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Изменение 1
Tokia Saïfi, Mário David

Проектостановище
Параграф Аа (нов)

Проектостановище Изменение

Аа. като има предвид, че за 
Европейския съюз е от изключителен 
интерес да прояви амбиция по 
отношение на икономическото 
сътрудничество и да приеме една 
взаимноизгодна, отговорна и гъвкава 
стратегия, основана на подкрепа за 
демократичния преход и на защита 
на правата на човека;

Or. fr

Изменение 2
Pino Arlacchi

Проектостановище
Параграф Б

Проектостановище Изменение

Б. като взе предвид всички приети от 
Парламента в контекста на „арабската 
пролет” резолюции, относно 
свободата на вероизповеданието, 
убежденията и съвестта, като 
основни и универсални ценности от 
съществено значение за 
демократичното и икономическото 
развитие;

Б. като взе предвид всички приети от 
Парламента в контекста на „арабската 
пролет“ резолюции;

Or. en
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Изменение 3
Marielle De Sarnez

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отново заявява твърдата си 
подкрепа за легитимните демократични 
стремежи, изразени от народите на 
няколко съседни на ЕС страни от 
южното Средиземноморие; поощрява 
преходните органи на властта да 
осъществят възможно най-бързо мирен 
преход към истинска демокрация; 
призовава националните органи да 
зачитат правото на своите народи да 
организират мирни демонстрации, както 
и да се въздържат от съпроводени с 
насилие репресии;

1. отново заявява пълната си подкрепа 
за легитимните демократични стремежи, 
изразени от народите на няколко 
съседни на ЕС страни от Южното
Средиземноморие; поощрява 
преходните органи на властта да 
осъществят мирен преход към истинска 
демокрация; настоява националните 
органи да зачитат правото на своите 
народи да организират мирни 
демонстрации, както и да се въздържат 
от съпроводени с насилие репресии;

Or. fr

Изменение 4
Pino Arlacchi

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. припомня, че за да бъде едно 
общество стабилно, то трябва да се 
характеризира с търпимост, и 
призовава държавите, извършващи 
политически преход, да гарантират 
пълното спазване на всички основни 
права, включително свободата на 
изразяване и свободата на 
вероизповеданието, съвестта и мисълта 
за всички граждани, в т.ч. за членовете 
на общностите на коптските 
християни;

2. припомня, че за дългосрочната 
политическа и социална стабилност 
в тези държави съществено значение 
имат икономическото развитие и 
високият стандарт на живот на 
населението и призовава държавите, 
извършващи политически преход, да 
гарантират пълното спазване на всички 
основни права, включително свободата 
на изразяване, на  мирни събрания, на
сдружаване, и на вероизповеданието, 
съвестта и мисълта за всички граждани;

Or. en
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Изменение 5
Marielle De Sarnez

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. припомня, че за да бъде едно 
общество стабилно, то трябва да се 
характеризира с търпимост, и призовава 
държавите, извършващи политически
преход, да гарантират пълното спазване 
на всички основни права, включително 
свободата на изразяване и свободата на 
вероизповеданието, съвестта и мисълта 
за всички граждани, в т.ч. за членовете 
на общностите на коптските християни;

2. припомня, че за да бъде едно 
общество стабилно, то трябва да се 
характеризира с търпимост, и призовава 
държавите, извършващи демократичен
преход, да гарантират пълното спазване 
на всички основни права, включително 
свободата на изразяване и свободата на 
вероизповеданието, съвестта и мисълта 
за всички граждани — мъже и жени, в 
т.ч. за членовете на общностите на 
коптските християни; подчертава, че 
свободният достъп до информация и 
комуникации, както и 
нецензурираният достъп до 
интернет (свобода в интернет), са 
всеобщи права и са необходими, за да 
се осигури прозрачността и 
отговорността в политическия 
живот;

Or. fr

Изменение 6
Pino Arlacchi

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства разработения специално за 
целта подход към партньорските 
държави, който се следва в съвместното 
съобщение на Комисията и на 
заместник-председателя/върховен 
представител (ЗП/ВП), озаглавено „Нов 

3. приветства разработения специално за 
целта подход към партньорските 
държави, който се следва в съвместното 
съобщение на Комисията и на 
заместник-председателя/върховен 
представител (ЗП/ВП), озаглавено „Нов 
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отговор на промените в съседните 
държави ”; призовава Европейската 
служба за външна дейност (ЕСВД) да 
предостави повече подробности 
относно начина, по който ще се 
прилагат на практика принципи като 
взаимната отчетност и взаимното 
обвързване с определени условия 
(„повече за повече”);

отговор на промените в съседните 
държави ”; призовава Европейската 
служба за външна дейност (ЕСВД) и 
Комисията да предоставят повече 
подробности относно начина, по който 
ще се прилагат на практика принципи 
като взаимната отчетност и взаимното 
обвързване с определени условия 
(„повече за повече”);

Or. en

Изменение 7
Marielle De Sarnez

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства разработения специално за 
целта подход към партньорските 
държави, който се следва в съвместното 
съобщение на Комисията и на 
заместник-председателя/върховен 
представител (ЗП/ВП), озаглавено „Нов 
отговор на промените в съседните 
държави ”; призовава Европейската 
служба за външна дейност (ЕСВД) да 
предостави повече подробности относно 
начина, по който ще се прилагат на 
практика принципи като взаимната 
отчетност и взаимното обвързване с 
определени условия („повече за 
повече”);

3. приветства разработения специално за 
целта подход към партньорските 
държави, който се следва в съвместното 
съобщение на Комисията и на 
заместник-председателя/върховен 
представител (ЗП/ВП), озаглавено „Нов 
отговор на промените в съседните 
държави ”; тъй като Европейската 
комисия наскоро започна преговори за 
създаване на задълбочени и 
всеобхватни зони за свободна 
търговия (ЗВЗСТ) с Египет, 
Йордания, Мароко и Тунис, призовава 
Европейската служба за външна дейност 
(ЕСВД) да предостави възможно най-
скоро повече подробности относно 
начина, по който ще се прилагат на 
практика принципи като взаимната 
отчетност и взаимното обвързване с 
определени условия („повече за 
повече”) и изисква Европейският 
парламент да бъде напълно асоцииран 
в оценяването на спазването на 
заложените условия; настоява 
стратегията на Европейския съюз за 
търговия и инвестиции в Южното 
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Средиземноморие се придружава от
действително прилагане на клаузите 
за спазване на правата на човека;

Or. fr

Изменение 8
Pino Arlacchi

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. в този контекст приветства 
стартирането на дейността на 
Специалната група Тунис—ЕС, първата 
специална работна група, създадена с 
държава от южното Средиземноморие, с 
цел гарантиране на по-добро 
съгласуване на европейската и 
международната помощ за прехода в 
тази страна; приветства факта, че 
Парламентът взе участие в първата 
среща; призовава ЗП/ВП и Комисията да 
продължат да предлагат възможност за 
участие на Парламента, в качеството 
на наблюдател, в тази инициатива и в 
бъдещите такива;

4. в този контекст приветства 
стартирането на дейността на 
Специалната група Тунис—ЕС, първата 
специална работна група, създадена с 
държава от южното Средиземноморие, с 
цел гарантиране на по-добро 
съгласуване на европейската и 
международната помощ за прехода в 
тази страна; приветства факта, че 
Парламентът взе участие в първата 
среща; призовава ЗП/ВП и Комисията да 
продължат да предлагат възможност за 
участие на Парламента в тази 
инициатива и в бъдещите такива;

Or. en

Изменение 9
Marielle De Sarnez, Pier Antonio Panzeri, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. в този контекст приветства 
стартирането на дейността на 
Специалната група Тунис—ЕС, първата 
специална работна група, създадена с 

4. в този контекст приветства 
стартирането на дейността на 
Специалната група Тунис—ЕС, първата 
специална работна група, създадена с 
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държава от южното Средиземноморие, 
с цел гарантиране на по-добро 
съгласуване на европейската и 
международната помощ за прехода в 
тази страна; приветства факта, че 
Парламентът взе участие в първата 
среща; призовава ЗП/ВП и Комисията да 
продължат да предлагат възможност за 
участие на Парламента, в качеството на 
наблюдател, в тази инициатива и в 
бъдещите такива;

държава от Южното Средиземноморие, 
с цел гарантиране на по-добро 
съгласуване на европейската и 
международната помощ за прехода в 
тази страна; приветства факта, че 
Парламентът взе участие в първата 
среща; призовава ЗП/ВП и Комисията да 
продължат да предлагат възможност за 
участие на Парламента, в качеството на 
наблюдател, в тази инициатива и в 
бъдещите такива; приветства 
създаването в Европейския 
парламент на група за наблюдение на 
Южното Средиземноморие, която да 
следи за реакцията на ЕС по 
отношение на кризите в 
средиземноморските страни;

Or. en

Изменение 10
Francisco José Millán Mon

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. настоятелно призовава за 
сключването на амбициозни, 
балансирани и взаимно изгодни 
споразумения за търговия със стоки и 
услуги, предшествани от 
съответните оценки на 
въздействието;

Or. es

Изменение 11
Francisco José Millán Mon

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. настоятелно призовава Комисията да 
приеме стратегия, която да засили 
нейната роля като инвеститор чрез 
изготвянето на конкретни насоки за 
отговорни инвестиции, с оглед на 
намаляването на социалното 
неравенство и териториалните различия 
и насърчаването на диверсифицирането 
на местните икономики, като 
подчертава, че борбата с корупцията на 
всички нива следва да бъде основен 
приоритет за ЕС при развиването на 
търговски и финансови отношения с 
неговите южни партньори;

5. настоятелно призовава Комисията да 
приеме стратегия, която да засили 
нейната роля като инвеститор чрез 
изготвянето на конкретни насоки за 
отговорни инвестиции, с оглед на 
намаляването на социалното 
неравенство и териториалните различия 
и насърчаването на диверсифицирането 
на местните икономики, като 
подчертава, че борбата с корупцията на 
всички нива следва да бъде основен 
приоритет за ЕС при развиването на 
търговски и финансови отношения с 
неговите южни партньори, както и
създаването на подходяща рамка за 
инвестициите, в която основно
място да заемат правната сигурност 
и стабилност;

Or. es

Изменение 12
Marielle De Sarnez

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. настоятелно призовава Комисията да 
приеме стратегия, която да засили 
нейната роля като инвеститор чрез 
изготвянето на конкретни насоки за 
отговорни инвестиции, с оглед на 
намаляването на социалното 
неравенство и териториалните различия 
и насърчаването на диверсифицирането 
на местните икономики, като 
подчертава, че борбата с корупцията на 
всички нива следва да бъде основен 
приоритет за ЕС при развиването на 
търговски и финансови отношения с 
неговите южни партньори;

5. настоятелно призовава Комисията да 
приеме стратегия, която да засили 
нейната роля като инвеститор чрез 
изготвянето на конкретни насоки за 
отговорни инвестиции, с оглед на 
намаляването на социалното 
неравенство и териториалните различия 
и насърчаването на диверсифицирането 
на местните икономики, като 
подчертава, че борбата с корупцията на 
всички нива следва да бъде основен 
приоритет за ЕС при развиването на 
търговски и финансови отношения с 
неговите южни партньори; приветства 
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предприетото от Европейската 
инвестиционна банка, по-специално 
чрез Инструмента за евро-
средиземноморски инвестиции и 
партньорство, и от Европейската 
банка за възстановяване и развитие 
(ЕБВР) и подчертава колко е важно и 
необходимо да се установи още по-
голямо взаимодействие с други 
национални и международни 
финансови институции, които 
работят в тези страни;

Or. fr

Изменение 13
Tokia Saïfi

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. настоятелно призовава Комисията да 
приеме стратегия, която да засили 
нейната роля като инвеститор чрез 
изготвянето на конкретни насоки за 
отговорни инвестиции, с оглед на 
намаляването на социалното 
неравенство и териториалните различия 
и насърчаването на диверсифицирането 
на местните икономики, като
подчертава, че борбата с корупцията на 
всички нива следва да бъде основен 
приоритет за ЕС при развиването на 
търговски и финансови отношения с 
неговите южни партньори;

5. настоятелно призовава Комисията да 
приеме стратегия, която да засили 
нейната роля като инвеститор чрез 
изготвянето на конкретни насоки за 
отговорни инвестиции, с оглед на 
намаляването на социалното 
неравенство и териториалните различия 
и насърчаването на диверсифицирането 
на местните икономики; в тази връзка я 
приканва да вземе под внимание вече 
разработени програми за инвестиции 
в региона (по-специално такива на 
националните агенции на държавите
членки, на Партньорството от 
Довил, на Европейската 
инвестиционна банка и на 
Европейската банка за 
възстановяване и развитие), за да 
осигури тяхната съгласуваност и да 
оптимизира ефективността на 
своята стратегия; подчертава, че 
борбата с корупцията на всички нива 
следва да бъде основен приоритет за ЕС 
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при развиването на търговски и 
финансови отношения с неговите южни 
партньори;

Or. fr

Изменение 14
Francisco José Millán Mon

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава важната роля, която 
играят съседните държави от 
Южното Средиземноморие в 
снабдяването на няколко държави
членки с енергийни ресурси, и изтъква 
съществуващия голям потенциал за 
сътрудничество в областта на 
енергетиката; изтъква 
необходимостта от насърчаване на 
взаимните връзки между ЕС и 
страните от Южното 
Средиземноморие в газовия и 
електроенергийния сектор;

Or. es

Изменение 15
Pino Arlacchi

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. приветства проведените неотдавна 
в Тунис честни и прозрачни избори, 
които дават добър пример на 
останалите държави в региона; 
подчертава важното значение на 
свободните и честни избори за 

заличава се
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създаването на приобщаващи, 
прозрачни и демократични общества, 
като по този начин се полагат 
основите за по-голяма стабилност, 
която е необходима предпоставка за 
привличането на международни 
инвестиции и генерирането на 
устойчив растеж.

Or. en

Изменение 16
Francisco José Millán Mon

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. приветства проведените неотдавна в 
Тунис честни и прозрачни избори, които 
дават добър пример на останалите 
държави в региона; подчертава важното 
значение на свободните и честни избори 
за създаването на приобщаващи, 
прозрачни и демократични общества, 
като по този начин се полагат основите 
за по-голяма стабилност, която е 
необходима предпоставка за 
привличането на международни 
инвестиции и генерирането на устойчив 
растеж.

6. приветства проведените неотдавна в 
Тунис честни и прозрачни избори, които 
дават добър пример на останалите 
държави в региона; подчертава важното 
значение на свободните и честни избори 
за създаването на приобщаващи, 
прозрачни и демократични общества, 
като по този начин се полагат основите 
за по-голяма стабилност, която е 
необходима предпоставка за 
привличането на международни 
инвестиции и генерирането на устойчив 
растеж; отбелязва необходимостта 
заедно с демократичните промени да 
бъдат осъществени реформи в 
икономическата, правната и 
социалната област с цел отваряне и 
модернизиране на социално-
икономическите структури в тези 
държави.

Or. es

Изменение 17
Marielle De Sarnez
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Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. приветства проведените неотдавна в 
Тунис честни и прозрачни избори, които 
дават добър пример на останалите 
държави в региона; подчертава важното 
значение на свободните и честни избори 
за създаването на приобщаващи, 
прозрачни и демократични общества, 
като по този начин се полагат основите 
за по-голяма стабилност, която е 
необходима предпоставка за 
привличането на международни 
инвестиции и генерирането на устойчив 
растеж.

6. приветства проведените неотдавна в 
Тунис честни и прозрачни избори, които 
дават добър пример на останалите 
държави в региона; подчертава важното 
значение на свободните и честни 
избори, за да се осигури единството на 
тези страни при установяване на 
демократични и плуралистични 
институции, като по този начин се 
полагат основите за по-голяма 
стабилност, която е необходима 
предпоставка за привличането на 
международни инвестиции и 
генерирането на устойчив растеж.

Or. fr


