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Τροπολογία 1
Tokia Saïfi, Mário David

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ύψιστο 
συμφέρον της ΕΕ να είναι φιλόδοξη στην 
οικονομική συνεργασία και να υιοθετήσει 
μια αμοιβαίως επωφελή, υπεύθυνη και 
ευέλικτη στρατηγική, βασιζόμενη στην 
υποστήριξη των διαδικασιών 
δημοκρατικής μετάβασης και στην 
προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 2
Pino Arlacchi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος Β

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ψηφίσματα 
που το Κοινοβούλιο ενέκρινε στο πλαίσιο 
της Αραβικής Άνοιξης, σχετικά με τις 
ελευθερίες θρησκείας, σκέψης και 
συνείδησης ως βασικές και παγκόσμιες 
αξίες που είναι ζωτικής σημασίας για τη 
δημοκρατική και οικονομική ανάπτυξη·

Β. λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ψηφίσματα 
που το Κοινοβούλιο ενέκρινε στο πλαίσιο 
της Αραβικής Άνοιξης·

Or. en
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Τροπολογία 3
Marielle De Sarnez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Επαναλαμβάνει την σθεναρή του 
υποστήριξη στις νόμιμες δημοκρατικές 
προσδοκίες που εξέφρασε ο λαός 
διαφόρων χωρών της νότιας μεσογειακής 
γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
ενθαρρύνει τις προσωρινές αρχές να 
μεριμνήσουν όσο το δυνατόν 
συντομότερα για την ειρηνική μετάβαση 
σε γνήσια δημοκρατία· καλεί τις εθνικές 
αρχές να σεβαστούν το δικαίωμα του λαού 
τους να συμμετέχει σε ειρηνικές 
διαδηλώσεις, και να μην προβούν σε καμία 
μορφή βίαιης καταστολής·

1. Επαναλαμβάνει την απόλυτη 
υποστήριξή του στις νόμιμες 
δημοκρατικές προσδοκίες που εξέφρασε ο 
λαός διαφόρων χωρών της νότιας 
μεσογειακής γειτονίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· ενθαρρύνει τις προσωρινές αρχές 
να μεριμνήσουν για την ειρηνική 
μετάβαση σε γνήσια δημοκρατία· 
προτρέπει τις εθνικές αρχές να σεβαστούν 
το δικαίωμα του λαού τους να συμμετέχει 
σε ειρηνικές διαδηλώσεις, και να μην 
προβούν σε καμία μορφή βίαιης 
καταστολής·

Or. fr

Τροπολογία 4
Pino Arlacchi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η 
ανεκτικότητα για μια σταθερή κοινωνία
και απευθύνει έκκληση στις χώρες που 
βρίσκονται σε περίοδο πολιτικής 
μετάβασης, να διασφαλίσουν τον πλήρη 
σεβασμό όλων των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
ελευθερίας έκφρασης της γνώμης και της 
ελευθερίας θρησκείας, συνείδησης και 
σκέψης για όλους τους πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένων των μελών των 
κοινοτήτων των Κοπτών Χριστιανών·

2. υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η 
οικονομική ανάπτυξη και το υψηλότερο 
βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού, τα οποία 
αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για 
την επίτευξη μακροπρόθεσμης πολιτικής
και κοινωνικής σταθερότητας στις 
συγκεκριμένες χώρες και καλεί τις χώρες 
που βρίσκονται σε περίοδο πολιτικής 
μετάβασης να διασφαλίσουν τον πλήρη 
σεβασμό όλων των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
ελευθερίας έκφρασης της γνώμης, του 
συνέρχεσθαι ειρηνικώς, του 
συνεταιρίζεσθαι και της ελευθερίας 
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θρησκείας, συνείδησης και σκέψης για 
όλους τους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 5
Marielle De Sarnez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η 
ανεκτικότητα για μια σταθερή κοινωνία 
και απευθύνει έκκληση στις χώρες που 
βρίσκονται σε περίοδο πολιτικής
μετάβασης, να διασφαλίσουν τον πλήρη 
σεβασμό όλων των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
ελευθερίας έκφρασης της γνώμης και της 
ελευθερίας θρησκείας, συνείδησης και 
σκέψης για όλους τους πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένων των μελών των 
κοινοτήτων των Κοπτών Χριστιανών·

2. υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η 
ανεκτικότητα για μια σταθερή κοινωνία 
και απευθύνει έκκληση στις χώρες που 
βρίσκονται σε περίοδο δημοκρατικής
μετάβασης, να διασφαλίσουν τον πλήρη 
σεβασμό όλων των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
ελευθερίας έκφρασης της γνώμης και της 
ελευθερίας θρησκείας, συνείδησης και 
σκέψης για όλους τους πολίτες, άνδρες και 
γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των 
μελών των κοινοτήτων των Κοπτών 
Χριστιανών· υπογραμμίζει ότι η ελεύθερη 
πρόσβαση στην πληροφόρηση και την 
επικοινωνία και η άνευ λογοκρισίας 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο (ελευθερία του 
Διαδικτύου) συνιστούν οικουμενικά 
δικαιώματα και είναι απαραίτητα 
στοιχεία για την εξασφάλιση διαφάνειας 
και λογοδοσίας στον δημόσιο βίο·

Or. fr

Τροπολογία 6
Pino Arlacchi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. Επικροτεί την προσαρμοσμένη στις 
επιμέρους χώρες εταίρους προσέγγιση που 
ακολουθείται στην κοινή δήλωση της 
Επιτροπής και της Αντιπροέδρου/Ύπατης 
Εκπροσώπου με τίτλο «Μια νέα αντίδραση 
σε μια γειτονιά που αλλάζει»· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
(ΕΥΕΔ) να παράσχει περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με την έμπρακτη 
εφαρμογή αρχών όπως η αμοιβαία ευθύνη
και οι προϋποθέσεις («περισσότερα για 
περισσότερα»)·

3. Επικροτεί την προσαρμοσμένη στις 
επιμέρους χώρες εταίρους προσέγγιση που 
ακολουθείται στην κοινή δήλωση της 
Επιτροπής και της Αντιπροέδρου/Ύπατης 
Εκπροσώπου με τίτλο «Μια νέα αντίδραση 
σε μια γειτονιά που αλλάζει»· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
(ΕΥΕΔ) και την Επιτροπή να παράσχουν 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την 
έμπρακτη εφαρμογή αρχών όπως η 
αμοιβαία ευθύνη και προϋποθέσεις 
(«αναλογικά κέρδη»)·

Or. en

Τροπολογία 7
Marielle De Sarnez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. Επικροτεί την προσαρμοσμένη στις 
επιμέρους χώρες εταίρους προσέγγιση που 
ακολουθείται στην κοινή δήλωση της 
Επιτροπής και της Αντιπροέδρου/Ύπατης 
Εκπροσώπου με τίτλο "Μια νέα αντίδραση 
σε μια γειτονιά που αλλάζει"· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 
(ΕΥΕΔ) να παράσχει περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με την έμπρακτη 
εφαρμογή αρχών όπως η αμοιβαία ευθύνη 
και οι προϋποθέσεις («περισσότερα για 
περισσότερα»)·

3. Επικροτεί την προσαρμοσμένη στις 
επιμέρους χώρες εταίρους προσέγγιση που 
ακολουθείται στην κοινή δήλωση της 
Επιτροπής και της Αντιπροέδρου/Ύπατης 
Εκπροσώπου με τίτλο "Μια νέα αντίδραση 
σε μια γειτονιά που αλλάζει"· καθώς η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε 
πρόσφατα διαπραγματεύσεις με στόχο τη 
δημιουργία πλήρων και εκτενών ζωνών 
ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) με την 
Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Μαρόκο και 
την Τυνησία, καλεί την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να 
παράσχει το ταχύτερο δυνατόν 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την 
έμπρακτη εφαρμογή αρχών όπως η 
αμοιβαία ευθύνη και οι προϋποθέσεις 
(«περισσότερα για περισσότερα») και 
ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
συμμετάσχει πλήρως στη διαδικασία 
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αξιολόγησης της συμμόρφωσης προς 
τους όρους που έχουν καθοριστεί· εμμένει 
ώστε η στρατηγική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον τομέα του εμπορίου και 
των επενδύσεων για τη νότια Μεσόγειο να 
συνοδεύεται από αποτελεσματική 
εφαρμογή διατάξεων για τον σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 8
Pino Arlacchi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. Επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τη 
σύσταση της ομάδας εργασίας ΕΕ -
Τυνησία, της πρώτης ομάδας εργασίας που 
δημιουργήθηκε σε συνεργασία με 
μεσογειακή χώρα ενόψει της διασφάλισης 
καλύτερου συντονισμού της ευρωπαϊκής 
και της διεθνούς υποστήριξης της 
μετάβασης της χώρας· επιδοκιμάζει το 
γεγονός ότι το Κοινοβούλιο έλαβε μέρος 
στην πρώτη συνεδρίαση· ζητεί από την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο και από 
την Επιτροπή να συνεχίσουν να μεριμνούν 
για τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, ως 
παρατηρητή, στην τρέχουσα και σε 
μελλοντικές πρωτοβουλίες·

4. Επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τη 
σύσταση της ομάδας εργασίας ΕΕ -
Τυνησία, της πρώτης ομάδας εργασίας που 
δημιουργήθηκε σε συνεργασία με 
μεσογειακή χώρα ενόψει της διασφάλισης 
καλύτερου συντονισμού της ευρωπαϊκής 
και της διεθνούς υποστήριξης της 
μετάβασης της χώρας· επιδοκιμάζει το 
γεγονός ότι το Κοινοβούλιο έλαβε μέρος 
στην πρώτη συνεδρίαση· ζητεί από την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο και από 
την Επιτροπή να συνεχίσουν να μεριμνούν 
για τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην 
τρέχουσα και σε μελλοντικές 
πρωτοβουλίες·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. Επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τη 
σύσταση της ομάδας εργασίας ΕΕ -
Τυνησία, της πρώτης ομάδας εργασίας που 
δημιουργήθηκε σε συνεργασία με 
μεσογειακή χώρα ενόψει της διασφάλισης 
καλύτερου συντονισμού της ευρωπαϊκής 
και της διεθνούς υποστήριξης της 
μετάβασης της χώρας· επιδοκιμάζει το 
γεγονός ότι το Κοινοβούλιο έλαβε μέρος 
στην πρώτη συνεδρίαση· ζητεί από την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο και από 
την Επιτροπή να συνεχίσουν να μεριμνούν 
για τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, ως 
παρατηρητή, στην τρέχουσα και σε 
μελλοντικές πρωτοβουλίες·

4. Επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τη 
σύσταση της ομάδας εργασίας ΕΕ -
Τυνησία, της πρώτης ομάδας εργασίας που 
δημιουργήθηκε σε συνεργασία με 
μεσογειακή χώρα ενόψει της διασφάλισης 
καλύτερου συντονισμού της ευρωπαϊκής 
και της διεθνούς υποστήριξης της 
μετάβασης της χώρας· επιδοκιμάζει το 
γεγονός ότι το Κοινοβούλιο έλαβε μέρος 
στην πρώτη συνεδρίαση· ζητεί από την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο και από 
την Επιτροπή να συνεχίσουν να μεριμνούν 
για τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, ως 
παρατηρητή, στην τρέχουσα και σε 
μελλοντικές πρωτοβουλίες· χαιρετίζει τη 
σύσταση μιας ομάδας παρακολούθησης 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τις χώρες της νότιας 
Μεσογείου, αντικείμενο της οποίας θα 
είναι η ανταπόκριση της ΕΕ σε κρίσεις 
που ξεσπούν σε μεσογειακές χώρες·

Or. en

Τροπολογία 10
Francisco José Millán Mon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. καλεί για σύναψη φιλόδοξων, 
ισορροπημένων και αμοιβαίως επωφελών 
εμπορικών συμφωνιών για αγαθά και 
υπηρεσίες, των οποίων προηγούνται οι 
σχετικές μελέτες επιπτώσεων·

Or. es
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Τροπολογία 11
Francisco José Millán Mon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει στρατηγική που να ενισχύει το 
ρόλο της ως επενδυτή, με την εκπόνηση 
ειδικών κατευθυντηρίων γραμμών για 
υπεύθυνη επένδυση, προκειμένου να 
μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες και οι 
διαφορές μεταξύ περιοχών και να 
προωθηθεί η διαφοροποίηση των τοπικών 
οικονομιών, και τονίζει ότι η 
καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα 
επίπεδα πρέπει να αποτελέσει πρωταρχική 
προτεραιότητα για την ΕΕ στο πλαίσιο της 
ανάπτυξης του εμπορίου και των 
χρηματοπιστωτικών σχέσεων με τους 
νότιους εταίρους της·

5. ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει στρατηγική που να ενισχύει το 
ρόλο της ως επενδυτή, με την εκπόνηση 
ειδικών κατευθυντήριων γραμμών για 
υπεύθυνη επένδυση, προκειμένου να 
μειωθούν οι κοινωνικές και περιφερειακές 
ανισότητες και να προωθηθεί η 
διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών, 
ενώ τονίζει ότι η καταπολέμηση της 
διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα πρέπει να 
αποτελέσει πρωταρχική προτεραιότητα για 
την ΕΕ στο πλαίσιο της ανάπτυξης του 
εμπορίου και των χρηματοπιστωτικών 
σχέσεων με τους νότιους εταίρους της, 
καθώς και η προώθηση ενός κατάλληλου 
πλαισίου υπέρ των  επενδύσεων, στις 
οποίες η νομική ασφάλεια και  
σταθερότητα κατέχουν θέση  
θεμελιώδους σημασίας·

Or. es

Τροπολογία 12
Marielle De Sarnez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει στρατηγική που να ενισχύει το 
ρόλο της ως επενδυτή, με την εκπόνηση 
ειδικών κατευθυντηρίων γραμμών για 
υπεύθυνη επένδυση, προκειμένου να 
μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες και οι 
διαφορές μεταξύ περιοχών και να 
προωθηθεί η διαφοροποίηση των τοπικών 

5. ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει στρατηγική που να ενισχύει το 
ρόλο της ως επενδυτή, με την εκπόνηση 
ειδικών κατευθυντηρίων γραμμών για 
υπεύθυνη επένδυση, προκειμένου να 
μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες και οι 
διαφορές μεταξύ περιοχών και να 
προωθηθεί η διαφοροποίηση των τοπικών 
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οικονομιών, και τονίζει ότι η 
καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα 
επίπεδα πρέπει να αποτελέσει πρωταρχική 
προτεραιότητα για την ΕΕ στο πλαίσιο της 
ανάπτυξης του εμπορίου και των 
χρηματοπιστωτικών σχέσεων με τους 
νότιους εταίρους της·

οικονομιών, και τονίζει ότι η 
καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα 
επίπεδα πρέπει να αποτελέσει πρωταρχική 
προτεραιότητα για την ΕΕ στο πλαίσιο της 
ανάπτυξης του εμπορίου και των 
χρηματοπιστωτικών σχέσεων με τους 
νότιους εταίρους της· χαιρετίζει το έργο 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
και δη μέσω του Ευρωμεσογειακού 
Φορέα Επενδύσεων και Εταιρικής 
Σχέσης, καθώς και της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και υπογραμμίζει τη 
σημασία και την ανάγκη δημιουργίας 
περισσότερων συνεργειών με άλλα εθνικά 
και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
που δραστηριοποιούνται επίσης στις εν 
λόγω χώρες·

Or. fr

Τροπολογία 13
Tokia Saïfi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει στρατηγική που να ενισχύει το 
ρόλο της ως επενδυτή, με την εκπόνηση 
ειδικών κατευθυντηρίων γραμμών για 
υπεύθυνη επένδυση, προκειμένου να 
μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες και οι 
διαφορές μεταξύ περιοχών και να 
προωθηθεί η διαφοροποίηση των τοπικών 
οικονομιών, και τονίζει ότι η 
καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα
επίπεδα πρέπει να αποτελέσει πρωταρχική 
προτεραιότητα για την ΕΕ στο πλαίσιο της 
ανάπτυξης του εμπορίου και των 
χρηματοπιστωτικών σχέσεων με τους 
νότιους εταίρους της·

5. ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει στρατηγική που να ενισχύει το 
ρόλο της ως επενδυτή, με την εκπόνηση 
ειδικών κατευθυντηρίων γραμμών για 
υπεύθυνη επένδυση, προκειμένου να 
μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες και οι 
διαφορές μεταξύ περιοχών και να 
προωθηθεί η διαφοροποίηση των τοπικών 
οικονομιών· στο πλαίσιο αυτό, παροτρύνει 
την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τα 
επενδυτικά προγράμματα που 
εφαρμόζονται ήδη στην περιοχή (κυρίως 
τα προγράμματα των εθνικών φορέων 
των κρατών μελών, της εταιρικής σχέσης 
της Deauville, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και 
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Ανάπτυξης), για να διασφαλίσει τη 
συνοχή τους και να επιτύχει βέλτιστη 
αποδοτικότητα της στρατηγικής της·
τονίζει ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς 
σε όλα τα επίπεδα πρέπει να αποτελέσει 
πρωταρχική προτεραιότητα για την ΕΕ στο 
πλαίσιο της ανάπτυξης του εμπορίου και 
των χρηματοπιστωτικών σχέσεων με τους 
νότιους εταίρους της·

Or. fr

Τροπολογία 14
Francisco José Millán Mon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου 
που διαδραματίζουν οι νότιοι γείτονες 
στον ενεργειακό εφοδιασμό πολλών 
κρατών μελών και επισημαίνει  το υψηλό 
δυναμικό που υπάρχει στη συνεργασία 
στον τομέα της ενέργειας· σημειώνει  την 
ανάγκη προώθησης των 
ευρωμεσογειακών διασυνδέσεων στους 
τομείς του φυσικού αερίου και της 
ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. es

Τροπολογία 15
Pino Arlacchi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επικροτεί τις πρόσφατες δίκαιες και 
διαφανείς εκλογές στην Τυνησία, που 
αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για 

διαγράφεται
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άλλες χώρες της περιοχής· υπογραμμίζει 
τη σημασία των ελεύθερων και δίκαιων 
εκλογών για την ίδρυση διαφανών και 
δημοκρατικών κοινωνιών χωρίς 
αποκλεισμούς, δημιουργώντας κατ' αυτόν 
τον τρόπο τις βάσεις για αυξημένη 
σταθερότητα, η οποία συνιστά με τη 
σειρά της απαραίτητη προϋπόθεση για 
την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων και 
την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 16
Francisco José Millán Mon

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επικροτεί τις πρόσφατες δίκαιες και 
διαφανείς εκλογές στην Τυνησία, που 
αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για 
άλλες χώρες της περιοχής· υπογραμμίζει τη 
σημασία των ελεύθερων και δίκαιων 
εκλογών για την ίδρυση διαφανών και 
δημοκρατικών κοινωνιών χωρίς 
αποκλεισμούς, δημιουργώντας κατ' αυτόν 
τον τρόπο τις βάσεις για αυξημένη 
σταθερότητα, η οποία συνιστά με τη σειρά 
της απαραίτητη προϋπόθεση για την 
προσέλκυση διεθνών επενδύσεων και την 
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.

6. επικροτεί τις πρόσφατες δίκαιες και 
διαφανείς εκλογές στην Τυνησία, που 
αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για 
άλλες χώρες της περιοχής· υπογραμμίζει τη 
σημασία των ελεύθερων και δίκαιων 
εκλογών για την ίδρυση διαφανών και 
δημοκρατικών κοινωνιών χωρίς 
αποκλεισμούς, δημιουργώντας κατ' αυτόν 
τον τρόπο τις βάσεις για αυξημένη 
σταθερότητα, η οποία συνιστά με τη σειρά 
της απαραίτητη προϋπόθεση για την 
προσέλκυση διεθνών επενδύσεων και την 
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης· τονίζει την 
ανάγκη, μαζί με τις δημοκρατικές 
αλλαγές, να γίνουν μεταρρυθμίσεις στο 
οικονομικό, νομικό και κοινωνικό 
επίπεδο,  με σκοπό το άνοιγμα και τον 
εκσυγχρονισμό των 
κοινωνικοοικονομικών δομών αυτών των 
χωρών.

Or. es
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Τροπολογία 17
Marielle De Sarnez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επικροτεί τις πρόσφατες δίκαιες και 
διαφανείς εκλογές στην Τυνησία, που 
αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για 
άλλες χώρες της περιοχής· υπογραμμίζει τη 
σημασία των ελεύθερων και δίκαιων 
εκλογών για την ίδρυση διαφανών και 
δημοκρατικών κοινωνιών χωρίς 
αποκλεισμούς, δημιουργώντας κατ' αυτόν 
τον τρόπο τις βάσεις για αυξημένη 
σταθερότητα, η οποία συνιστά με τη σειρά 
της απαραίτητη προϋπόθεση για την 
προσέλκυση διεθνών επενδύσεων και την 
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.

6. επικροτεί τις πρόσφατες δίκαιες και 
διαφανείς εκλογές στην Τυνησία, που 
αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για 
άλλες χώρες της περιοχής· υπογραμμίζει τη 
σημασία των ελεύθερων και δίκαιων 
εκλογών προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ενότητα στις εν λόγω χώρες με την 
εγκαθίδρυση δημοκρατικών και 
πλουραλιστικών θεσμών, δημιουργώντας 
κατ' αυτόν τον τρόπο τις βάσεις για 
αυξημένη σταθερότητα, η οποία συνιστά 
με τη σειρά της απαραίτητη προϋπόθεση 
για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων 
και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.

Or. fr


