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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.12.2015 A8-0344/7 

Módosítás  7 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Miguel Viegas, Ángela Vallina  

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

2014. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai 

Unió ezzel kapcsolatos politikája 

2015/2229(INI) 

Proposition de résolution 

54 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  54a. megismétli, hogy támogatja emberi 

jogi záradékok bevezetését az EU és 

harmadik országok közötti nemzetközi 

megállapodásokba; ugyanakkor rámutat 

arra, hogy ezeket nem sikerült beilleszteni 

a harmadik országokkal kötött 

kereskedelmi megállapodásokba, ugyanis 

az ilyen megállapodások az alapvető 

gazdasági és szociális jogok 

megsértéséhez, például az érintett 

népesség elszegényedéséhez és az 

erőforrások transznacionális vállalatok 

általi kisajátításához vezethettek volna; 

ezen kívül szükségesnek tartja minden 

keretmegállapodás megkötése előtt az 

előzetes nyomon követési 

mechanizmusokat, amelyek a 

megállapodás alapvető részét képezve a 

megkötés feltételei is egyben, valamint az 

olyan utólagos nyomon követési 

mechanizmusokat is, amelyek az ilyen 

záradékok megsértése esetén lehetővé 

teszik a konkrét tanulságok levonását, 

akár az adott megállapodások 

felfüggesztéséhez folyamodva; úgy véli, 

hogy e záradékok mellett a harmadik 

országok lakosságának szükségletein 

alapuló gazdasági és társadalmi fejlődés 

lehetővé tétele érdekében szükség van az 
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együttműködés új formáinak kialakítására 

is; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/8 

Módosítás  8 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela 

Vallina  

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

2014. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai 

Unió ezzel kapcsolatos politikája 

2015/2229(INI) 

Proposition de résolution 

57 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  57a. megerősíti, hogy a harmadik 

országokban működő uniós vállalkozások 

tevékenységeinek maradéktalanul meg 

kell felelniük a nemzetközi emberi jogi 

normáknak; ezért felszólítja a 

tagállamokat annak biztosítására, hogy a 

nemzeti joguk hatálya alá tartozó 

vállalkozások székhelyük harmadik 

országokba való áthelyezéskor, illetve 

tevékenységük ottani végzésekor ne 

hagyják figyelmen kívül az alkalmazandó 

emberi jogok, szociális, egészségügyi és 

környezetvédelmi normák tiszteletben 

tartását; felszólítja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy tegyék meg a 

szükséges lépéseket azon európai 

vállalatokkal szemben, amelyek nem 

felelnek meg e normáknak, vagy nem 

kárpótolják megfelelően a közvetlenül 

vagy közvetetten a felelősségük alá tartozó 

emberi jogi jogsértések áldozatait;  

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/9 

Módosítás  9 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela 

Vallina  

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

2014. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai 

Unió ezzel kapcsolatos politikája 

2015/2229(INI) 

Proposition de résolution 

63 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  63a. sajnálja, hogy a pénzügyi, gazdasági 

és államadósság-válság a költségvetési 

megszorításokkal együtt kedvezőtlen 

hatással volt az emberek gazdasági, 

polgári, szociális és kulturális jogaira, 

gyakran növekvő munkanélküliséget, 

szegénységet, valamint bizonytalan 

munka- és életkörülményeket, továbbá 

kirekesztést és elszigetelődést okozva 

különösen azokban a tagállamokban, 

amelyekben gazdasági kiigazító 

programokat fogadtak el; hangsúlyozza, 

hogy az ENSZ számtalan alkalommal 

bírálta az adósság problémájának az 

európai intézmények általi kezelését, 

valamint annak az emberi jogokra nézve 

tapasztalt következményeit; helyteleníti, 

hogy majdnem az összes tagállam azon 

2015. szeptember 10-i ENSZ-határozat 

ellen szavazott, amely konkrétan elismeri 

az államok államadósságuk 

átütemezéséhez való jogát; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/10 

Módosítás  10 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina  

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

2014. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai 

Unió ezzel kapcsolatos politikája 

2015/2229(INI) 

Proposition de résolution 

67 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  67a. tudomásul veszi az EKSZ és a 

Bizottság által készített, és a Tanács által 

támogatott, a terrorizmus elleni küzdelem 

vonatkozásában útmutatással szolgáló 

dokumentum megjelenését; helyteleníti, 

hogy a terrorizmus elleni küzdelemmel 

foglalkozó szakpolitikákat ürügyként 

használják arra, hogy csak tisztán 

elnyomó jellegű, valamennyi polgárra 

alkalmazandó, az emberi jogokat és 

alapvető szabadságokat megsértő 

politikákat léptessenek életbe; komoly 

megelőzési biztosítékok életbe léptetését 

kéri, és aggódik a független ellenőrző 

mechanizmusok elhanyagolása miatt; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/11 

Módosítás  11 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina  

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

2014. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai 

Unió ezzel kapcsolatos politikája 

2015/2229(INI) 

Proposition de résolution 

69 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  69a. megállapítja, hogy a menekültválság 

globális probléma, és hogy az ENSZ 

Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) 

szerint a menekültek és a lakóhelyüket 

elhagyni kényszerült személyek száma a 

világon jelenleg 60 millió; szolidaritását 

fejezi ki a nagy számú migráns és 

menekült iránt, akik a konfliktusok, a 

megtorló rezsimek, a jogon kívüli 

területek és a szegénység elől menekülve 

súlyos emberi jogi jogsértések áldozataivá 

válnak; elítéli azt a tényt, hogy ezek az 

emberek az illegális bevándorlás és 

emberkereskedelem hálózatai (amelyekért 

számos esetben az állami hatóságok 

közvetlen vagy közvetett felelősséggel 

tartoznak) által elkövetett erőszakos 

elnyomás áldozatai; emlékeztet, hogy az 

Unió és tagállamai felelősséggel tartoznak 

a háború, a káosz, a gazdasági nyomor, az 

éhínség és a halál elől menekülő 

menekültekért és migránsokért; emellett 

mélységes sajnálatának is hangot ad az 

Európai Unióban menedéket kereső 

emberek életét követelő tragédiák miatt; 

óva inti az Uniót és tagállamait a 

kerítésépítéstől, amely az EU területére 

történő biztonságos és jogszerű belépés 
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lehetőségének biztosítása hiányában az 

embercsempészetet ösztönzi, és sajnálja a 

belépés biztonságos és jogszerű 

csatornáinak elégtelenségét; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/12 

Módosítás  12 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina  

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

2014. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai 

Unió ezzel kapcsolatos politikája 

2015/2229(INI) 

Proposition de résolution 

70 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

70. hangsúlyozza, hogy a migrációs 

áramlások alapvető okait kell mihamarabb 

kezelni, és ezért a menekültválság külső 

dimenziójával kell foglalkozni a 

szomszédságunkban zajló konfliktusok 

fenntartható megoldásainak megtalálása 

révén, együttműködést és partnerségeket 

kialakítva az ebben érintett harmadik 

országokkal, akárcsak az Unió külső 

fellépéseinek keretében; hangsúlyozza a 

migráció globális és átfogó, emberi 

jogokon alapuló megközelítésének 

szükségességét, és felhívja az Európai 

Uniót, hogy fokozza az ENSZ-szel, a 

regionális szervezetekkel, kormányokkal és 

nem kormányzati szervezetekkel folytatott 

együttműködést a migrációs áramlások 

alapvető okainak kezelése, illetve a 

menekülttáborokban és a 

konfliktusövezetekben tapasztalható 

helyzet javítása érdekében; ismételten 

felszólítja az Uniót annak megoldására, 

hogy a nem uniós államokkal kötött 

valamennyi migrációs együttműködési és 

visszafogadási megállapodás tartsa be a 

nemzetközi emberi jogokat; emlékeztet 

arra, hogy egy globális migrációs stratégia 

szorosan kapcsolódik a fejlesztési és 

70. hangsúlyozza, hogy a szolidaritás 

elvének megfelelő válaszokat kell találni a 

jelenlegi válságra, valamint egy olyan 

általános stratégiát kell kidolgozni, amely 

elősegíti a biztonságos és jogszerű 

migrációt és maradéktalanul tiszteletben 

tartja az emberi jogokat és az alapvető 

értékeket; felszólítja az Európai Uniót és 

tagállamait, hogy mozdítsák elő a békét és 

utasítsák el az erőszakos beavatkozást; 
hangsúlyozza a migráció átfogó, emberi 

jogokon alapuló megközelítésének 

szükségességét, és felhívja az Európai 

Uniót, hogy működjön együtt az ENSZ-

szel, a regionális szervezetekkel, 

kormányokkal és nem kormányzati 

szervezetekkel; rámutat arra, hogy ez az 

átfogó stratégia a humanitárius 

segítségnyújtásra és a fejlesztési segélyre is 

kiterjed; 
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humanitárius politikákhoz – beleértve 

humanitárius folyosók létrehozását és 

humanitárius vízumok kibocsátását – és 

egyéb külső politikákhoz;  tudomásul veszi 

az Európai Unió tengeri erőinek az 

embercsempészek és emberkereskedők 

ellen a Földközi-tengeri térségben indított 

műveletét (EUNAVFOR Med); 

hangsúlyozza továbbá, hogy sürgősen 

határozottabb uniós szintű politikákat kell 

kidolgozni a migránsokkal és 

menekültekkel kapcsolatos sürgető 

kérdések megoldására és egy tényleges, 

méltányos és fenntartható tehermegosztási 

mechanizmus kialakítására a tagállamok 

között;  kiemeli a Bizottság által 2015. 

szeptember 9-én javasolt, a 

menekültválság kezelését célzó 

intézkedéseket, így többek között a Dublini 

Rendelet előirányzott felülvizsgálatát; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/13 

Módosítás  13 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina  

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

2014. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai 

Unió ezzel kapcsolatos politikája 

2015/2229(INI) 

Proposition de résolution 

71 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

71. felhívja az EU-t és a tagállamokat, 

hogy külső szakpolitikáikban növeljék az 

emberkereskedelem elleni küzdelem 

támogatását, külön figyelmet fordítva az 

áldozatok, főleg a kiskorúak védelmére; 

úgy ítéli meg, hogy az EU-nak erősítenie 

kellene a harmadik országokkal, valamint 

a többi érintett szereplővel folytatott 

együttműködését a bevált gyakorlatok 

cseréje és a nemzetközi embercsempész-

hálózatok felszámolásához való 

hozzájárulás érdekében; még egyszer 

megismétli, hogy minden uniós 

tagállamnak végre kell hajtania az 

emberkereskedelem megelőzéséről, és az 

ellene folytatott küzdelemről szóló 

2011/36/EU irányelvet
1
 és az 

emberkereskedelem felszámolására 

irányuló 2012–2016-os stratégiát
2
; 

 

71. aggódik a fejlesztés, a visszafogadás és 

a visszatérés témájához kapcsolódó 

migrációs politikáról folytatott 

tárgyalások számának megnövekedése 

miatt; különösen elítéli az emberi 

jogokkal nyíltan lábbal tipró országokkal, 

mint például a Törökországgal, 

Szudánnal és Eritreával folytatott 

tárgyalásokat; kéri az olyan országokkal 

fennálló összes olyan visszafogadási 

megállapodás felfüggesztését, amelyek 

nem tartja tiszteletben az alapvető emberi 

jogokat; elutasít minden olyan kísérletet, 

amely az uniós migrációs politikák 

kiszervezésére irányul, ennek megfelelően 

elítéli a tagállamok és a Bizottság azon 

javaslatait, amelyek harmadik 

országokban állítanának fel menedékjogi 

kérelmekkel foglalkozó központokat vagy 

befogadóközpontokat; felszólítja a 

tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben a 

menedékkérők visszaküldése tilalmának 

nemzetközi elvét; kéri, hogy azonnal 

hozzanak konkrét intézkedéseket a 

kiszolgáltatott helyzetben lévők, 

különösen a fogyatékkal élők, a kíséret 

                                                 
1
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:hu:PDF   

2
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0286&from=EN   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:hu:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0286&from=EN
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nélküli kiskorúak és a fiatal nők 

védelmére. 

Or. fr 
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