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irányuló stratégiáról
(2006/2111(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 1
A. preambulumbekezdés

A. mivel az SZBJT külső dimenziója teret nyer azzal párhuzamosan, hogy a szabadságon, 
a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló belső térség fokozottabban formálódik 
az egyre inkább összekapcsolódó világ és a terrorizmus, a szervezett bűnözés 
fenyegetése, illetve a migrációs vándorlások alapvetően nemzetközi jellege 
kihívásának terhe alatt; és mivel az SZBJT-t támogató értékek külső kivetítése 
alapvető fontosságú az EU-n belül a jogállamiság, az alapvető jogok, a biztonság és a 
stabilitás garantálása szempontjából;

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 2
B. preambulumbekezdés

B. mivel az EU növeli hitelességét és befolyását a világban azzal, hogy az SZBJT külső 
dimenziója tekintetében koherens stratégiát fogad el és hajt végre, valamint mivel a 
stratégiát csak a harmadik országokkal szoros együttműködésben lehet kiteljesíteni, 
ideértve olyan szövetségeseket is, mint az USA és a nemzetközi szervezetek, szem 
előtt tartva, hogy az Európai Unió intézményeinek nem alárendelt szerepet kell 
játszaniuk, hanem önálló kezdeményező hatáskörrel kell bírniuk;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure és Javier Moreno Sánchez

Módosítás: 3
B. preambulumbekezdés

B. mivel az EU növeli hitelességét és befolyását a világban azzal, hogy az SZBJT külső 
dimenziója tekintetében koherens stratégiát fogad el és hajt végre, valamint mivel ezt a 
stratégiát csak a harmadik országokkal (törölve) és a nemzetközi szervezetekkel 
szoros együttműködésben lehet teljesíteni;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou, Giusto Catania

Módosítás: 4
Ba. preambulumbekezdés (új)

Ba. mivel a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló valóságos és 
tartós térség létrehozására irányuló különböző szakpolitikák előkészítésének és 
végrehajtásának a biztonság és a jog érvényesülése közötti valódi egyensúly 
megerősítését kell céloznia;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 5
1. bekezdés

1. sürgeti az Európai Tanácsot, hogy vegye figyelembe a Parlament (törölt rész)
ajánlásait, melyek tárgya az EU külső stratégiája az SZBJT-ben; emlékeztet arra, hogy 
a Parlamentnek kulcsszerepet kell játszania az EU külső fellépése 
elszámoltathatóságának megerősítésében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou, Giusto Catania

Módosítás: 6
2a. bekezdés (új)

2a. nyugtalansággal állapítja meg, hogy a hágai programot az emberi jogok és a polgári 
szabadságjogok előmozdítása és védelme helyett főképp olyan biztonsági 
programként hajtották végre, amelynek célja a terrorizmus és a szervezett bűnözés 
elleni küzdelem volt, és amely a migrációt a társadalmi felemelkedés szempontjából 
inkább veszélyként, mintsem kihívásként kezelte;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 7
3. bekezdés

3. sürgeti a Tanácsot, hogy az alkotmányos folyamat alakulásával egyidejűleg szerezzen 
érvényt az EUSz. 42. cikkében szereplő passerelle-rendelkezésnek, melynek 
eredményeként közösségi hatáskörbe kerülnének a büntetőügyekben folytatott rendőri 
és igazságügyi együttműködésre vonatkozó rendelkezések, és így megvalósulhat a 
nagyobb mértékű hatékonyság, átláthatóság, elszámoltathatóság, valamint 
demokratikus és bírósági ellenőrzés; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy 2007 októberét 
megelőzően nyújtson be a Tanácsnak formális javaslatot az EUSz. 42. cikkének 
érvényt szerző határozattal kapcsolatosan (törölt rész); 

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 8
3. bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Panayiotis Demetriou

Módosítás: 9
3a. bekezdés (új)

3a. felhívja a Tanácsot, hogy gyorsítsa fel különösen a büntető ítéletekkel kapcsolatos 
információk tárolására, felhasználására és cseréjére, illetve az Európai Unió 
területén a büntetőeljárások során alkalmazott eljárási jogokra vonatkozó 
kerethatározatok elfogadását (2004/0113(CNS);

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Francisco José Millán Mon

Módosítás: 10
4. bekezdés

4. üdvözli a stratégiában megállapított elveket, különösen a harmadik országokkal a 
közös problémák kezelése és a közös politikai célkitűzések teljesítése érdekében 
folytatott partnerség szükségességét; az egyedi és koherens reakció gyanánt az EU 
rendelkezésére álló eszközök széles választéka koordinálásának szükségességét; 
illetve a tagállamok és a Bizottság fellépése koordinálásának szükségességét a 
kiegészítő jelleg biztosítása és a kétszer elvégzett munka elkerülése érdekében; úgy 
véli, hogy, tekintetbe véve az EU és tagállamai SZBJT létrehozásához való 
ragaszkodásának fontosságát, egy szoros együttműködés a harmadik országokkal 
ezeken a területeken valószínűleg előnyösen befolyásolná ez utóbbiak kapcsolatait 
az EU-val, ami élénkítené ezt a szükséges együttműködést;

Or. es
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Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 11
5. bekezdés

5. emlékeztet az EU-intézmények munkája és a meglévő eszközök felhasználása
racionalizálásának, illetve egy a tagállamok közötti, valamint a harmadik 
országokkal folytatott információcserét szolgáló csatorna létrehozásának
szükségességére oly módon, hogy az biztosítsa a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség kiegyensúlyozott és valóságos fejlődését a kölcsönös
megértés és tisztelet alapján;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure és Javier Moreno Sánchez

Módosítás: 12
6. bekezdés

6. felhívja az Európai Parlamentet a számos szereplőt bevonó külkapcsolati 
tevékenységei koherenciájának javítására (törölt rész); felhív ezért a harmadik 
országokban, illetve a biztonság külső dimenziójában az emberi jogokkal, a 
demokratikus kormányzással és a jogállamisággal kapcsolatos tevékenységek (törölt 
rész) rendszeres integrálására (törölt rész);

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 13
8. bekezdés

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou, Giusto Catania

Módosítás: 14
9. bekezdés

törölve
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Maria Carlshamre

Módosítás: 15
9. bekezdés

9. hangsúlyozza, hogy az EBVP műveletei és a konfliktusokat követő stabilizációs 
missziók tervezési folyamata során figyelembe kell venni a közösségi eszközök által a 
jogállamisággal, a fegyver- és kábítószer-csempészettel, a nők és gyermekek 
kereskedelmével kapcsolatos területeken, illetve a terrorizmus és a szervezett bűnözés 
elleni küzdelemben biztosított kísérő vagy nyomon követési intézkedéseket;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Maria Carlshamre

Módosítás: 16
10. bekezdés

10. úgy hiszi, hogy eljött az idő a mélyebb transzatlanti együttműködés politikai 
akadályainak elhárítására a szabadság és a biztonság tágabb dimenziójában, 
különösen, ami a nőket illeti, például a kábítószer-kereskedelem, a szervezett bűnözés 
és a terrorizmus elleni küzdelem terén, különösen tekintettel Koszovóban és 
Afganisztánban a jövőbeli civil EBVP-műveletekre tekintettel;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 17
10. bekezdés 

10. úgy hiszi, hogy eljött az idő a mélyebb transzatlanti együttműködés politikai 
akadályainak elhárítására, az alapvető jogok tekintetében, a szabadság és a biztonság 
tágabb dimenziójában, például a kábítószer-kereskedelem, a szervezett bűnözés és a 
terrorizmus elleni küzdelem terén, különösen tekintettel Koszovóban és 
Afganisztánban a jövőbeli civil EBVP-műveletekre;

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Martine Roure és Javier Moreno Sánchez

Módosítás: 18
10. bekezdés

10. úgy hiszi, hogy eljött az idő a mélyebb transzatlanti együttműködés politikai 
akadályainak elhárítására a szabadság és a biztonság tágabb dimenziójában, alapos 
figyelmet fordítva az olyan alapvető értékekre, mint a demokrácia, az emberi jogok, 
a jogállamiság és a nemzetközi jog, például a kábítószer-kereskedelem, a szervezett 
bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem, valamint a személyes adatok cseréje és 
védelme terén, különösen tekintettel Koszovóban és Afganisztánban a jövőbeli civil 
EBVP-műveletekre; és ezzel összefüggésben emlékeztet az Európai Parlament 
felhívásaira, amelyek követelik a guantanamói illegális börtön bezárását és 
hangsúlyozzák, hogy e központ létezése negatív jelzést küld a terrorizmus elleni 
küzdelem módjára vonatkozóan;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Stavros Lambrinidis

Módosítás: 19
10a. bekezdés (új)

10a. sürgeti a tagállamokat, hogy egyenként és együtt, továbbá minden megfelelő 
kétoldalú és nemzetközi fórumon részesítsék előnyben a világban előforduló 
konfliktusok diplomáciai úton történő, békés rendezését, elkerülve Európa 
külpolitikájában, biztonságpolitikájában és emberi jogi politikájában a kettős 
súlyozás, kettős mérce alkalmazását vagy annak látszatát;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Panayiotis Demetriou

Módosítás: 20
11. bekezdés

11. felhív az EU és a nemzetközi szervezetek, különösen az Európa Tanács és az 
EBESZ jobb együttműködésére, és hangsúlyozza a kibővített regionális párbeszéd és 
együttműködés szükségességét a jog érvényesülésével, a szabadsággal és a 
biztonsággal kapcsolatos kérdésekben;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou és Giusto Catania

Módosítás: 21
11. bekezdés

11. felhív az EU és a nemzetközi szervezetek jobb együttműködésére, és hangsúlyozza a 
kibővített regionális párbeszéd és együttműködés szükségességét a jog 
érvényesülésével, a szabadsággal és a biztonsággal kapcsolatos kérdésekben, a 
tisztelet és a kulturális, vallási és más különbözőségekkel kapcsolatos konstruktív 
tolerancia alapján;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marianne Mikko

Módosítás: 22
12. bekezdés

12. felhívja a Bizottságot, hogy folyamatosan kövesse nyomon a végrehajtást a 
stratégiában megállapított célkitűzésekkel és prioritásokkal összevetve, illetve, hogy 
arról évente számoljon be; felhívja a Bizottságot, hogy rendszeresen értékelje a 
stratégia területein alkalmazott finanszírozás hatékonyságát; felhívja a Tanácsot, hogy 
rendszeresen vizsgálja felül az elért haladást és a prioritásokat, mivel az SZBJT külső 
dimenziója gyorsan növekszik;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sophia in 't Veld

Módosítás: 23
A 13. bekezdés előtti cím

... A biztonság és az emberi jogok megerősítése...

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 24
13. bekezdés, első francia bekezdés

- tegyék a lehető legdemokratikusabb normák, az emberi jogok, a politikai szabadságok és 
a megbízható intézmények előmozdítását az EU és a harmadik államok közötti 
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kapcsolatok elengedhetetlen dimenziójává; hangsúlyozza, hogy ez központi szerepet 
játszik az SZBJT külső dimenziója átfogó célkitűzéseit illetően,

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Maria Carlshamre

Módosítás: 25
13. bekezdés, első francia bekezdés

– tegyék a demokratikus normák, vallási elem nélkül az emberi jogok, a politikai 
szabadságok és a megbízható intézmények előmozdítását az EU és a harmadik 
államok közötti kapcsolatok elengedhetetlen dimenziójává; hangsúlyozza, hogy ez 
központi szerepet játszik az SZBJT külső dimenziója átfogó célkitűzéseit illetően,

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure

Módosítás: 26
13. bekezdés, harmadik francia bekezdés

- az SZBJT-ről harmadik országokkal folytatott párbeszéd során integrálja az emberi jogi 
nemzetközi szervezetektől származó bizonyítékokat, és az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának ítéleteit,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 27
13. bekezdés, ötödik francia bekezdés

- szerepeltessenek „emberi jogi záradékot” harmadik országokkal kötött minden 
megállapodásban, és értékeljék az ilyen „emberi jogi záradékok” és más SZBJT-
záradékok eredményességét, oly módon, hogy ezen záradékok be nem tartása vonja 
maga után minden megállapodás felfüggesztését,

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Tatjana Ždanoka

Módosítás: 28
14. bekezdés

14. aggodalmának ad hangot az EU-val szoros kapcsolatban álló egyes harmadik országok 
alapvető jogok iránti elkötelezettségének hiánya miatt (törölt rész), és felhív (törölt 
rész) e kérdésben intenzívebb párbeszédre;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou és Giusto Catania

Módosítás: 29
14. bekezdés

14. aggodalmának ad hangot az EU-val szoros kapcsolatban álló egyes harmadik országok 
alapvető jogok iránti elkötelezettségének hiánya miatt és ugyanígy nyugtalanságát 
fejezi ki azon mód tekintetében, ahogyan az Európai Unió maga tiszteletben tartja az 
emberi jogi normákat, figyelembe véve a CIA visszatérítési programjainak és az e 
programokban részt vállaló több tagállam kétes gyakorlatainak legutóbbi példáját;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Maria Carlshamre

Módosítás: 30
14. bekezdés

14. aggodalmának ad hangot az EU-val szoros kapcsolatban álló egyes harmadik országok 
alapvető jogok iránti elkötelezettségének hiánya miatt, mint például az Orosz 
Föderáció, ahol különösen a sajtószabadság és a véleménynyilvánítás szabadsága 
sérül, és felhív Oroszországgal e kérdésben intenzívebb párbeszédre;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure

Módosítás: 31
14. bekezdés

14. aggodalmának ad hangot az EU-val szoros kapcsolatban álló egyes harmadik 
országok, alapvető jogok iránti elkötelezettségének hiánya miatt, különös tekintettel a 
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szomszédsági politika haszonélvező országaira és például az Orosz Föderációra, és 
felhív ezen országokkal e kérdésben intenzívebb párbeszédre;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou és Giusto Catania

Módosítás: 32
14a. bekezdés (új)

14a. felhívja az Európai Uniót és tagállamait, hogy teljes mértékben tartsák tiszteletben 
a kiadatás tilalmának elvét azon országok vonatkozásában, ahol a kiadatott 
személyek kínzásnak, megalázó bánásmódnak vagy halálbüntetésnek lennének 
kitéve;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania és Adamos Adamou

Módosítás: 33
14b. bekezdés (új)

14b. kifejezi aggodalmát halálbüntetés eltörlése és a nemzetközi moratórium érdekében 
tett kötelezettségvállalás hiánya miatt, és kéri, hogy az Európai Unió tegyen meg 
mindent a vele szoros kapcsolatban álló országokkal szemben, hogy vége legyen 
ennek a barbárságnak;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Sophia in 't Veld

Módosítás: 34
14a. bekezdés (új)

14a. kifejezi mély aggodalmát az Európai Unió állampolgárainak nyújtott elégtelen 
jogvédelemmel kapcsolatban, abban az esetben, amikor személyes adatok 
rendelkezésre bocsátására kerül sor harmadik országok részére, például az 
utasdossziék (utasnyilvántartási adatállomány -PNR), a pénzügyi adatok (SWIFT) 
vagy a távközlési adatok tekintetében; újra kifejezi aggályait az utasdossziék 
jóváhagyására és az automatikus kiválasztási rendszerekre vonatkozó 
megállapodások feltételei közötti nyilvánvaló összeegyeztethetetlenség miatt, és 
sajnálja, hogy a mai napig nincs világos és kielégítő válasz a Bizottság és a Tanács 
részéről; újra kéri a Bizottságot, hogy végezzen vizsgálatot annak megállapítására, 
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hogy az európai állampolgárokra vonatkozó személyes adatok mely kategóriáit 
ismerhetik meg és használhatják fel a harmadik országok a fennhatóságuk alá 
tartozó területen; hangsúlyozza, hogy az adatok cseréjére csak szükség esetén 
kerülhet sor, az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti a kölcsönös 
jogsegélyről és a kiadatásról szóló hatályos megállapodásnak megfelelően, illetve
az EK és az EU adatvédelmi jogszabályainak tiszteletben tartása mellett; úgy véli, 
hogy a személyes adatok megosztására csak meghatározott szabályokhoz és 
feltételekhez kötött megfelelő jogi alapon kerülhet sor, és érvényesülnie kell az 
állampolgárok magánéletére és jogaira vonatkozó megfelelő védelemnek;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Sophia in 't Veld

Módosítás: 35
14b. bekezdés (új)

14b. sajnálja az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok terén a 
demokratikus ellenőrzés hiányát, amely azon magas szintű kapcsolattartó 
csoportnak köszönhető, amely a Bizottság és a Tanács képviselőiből, valamint az 
amerikai Igazságügyi és Belbiztonsági Minisztériumok képviselőiből áll, és amely 
kizárja ebből a párbeszédből az Európai Parlamentet és a nemzeti parlamenteket;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Panayiotis Demetriou

Módosítás: 36
15. bekezdés

15. egységes adatvédelmi politikát ajánl, mely mind az első, mind a harmadik pillérre 
vonatkozik; emlékeztet arra, hogy az ezek közötti ellentétek nem csupán a polgárok 
személyes adatai védelméhez való jogát érinti, hanem a rendészet hatékonyságát és a 
tagállamok közötti kölcsönös bizalmat is; ezért felkéri a Tanácsot, hogy mihamarabb
fogadja el a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés 
keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló tanácsi kerethatározat-
javaslatot (COM(2005)0475);

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Sophia in 't Veld

Módosítás: 37
16. bekezdés

16. úgy ítéli meg, hogy az EU terrorizmusellenes politikájának teljes mértékben meg kell 
felelnie a demokratikus törvényesség, az arányosság, a hatékonyság és az emberi 
jogok tiszteletben tartása elveinek;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure

Módosítás: 38
16. bekezdés

16. úgy ítéli meg, hogy az EU terrorizmusellenes politikájának teljes mértékben meg kell 
felelnie a törvényesség, az arányosság, a hatékonyság és az emberi jogok tiszteletben 
tartása elveinek, és ezen kívül az európai országoknak a CIA által foglyok 
szállítására és illegális fogva tartására való állítólagos használatáról szóló 2007. 
február 14-i állásfoglalása következtetéseinek;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure, Javier Moreno Sánchez és Claudio Fava

Módosítás: 39
16a. bekezdés (új)

16a. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a nemzetközi terrorizmus elleni 
küzdelem keretében alkalmazza a TDIP bizottság által megfogalmazott 
következtetéseket, amelyeket az Európai Parlament 2007. február 14-én magáénak 
fogadott el; különösen ajánlja minden európai intézménynek, hogy őrködjenek 
azon, hogy a tagállamok biztonsági előírásai semmilyen módon ne sértsék a 
személyek alapvető jogainak tiszteletben tartását, még akkor sem, ha azok 
terrorista bűncselekmények gyanúsítottjai;

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Sophia in 't Veld

Módosítás: 40
18a. bekezdés (új)

18a. emlékeztet a terrorizmus elleni intézkedések terén született nemzetközi 
kezdeményezések hatékonysága értékelésének szükségességére (példa: az amerikai 
Patriot Act jelenlegi felülvizsgálata); hangsúlyozza egy valóságos közösségi 
terrorizmus-politika fontosságát, amelynek révén a terrorizmus elleni intézkedések 
hatékonysága jelentősen növekedni fog, ha az Európai Unió egységes álláspontot 
képvisel a harmadik országokkal folytatott tárgyalások során;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure

Módosítás: 41
19. bekezdés

19. emlékeztet az USA-val és Oroszországgal a terrorizmus elleni küzdelem, a terroristák 
beszervezése és a kritikus infrastruktúra finanszírozása és védelme területein folytatott 
együttműködés kibővítésének szükségességére, az alapvető jogok és az Európai Unió 
értékeinek tiszteletben tartása mellett;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Marianne Mikko

Módosítás: 42
19. bekezdés

19. emlékeztet a terrorizmus elleni küzdelem, a terroristák beszervezése és a kritikus 
infrastruktúra finanszírozása és védelme területein a valamennyi regionális 
hatalommal folytatott együttműködés kibővítésének szükségességére;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure

Módosítás: 43
20. bekezdés

20. felhívja a Tanácsot, hogy bővítse ki harmadik országokkal a párbeszédet az 
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intézmény- és kapacitásépítés fejlesztésének támogatása, a korrupció elleni 
eredményes küzdelemről szóló nemzeti cselekvési tervek továbbfejlesztése és 
végrehajtása (törölt rész) érdekében; úgy ítéli meg, hogy e területen nagyobb mértékű 
finanszírozás és az EU újonnan létrehozott eszközeinek felhasználása szükséges;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 44
20. bekezdés

20. felhívja a Tanácsot, hogy bővítse ki harmadik országokkal a párbeszédet az 
intézmény- és kapacitásépítés fejlesztésének támogatása, a korrupció elleni 
eredményes küzdelemről szóló nemzeti cselekvési tervek továbbfejlesztése és 
végrehajtása (törölt rész) érdekében és úgy ítéli meg, hogy e területen nagyobb 
mértékű finanszírozás és az EU újonnan létrehozott eszközeinek felhasználása 
szükséges;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Sophia in 't Veld

Módosítás: 45
21. bekezdés

21. sürgeti az eddig ezt elmulasztó államokat, hogy írják alá és/vagy ratifikálják az olyan 
eszközöket, mint a korrupció elleni ENSZ-egyezmény, a transznacionális szervezett 
bűnözés elleni ENSZ-egyezmény, illetve ennek a migránsok csempészése, az 
emberkereskedelem és a tűzfegyverek illegális gyártása és kereskedelme elleni három 
jegyzőkönyve, valamint a titkos visszatérítésre és fogvatartásra vonatkozó ENSZ 
tilalom;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Maria Carlshamre

Módosítás: 46
22. bekezdés

22. felhívja a Tanácsot, hogy írja elő az EU harmadik országnak minősülő partnerei 
számára, hogy – amennyiben ezt eddig elmulasztották – kössenek egységes kiadatási 
megállapodásokat, az USA-val a kiadatásról és a büntetőügyekben folytatott kölcsönös 
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jogi segítségnyújtásról tárgyalt megállapodások mintájára, a feltételezett terroristák 
kiadatása és a bűncselekmények feltételezett elkövetőinek bíróság elé állítása 
érdekében; fontos, hogy a feltételezett terroristákat tisztességes eljárásnak vessék alá; 
valamint az Európai Uniónak tartózkodnia kellene a feltételezett terroristák 
kiadatásától olyan partner országok részére, ahol azok kínzásnak és/vagy
halálbüntetésnek lehetnek kitéve;

Or. sv

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 47
27a. bekezdés (új)

27a. úgy véli, hogy a harmadik országokkal az információcsere tárgyában kötött 
valamennyi egyezménynek tartalmaznia kell a kölcsönösség követelményét, és az 
különleges adatok védelmének legszigorúbb szabályain kell alapulnia;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Marianne Mikko

Módosítás: 48
28a. bekezdés (új)

28a. megállapítja, hogy érzékelhető javulásra van szükség az Európai Unió és 
Oroszország közötti együttműködés terén az Európai Unióban és az ENP övezetben 
meglévő olyan bizonytalansági források csökkentése érdekében, mint a 
Moldovában és a Grúziában lappangó konfliktusok és az Európai Unió 
tagállamaiban élő orosz kisebbségek közötti erőszakos radikális megmozdulások;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure

Módosítás: 49
29. bekezdés

29. üdvözli az EU és az USA között a kiadatásról és a büntetőügyekben folytatott 
igazságügyi együttműködésről szóló megállapodásokat, melyek valódi sikerként 
értékelhetők, tudomásul veszi, hogy a kongresszus elindította a megerősítési eljárást, 
valamint felkéri a tagállamokat, hogy azok is tegyék ezt meg, és üdvözli az Eurojust–
USA együttműködési megállapodást;
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Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure

Módosítás: 50
30. bekezdés

30. felhívja az USA-t és minden olyan országot, mely belépési vízumot alkalmaz egyes 
EU-tagállamok irányában, hogy haladéktalanul szüntesse meg a vízumrendszert, és 
kezelje egyenlően az EU-tagállamok valamennyi polgárát; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy az USA vízummentességi programjában javasolt változtatások között szerepel 
egy újabb „információ-megosztási rendelkezés” (PNR-rendelkezés) is és emlékeztet 
arra, hogy az e területen kötött kétoldalú megállapodások nem elfogadhatóak és, 
hogy kizárólag az EU és az Egyesült Államok közötti megállapodásokban kellene
gondolkodni;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure

Módosítás: 51
30a. bekezdés (új)

30a. úgy véli, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok fontos és hűséges 
szövetségesek a terrorizmus elleni küzdelemben és, hogy ennélfogva ez a jogalkotási 
keret megalapozhatná egy esetleges nemzetközi megállapodás tárgyalását, abból 
kiindulva, hogy a SWITF, mint belga társaság a belga jogszabályok hatálya alá 
tartozik és ebből következően felelős a 95/46/EK irányelv 4. cikk (1) bekezdése 
alapján az adatok kezeléséért; megállapítja, hogy a SWIFT-nek ennek megfelelően 
véget kellene vetnie azon jelenlegi gyakorlatának, amely alapján az Európai Unió 
polgárainak és vállalatainak adatait az amerikai tükrözött oldalára másolja át, vagy 
pedig másik adatbázis oldalt kellene létrehoznia, amely nincs amerikai fennhatóság 
alatt; sürgeti, hogy ebben a nemzetközi megállapodásban legyenek meg a szükséges 
garanciák az adatok gazdasági vagy kereskedelmi célból történő visszaélésszerű 
felhasználása ellen;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Martine Roure

Módosítás: 52
31. bekezdés

31. ragaszkodik ahhoz, hogy az eredményes határellenőrzés fontos az illegális 
bevándorlás elleni küzdelemben, és bizonyos esetekben hasznosnak bizonyulhat a
szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelemben;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure és Javier Moreno Sánchez

Módosítás: 53
32. bekezdés

32. ajánlja, hogy a Frontex játsszon operatív szerepet a külső határok irányításában 
azáltal, hogy növelik operatív kapacitását, illetve elegendő pénzügyi, humán és 
technikai erőforrást biztosítanak a rendelkezésére, a tagállamok közötti szolidaritás és 
kölcsönös segítségnyújtás elvének alkalmazásában, mivel valamennyi tagállamnak 
egyaránt osztoznia kell az Unió külső határainak irányításával kapcsolatos terhekben;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 54
32. bekezdés

32. ajánlja, hogy a Frontex játsszon operatív szerepet a külső határok irányításában 
elkerülve az Európai Unió külső határainak militarizálódását;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Marian-Jean Marinescu

Módosítás: 55
32a. bekezdés (új)

32a. kéri az Európai Unió keleti homlokzatán az új határok védelme és így a fenyegető 
veszélyek megelőzése és leküzdése érdekében az új tagállamok által folytatott 
szakadatlan küzdelemhez nyújtott támogatás megerősítését;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Francisco José Millán Mon

Módosítás: 56
32a. bekezdés (új)

32a. kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy 
elérjék azt, hogy a származási országok és a tranzit országok hatóságai 
valóságosan együttműködjenek az EU-val és tagállamaival az illegális bevándorlás 
megelőzésében és az emberkereskedelemből élő szervezetek elleni küzdelemben; 
ugyanígy kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy rendszeresen vizsgálják meg, hogy 
ezen harmadik országok milyen mértékben működnek együtt az illegális 
bevándorlás terén, és ebben a szellemben hangsúlyozza a harmadik országokkal 
kapcsolatos azon nyomonkövetési és értékelési mechanizmus fontosságát, amelyet 
a Tanács 2003-ban hozott létre a szaloniki Európai Tanács kérésének megfelelően;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 57
34. bekezdés

34. ajánlja, hogy a Tanács először fogadjon el átfogó EU-s migrációs politikát, ideértve a 
törvényes (törölt rész) bevándorlás kihívásainak eredményes kezelésére vonatkozó 
intézkedéseket, és csak ezt követően fogadja el az illegális bevándorlók 
visszaküldésére vonatkozó tervet; e tekintetben felhív a nyolc évvel ezelőtt a tamperei 
csúcstalálkozón elfogadott és a lahti Tanács által megerősített következtetések 
végrehajtására;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure és Javier Moreno Sánchez

Módosítás: 58
34. bekezdés

34. ajánlja, hogy a Tanács fogadjon el átfogó közös EU-s migrációs politikát, ideértve a 
törvényes és az illegális bevándorlás kihívásainak eredményes kezelésére vonatkozó 
intézkedéseket is; e tekintetben felhív a nyolc évvel ezelőtt a tamperei Európai 
Tanácson elfogadott és a lahti informális Európai Tanács által megerősített 
következtetések, a hágai program és az Európai Tanács által 2006. decemberében
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elfogadott azon következtetések végrehajtására, amelyek megerősítik a törvényes 
bevándorlásra vonatkozó, 2005-ben elfogadott átfogó stratégia alkalmazásának 
szükségességét;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure

Módosítás: 59
35. bekezdés

35. emlékeztet arra, hogy a bevándorlás – megfelelő kezelés mellett – fokozott előnyökkel 
járhat a harmadik országokkal folytatott szolidaritási és partnerségi viszony megléte 
esetén, és arra, hogy a bevándorlók integrációjának egy jövőbeli európai migrációs 
politika alapvető összetevőjének kell lennie; hangsúlyozza, hogy az EU (törölt rész)
tevékenységeit egy olyan átfogó politika keretében kell megvalósítani, amely 
egyaránt magában foglalja a harmadik országok részére migrációs áramlás 
kezelésére vonatkozó kapacitások terén nyújtott segítséget és a hatékony fejlődéshez 
nyújtott segítséget, figyelemmel az egyedi gazdasági és társadalmi helyzetre, illetve 
kezelve az érintett országokban a migráció tényleges okait;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Maria Carlshamre

Módosítás: 60
35. bekezdés

35. emlékeztet arra, hogy a bevándorlás – megfelelő kezelés mellett – fokozott előnyökkel 
járhat a harmadik országokkal folytatott szolidaritási és partnerségi viszony megléte 
esetén, és arra, hogy a bevándorlók integrációjának egy jövőbeli európai migrációs 
politika alapvető összetevőjének kell lennie; hangsúlyozza, hogy az EU harmadik 
országok migrációs áramlás és a határok kezelésére vonatkozó kapacitásának javítását 
célzó tevékenységeit eredményes fejlesztéspolitika keretében kell megvalósítani, 
figyelemmel az egyedi gazdasági és társadalmi helyzetre, illetve kezelve az érintett 
országokban a migráció tényleges okait, mint a szegénységet és az emberi jogok 
elégtelen tiszteletben tartását;

Or. sv
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Módosítás, előterjesztette: Martine Roure

Módosítás: 61
35a. bekezdés (új)

35a. emlékeztet arra, hogy az illegális bevándorlást csak a bevándorlók származási 
országaival történő együttműködéssel, valamint szolidaritáson alapuló és konkrét 
együttmunkálkodással lehet kezelni, különösen támogatva ezen országok egyidejű 
fejlődését;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 62
37. bekezdés

37. felhív arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül hozzanak létre méltányos és hatékony, 
közös európai menekültügyi rendszert, és sürgeti a Tanácsot, hogy ennek létrehozását 
illetően szüntessen meg minden akadályt, végleg lemondva a biztonságos harmadik
országok listájának felállításáról és a határigazgatás externalizációjáról (ami 
magában foglalja a fogadási és visszatartási központok az európai unión kívüli 
létrehozását);

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 63
38. bekezdés

38. (törölt rész) emlékeztet a visszatérésre vonatkozó egyértelmű, átlátható és méltányos 
szabályok szükségességére, de kizárólag az új legális bevándorlási csatornák 
létrehozását követően; aggasztja, hogy az EU nevében aláírt visszafogadási 
megállapodások nem zárják ki kifejezetten a menedékkérőket a megállapodások 
hatálya alól, és ezért ezek vonatkozhatnak olyan menedékkérők visszafogadására, akik 
kérelmét érdemben még nem bírálták el, vagy akik kérelmét elutasították vagy 
elfogadhatatlannak minősítették a „biztonságos harmadik ország” fogalmának 
alkalmazása értelmében; felszólít a visszaküldés tilalma elvének tiszteletben tartását 
biztosító védintézkedésekre;

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Martine Roure

Módosítás: 64
38. bekezdés

38. úgy ítéli meg, hogy a visszafogadási megállapodások megkötése a bevándorlás elleni 
küzdelem (törölt rész) stratégiájának egyik aspektusa; emlékeztet a visszatérésre 
vonatkozó egyértelmű, átlátható és méltányos szabályok szükségességére, aggasztja, 
hogy az EU nevében aláírt visszafogadási megállapodások nem zárják ki kifejezetten a 
menedékkérőket a megállapodások hatálya alól, és ezért ezek vonatkozhatnak olyan 
menedékkérők visszafogadására, akik kérelmét érdemben még nem bírálták el (törölt 
rész); felszólít a visszaküldés tilalma elvének tiszteletben tartását biztosító 
védintézkedésekre;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Giusto Catania

Módosítás: 65
39. bekezdés

39. ajánlja, hogy lehetőség szerint tárgyaljanak harmadik országokkal való 
vízumkönnyítésről szóló irányelvekről a közösségi visszafogadási politika keretében, 
illetve a kölcsönösség alapján, migrációkezelési kérdésekben valódi partnerség 
kialakítása céljából; felhívja a Tanácsot, hogy csökkentse a vízumok költségeit az 
ENP-országok demokratikus fejlődésének ösztönzése érdekében, illetve hogy kerülje 
el azt, hogy a biztonság címén a törvényes keretek között utazók számára további 
akadályokat támasszanak, valamint hogy mondjon le a biometrikus vízumok 
bevezetéséről, amelyek, többek között, olyan indokolatlan költséggel járnak, amit az 
Európai Unió költségvetése nem tud finanszírozni;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Martine Roure

Módosítás: 66
39. bekezdés

39. (törölt rész) felhívja a Tanácsot, hogy csökkentse a vízumok költségeit az ENP-
országok demokratikus fejlődésének ösztönzése érdekében, illetve, hogy kerülje el azt, 
hogy a biztonság címén a törvényes keretek között utazók számára további 
akadályokat támasszanak;

Or. fr
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