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Unió ezzel kapcsolatos politikája 

2015/2229(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

55 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 55a. sajnálja, hogy az az állítás, mely 

szerint az Unió nemzetközi 

megállapodásait az emberi jogok 

tiszteletben tartásához köti, csupán 

propagandafogás, hiszen ezek 

alkalmazásának nem létezik hatékony 

nyomon követése; szorgalmazza, hogy a 

megállapodások emberi jogi 

vonatkozásairól jelentést kelljen 

benyújtani a Parlament illetékes 

bizottságához; mindeközben elutasítja, 

hogy az Unió szankciókat ró ki harmadik 

országokra azzal a céllal, hogy megvédje 

geopolitikai és gazdasági érdekeit, 

függetlenül a humanitárius helyzettől; 

Or. en 
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 120a. határozottan elutasít minden, a 

humanitárius válságokban való 

segítségnyújtás vagy a védelemre 

vonatkozó felelősségvállalás ürügyén 

végrehajtott katonai beavatkozást; 

hangsúlyozza, hogy az elmúlt évek során 

több országban is végrehajtott katonai 

beavatkozások csak súlyosbították az ezen 

országokban fennálló humanitárius 

válságokat és súlyos emberi jogi 

problémákat; 
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 77a. felszólít a nyugat-szaharai lakosság 

alapvető jogainak, többek között 

egyesülési szabadságának, 

véleménynyilvánítási szabadságának és 

gyülekezési jogának tiszteletben tartására; 

követeli az összes nyugat-szaharai 

politikai fogoly szabadon bocsátását; 

követeli, hogy a parlamenti képviselők, 

független megfigyelők, a nem 

kormányzati szervezetek és a sajtó 

bejuthassanak Nyugat-Szahara 

területeire; sürgeti az Egyesült Nemzetek 

Szervezetét, hogy az ENSZ Nyugat-

szaharai Népszavazási Missziójának 

(MINURSO) adjon emberi jogi 

megbízatást, összhangban az ENSZ 

világszerte működő minden egyéb 

békefenntartó missziójával; támogatja a 

nyugat-szaharai konfliktus igazságos és 

tartós – a nyugat-szaharai nép 

önrendelkezési jogán alapuló és az ENSZ 

vonatkozó határozatainak megfelelő – 

megoldását; 
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