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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

4.3.2015 A8-0023/1 

Módosítás  1 
Pier Antonio Panzeri 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0023/2015 
Pier Antonio Panzeri 
2013. évi jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetérıl a világban és az Európai Unió 

ezzel kapcsolatos politikájáról 

2014/2216(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
153 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

153. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon 

ki innovatív pénzügyi mechanizmusokat a 

költségvetési reformok végrehajtásához, és 

erısítse a korrupció, az illegális 

pénzmozgások és az adóelkerülés elleni 

küzdelmet; ebben az összefüggésben arra 

bátorít, hogy mérlegeljék a köz- és 

magánszféra közötti partnerségek 

igénybevételét, a támogatások és 

kölcsönök vegyítését és a fejlıdı országok 

segítését a hazai erıforrások jobb 

mobilizálásában; 

153. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon 

ki innovatív pénzügyi mechanizmusokat a 

költségvetési reformok végrehajtásához, és 

erısítse a korrupció, az illegális 

pénzmozgások és az adóelkerülés elleni 

küzdelmet; ebben az összefüggésben arra 

bátorít, hogy mérlegeljék a köz- és 

magánszféra közötti partnerségek 

igénybevételét, a támogatások és 

kölcsönök vegyítését és a fejlıdı országok 

segítését a hazai erıforrások jobb 

mobilizálásában; megjegyzi, hogy már 

történt kezdeményezés a pénzügyi 

tranzakciókat terhelı nemzetközi adó 

kivetésére, amely további finanszírozási 

forrásként mőködhetne a fejlesztés 

tekintetében, és emlékezteti a 

tagállamokat, hogy már megállapodtak a 

pénzügyi tranzakciós adó belföldi 

bevezetésérıl, és elkötelezték magukat 

amellett, hogy az ebbıl befolyó források 

egy részét globális közjavak, köztük a 

fejlesztés finanszírozására különítik el; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/2 

Módosítás  2 
Pier Antonio Panzeri 
az S&D képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0023/2015 
Pier Antonio Panzeri 
2013. évi jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetérıl a világban és az Európai Unió 

ezzel kapcsolatos politikájáról 

2014/2216(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
183 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

183. elítéli a Földközi-tengeren 

bekövetkezett halálesetek drámai 

mennyiségét, amelyet a Nemzetközi 

Migrációs Szervezet a „halálos 

utazásokról” készített jelentésében 2013-

ban 3000-re becsült, amivel ez a tenger a 

világ leghalálosabb térsége az illegális 

migráció számára; rendkívül aggasztják 

azok a beszámolók, amelyek szerint a 

migránsok és menedékkérık az EU-ba 

tartó útjuk során emberi jogi visszaélések 

áldozatává válnak; felhívja az Uniót és a 

tagállamokat, hogy e problémák elleni 

küzdelem érdekében mőködjenek együtt az 

ENSZ-szel, a regionális 

mechanizmusokkal, a kormányokkal és a 

nem kormányzati szervezetekkel; 

hangsúlyozza, hogy sürgısen 

határozottabb, a szolidaritás elvében még 

mélyebben gyökerezı, integráltabb 

politikákat kell kidolgozni uniós szinten a 

migránsokkal, menekültekkel és 

menedékkérıkkel kapcsolatos sürgetı 

kérdések olyan módon történı kezelése 

érdekében, amely összhangban van a 

nemzetközi emberi jogi normákkal és az 

alapvetı emberi méltósággal, és felhívja az 

EU-t, hogy a kísérı nélküli kiskorúak és a 

leginkább kiszolgáltatottak védelme 

érdekében hozzon létre egy közös európai 

183. elítéli a Földközi-tengeren 

bekövetkezett halálesetek drámai 

mennyiségét, amelyet a Nemzetközi 

Migrációs Szervezet a „halálos 

utazásokról” készített jelentésében 2013-

ban 3000-re becsült, amivel ez a tenger a 

világ leghalálosabb térsége az illegális 

bevándorlók számára; rendkívül aggasztják 

azok a beszámolók, amelyek szerint a 

migránsok és menedékkérık az EU-ba 

tartó útjuk során emberi jogi visszaélések 

áldozatává válnak; felhívja az Uniót és a 

tagállamokat, hogy e problémák elleni 

küzdelem érdekében mőködjenek együtt az 

ENSZ-szel, a regionális 

mechanizmusokkal, a kormányokkal és a 

nem kormányzati szervezetekkel; 

hangsúlyozza, hogy sürgısen 

határozottabb, a szolidaritás elvében még 

mélyebben gyökerezı, integráltabb 

politikákat kell kidolgozni uniós szinten a 

migránsokkal, menekültekkel és 

menedékkérıkkel kapcsolatos sürgetı 

kérdések olyan módon történı kezelése 

érdekében, amely összhangban van a 

nemzetközi emberi jogi normákkal és az 

alapvetı emberi méltósággal, és felhívja az 

EU-t, hogy a kísérı nélküli kiskorúak és a 

leginkább kiszolgáltatottak védelme 

érdekében Unió-szerte garantálja a 
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menekültügyi rendszert, és Unió-szerte 

garantálja a befogadási eljárásokra 

vonatkozó hatékony közös normákat; 

felkéri az alelnököt/fıképviselıt, a 

migrációs ügyekért, az uniós belügyekért 

és az uniós polgárságért felelıs biztost és 

az EKSZ-t, hogy fokozza a tagállamok 

körében az együttmőködést és a terhek 

igazságos elosztását, beleértve a 

menekültek befogadását és áttelepítését, 

valamint a keresési és mentési 

szolgálatokban való közremőködést is, 

hogy segítséget nyújtsanak azoknak a 

migránsoknak, akik veszélybe kerülnek a 

tengeren, amikor megpróbálják elérni az 

uniós partokat; ennek kapcsán emlékeztet 

arra, hogy az európai és nemzetközi 

felségvizeken tiszteletben kell tartani a 

visszaküldés tilalmának elvét, ahogy azt az 

Emberi Jogok Európai Bírósága is 

megerısítette; emlékeztet a Bizottság azon 

kötelezettségvállalására, hogy kialakítja a 

legális migráció megfelelı csatornáit; 

felhívja ezért a tagállamokat, hogy teljes 

körően hajtsák végre a nemrégiben 

elfogadott uniós menedékjogi csomagot és 

a közös migrációs jogszabályokat; felhívja 

a tagállamokat, hogy vegyenek részt az 

áttelepítési programokban, és fokozzák a 

regionális védelmi programok kidolgozását 

a leginkább érintett térségekben; 

hangsúlyozza, hogy az illegális migráció 

kiváltó okait kell kezelni; szorgalmazza, 

hogy az EKSZ és a tagállamok részletesen 

kísérjék figyelemmel az 

emberkereskedelem vagy -csempészet 

kiinduló országait, tranzitországait és 

célországait; felkéri az 

alelnökök/fıképviselıt és a tagállamokat, 

hogy a származási és tranzitországokkal 

együttmőködve – többek között az Unió 

partnerországaiban – erısítsék tovább az 

Unió külsı fellépését, módszeresen vessék 

fel ezeket az aggályokat az érintett 

országokkal folytatott politikai 

párbeszédekben és a nyilvános 

nyilatkozatokban, a legmagasabb szintő 

együttmőködést szorgalmazva ezekkel az 

befogadási eljárásokra vonatkozó hatékony 

közös normákat; felkéri az 

alelnököt/fıképviselıt, a migrációs 

ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós 

polgárságért felelıs biztost és az EKSZ-t, 

hogy fokozza a tagállamok körében az 

együttmőködést és a terhek igazságos 

elosztását, beleértve a menekültek 

befogadását és áttelepítését, valamint a 

keresési és mentési szolgálatokban való 

közremőködést is, hogy segítséget 

nyújtsanak azoknak a migránsoknak, akik 

veszélybe kerülnek a tengeren, amikor 

megpróbálják elérni az uniós partokat; 

ennek kapcsán emlékeztet arra, hogy az 

európai és nemzetközi felségvizeken 

tiszteletben kell tartani a visszaküldés 

tilalmának elvét, ahogy azt az Emberi 

Jogok Európai Bírósága is megerısítette; 

emlékeztet a Bizottság azon 

kötelezettségvállalására, hogy kialakítja a 

legális migráció megfelelı csatornáit; 

felhívja ezért a tagállamokat, hogy teljes 

körően hajtsák végre a nemrégiben 

elfogadott uniós menedékjogi csomagot és 

a közös migrációs jogszabályokat, és e 

célból felszólít a Dublini Rendelet 33. 

cikkében elıírt válságkezelési 

mechanizmus végrehajtására, amely 

magában foglalná a tagállamonkénti 

minimális menekültkvóta egyértelmő 

meghatározását egy mőködıképes 

újraelosztási válságmechanizmus 

mielıbbi készenlétbe helyezése érdekében, 

a legsúlyosabban érintett tagállamokra 

nehezedı nyomás enyhítése végett, ahol a 

menekültek száma már nyilvánvalóan 

meghaladta az említett minimumot; 

felhívja a tagállamokat, hogy vegyenek 

részt az áttelepítési programokban, és 

fokozzák a regionális védelmi programok 

kidolgozását a leginkább érintett 

térségekben; hangsúlyozza, hogy az 

illegális migráció kiváltó okait kell kezelni; 

szorgalmazza, hogy az EKSZ és a 

tagállamok részletesen kísérjék 

figyelemmel az emberkereskedelem vagy -

csempészet kiinduló országait, 
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országokkal az emberkereskedelembıl 

hasznot húzó illegális maffiák leküzdése 

érdekében; 

tranzitországait és célországait; felkéri az 

alelnökök/fıképviselıt és a tagállamokat, 

hogy a származási és tranzitországokkal 

együttmőködve – többek között az Unió 

partnerországaiban – erısítsék tovább az 

Unió külsı fellépését, módszeresen vessék 

fel ezeket az aggályokat az érintett 

országokkal folytatott politikai 

párbeszédekben és a nyilvános 

nyilatkozatokban, a legmagasabb szintő 

együttmőködést szorgalmazva ezekkel az 

országokkal az emberkereskedelembıl 

hasznot húzó illegális maffiák leküzdése 

érdekében; 

Or. en 


