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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

4.3.2015 A8-0023/8 

Módosítás  8 
Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 
Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 
a GUE/NGL 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 
1 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 1a. hangsúlyozza a népek 
önrendelkezéshez való elidegeníthetetlen 
jogát, méghozzá harmadik államok 
politikai, gazdasági és társadalmi életébe 
történı külsı beavatkozás nélkül; 
ismételten óva inti az EU-t és tagállamait 
az emberi jogok kérdésének eszközként 
való felhasználásától, ami éppen annak 
hitelességét ásná alá; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/9 

Módosítás  9 
Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 
Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 
a GUE/NGL 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 
3 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 3a. elismeri, hogy a jelenlegi 
rendszerszintő válságnak drámai szociális 
következményei vannak az Európai 
Unióban és azon kívül élı népességre 
egyaránt; megállapítja, hogy az Európai 
Unió és más nemzetközi intézmények, pl. 
az IMF által elfogadott különbözı 
megszorító intézkedéscsomagok 
elsısorban a polgári szabadságjogok, a 
szociális és demokratikus jogok 
szőkülését, valamint az életkörülmények 
jelentıs romlását idézték elı, különösen a 
legkiszolgáltatottabb és legsérülékenyebb 
emberek esetében; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/10 

Módosítás  10 
Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 
Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 
a GUE/NGL 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 
106 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

106. felhívja a Bizottságot és az EKSZ-t, 

hogy indítson el határozott 

kezdeményezéseket annak érdekében, hogy 

javítsa az EU-n kívüli üzleti mőveletekhez 

kapcsolódó emberi jogi jogsértések 

áldozatainak az igazságszolgáltatáshoz 

való hozzáférését; ugyancsak kitart 

amellett, hogy tényleges jogorvoslatot kell 
bevezetni az emberi jogok megsértésében 
bőnös vállalatok szankcionálására, és 
jogorvoslatot kell biztosítani az ilyen 

jogsértések áldozatai számára; 

106. felhívja a Bizottságot és az EKSZ-t, 

hogy indítson el határozott 

kezdeményezéseket annak érdekében, hogy 

javítsa az EU-n kívüli üzleti mőveletekhez 

kapcsolódó – különösen a 
környezetkárosítással, a földfoglalással és 
a természeti erıforrások kitermelésével 
összefüggésben elkövetett – emberi jogi 

jogsértések áldozatainak az 

igazságszolgáltatáshoz való hozzáférését; 

ugyancsak kitart amellett, hogy 

gondoskodni kell hatékony jogorvoslati 
lehetıségekrıl az emberi jogokat megsértı 
vállalatok szankcionálására, és 

jogorvoslatot kell biztosítani az ilyen 

jogsértések áldozatai számára; felszólítja 
az Európai Bizottságot, hogy hozza meg a 
szükséges intézkedéseket különösen 
azokkal az európai vállalkozásokkal 
szemben, amelyek nem kártalanítják 
kielégítı módon azon balesetek áldozatait, 
amelyekért közvetlenül vagy közvetve 
felelısek; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/11 

Módosítás  11 
Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 
Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 
a GUE/NGL 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 
117 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

117. aggodalmának ad hangot a 

megfigyelési, cenzorálási és szőrési 
technológiák terjesztése és terjedése miatt, 

amelyek egyre növekvı fenyegetést 

jelentenek az emberi jogokkal és 
demokráciával foglalkozó aktivisták 
számára az autokratikus országokban, a 

demokratikus országokban pedig aggasztó 

kérdéseket vetnek fel a magánélethez való 

joggal kapcsolatban, még akkor is, ha 

legitim célok, például a terrorelhárítás, 

állambiztonság vagy a bőnüldözés ürügyén 

használják fel azokat; 

117. aggodalmának ad hangot a 

megfigyelési, cenzúrázási és szőrési 
technológiák terjesztése és terjedése miatt, 

amelyek egyre növekvı fenyegetést 

jelentenek az emberi jogok és a 
demokrácia elımozdításán fáradozó 
jogvédık számára az autokratikus 

országokban, a demokratikus országokban 

pedig aggasztó kérdéseket vetnek fel a 

magánélethez való joggal kapcsolatban, 

még akkor is, ha legitim célok, például a 

terrorelhárítás, állambiztonság vagy a 

bőnüldözés ürügyén használják fel azokat; 

megállapítja, hogy az ilyen szakpolitikák 
az emberi jogi aktivisták, újságírók és még 
általánosabban a civil társadalmi 
szereplık egyre nagyobb elnyomásához 
vezetnek a lakosság egyre szélesebb körő 
nyilvántartásba vételén keresztül anélkül, 
hogy e szakpolitikák eredményessége 
bebizonyosodna; sajnálatának ad hangot 
a harmadik országokra vonatkozó uniós 
PNR-megállapodások tervezete miatt, 
mivel azok nem felelnek meg a személyes 
adatok védelmére vonatkozó uniós 
rendelkezéseknek; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/12 

Módosítás  12 
Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 
Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 
a GUE/NGL 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 
117 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 117a. úgy véli, hogy a CIA-program 
kapcsán tapasztalt általános büntetlenség 
lehetıvé tette az alapvetı emberi jogokat 
érintı jogsértések uniós és amerikai 
terrorellenes politikák keretében történı 
folytatódását, amint arról tanúskodik az 
USA Nemzetbiztonsági Hivatalának 
megfigyelési programja keretében végzett, 
tömegeket érintı kémtevékenység; 
követeli, hogy amíg nem szavatolják az 
európai állampolgári jogok tiszteletben 
tartását, azonnal függesszék fel az 
Egyesült Államokkal a transzatlanti 
kereskedelmi és befektetési partnerségrıl 
folytatott tárgyalásokat és a terrorizmus 
elleni küzdelem terén kötött valamennyi 
együttmőködési megállapodást; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/13 

Módosítás  13 
Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 
Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 
a GUE/NGL 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 
135 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 135a. úgy véli, hogy a nık elleni erıszak a 
társadalomban jelen lévı dominancia-
viszonyokon és a nık lealacsonyító 
ábrázolásának terjesztésén keresztül 
pszichológiai értelemben is megnyilvánul; 
hangsúlyozza, hogy e tekintetben a 
Bizottság és a tagállamok szerepének az 
Európai Unióban és azon kívül is a 
nıkkel szemben elkövetett erıszak 
valamennyi – testi, pszichológiai, 
társadalmi és gazdasági – formája elleni 
küzdelemre kell összpontosulnia, és hogy 
kiemelt hangsúlyt kell helyezni már a 
legfiatalabb kortól a fiúk és a lányok nemi 
elıítéletektıl mentes nevelésére csakúgy, 
mint a nemi sztereotípiák elleni 
küzdelemre; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/14 

Módosítás  14 
Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 
Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 
a GUE/NGL 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 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 183a. határozottan elítéli, hogy az 
Európai Unió, annak tagállamai és a 
partnerországaik nem képesek garantálni 
a menedékjogot és a tengeri mentést; 
bírálja a visszafogadási 
megállapodásokat, elsısorban amiatt, 
mert azok határozzák meg a harmadik 
országokkal kötött többi megállapodás, 
köztük a fejlesztési megállapodások 
megkötését is; úgy véli, hogy az ilyen 
migrációs politikák a déli országok 
lakosaival szembeni elıítéletekrıl 
árulkodnak; kéri, hogy alkalmazzanak 
vízumliberalizációs politikát a déli 
országok állampolgáraival, és különösen 
a demokratikus átalakuláson átmenı 
országokkal, pl. Tunéziával szemben, 
valamint azt, hogy az összes tagállamban 
vezessenek be áttelepítési politikát; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/15 

Módosítás  15 
Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 
Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 
a GUE/NGL 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 
193 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 193a. felkéri az Uniót és a tagállamokat, 
hogy mind a belsı politikáik keretében, 
mind a harmadik országokkal fenntartott 
kapcsolataikban biztosítsanak abszolút 
elsıbbséget a millenniumi fejlesztési 
céloknak; hangsúlyozza, hogy ezek a 
célok – különösen a szegénység 
felszámolására, az oktatáshoz való 
egyetemes hozzáférésre és a nemek közötti 
egyenlıségre vonatkozó célok – csak a 
mindenki számára hozzáférhetı 
közszolgáltatások bevezetésével és 
megerısítésével érhetıek el; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/16 

Módosítás  16 
Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 
Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa, 
a GUE/NGL 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 aggódik 
amiatt, hogy a migránsok és 

menedékkérık az EU-ba tartó útjuk során 

emberi jogi visszaélések áldozatává 

válnak; felhívja az Uniót és a tagállamokat, 

hogy hozzák meg végre a szükséges 
intézkedéseket, hogy a tengeren nehéz 
helyzetben lévı migránsok segítségére 
lehessen sietni és véget lehessen vetni a 
tömeges halálozásoknak; emlékezteti az 
Uniót és tagállamait az eltőntek tengeri 
felkutatásával és kimentésével kapcsolatos 
nemzetközi kötelezettségeikre; ennek 
kapcsán hangsúlyozza, hogy az európai és 

nemzetközi felségvizeken tiszteletben kell 

tartani a visszaküldés tilalmának elvét, 

ahogyan azt az Emberi Jogok Európai 

Bírósága is megerısítette; emlékeztet a 
Bizottság azon kötelezettségvállalására, 
hogy érdemben átfogó európai 
megközelítést fogad el, javaslatokat téve 
az európai védelemhez jutás biztos és 
törvényes eszközeinek kifejlesztésére; 
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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 
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; 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 

hangsúlyozza, hogy nagyon fontos a 
lehetı legrövidebb idın belül életbe 
léptetni humanitárius vízumokat, illetve 
kidolgozni a legális migráció új eszközeit, 
hogy az emberek ne kényszerüljenek többé 
életük kockáztatására, ha Európába 
szeretnének eljutni; hangsúlyozza, hogy 
sürgısen szolidárisabb politikákat kell 
kidolgozni az Unió és a tagállamok 
szintjén; felhívja ezért a tagállamokat, 

hogy teljes körően hajtsák végre a 

nemrégiben elfogadott uniós menedékjogi 

csomagot és a közös migrációs 

jogszabályokat; felszólítja a Bizottságot, 
hogy ösztönözze a tagállamokat, hogy 
aktívabban vegyenek részt az áttelepítési 
programokban; határozottan ellenzi, hogy 
a fejpénzek és az emberekkel való tiltott 
kereskedelem elleni harc váltópénzként 
szolgáljon az Unió, tagállamai, illetve 
harmadik országok között; emlékeztet, 
hogy ez az együttmőködés nem történhet a 
férfiak, nık, és gyermekek azon jogának 
rovására, hogy az Unióban keressenek 
védelmet, és nem fokozhatja a migránsok 
és menedékkérık alapvetı jogainak 
megsértését; ilyen értelemben komoly 
aggodalmának ad hangot a khartoumi 
folyamat keretében harmadik 
országokkal, különösképpen a Szomáli-
félsziget országaival folytatott 
együttmőködés fokozása kapcsán; 
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nyilatkozatokban, a legmagasabb szintő 
együttmőködést szorgalmazva ezekkel az 
országokkal az emberkereskedelembıl 
hasznot húzó illegális maffiák leküzdése 
érdekében; 

Or. fr 

 

 


