
AM\888439HU.doc PE478.670v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Külügyi Bizottság

2011/2113(INI)

19.1.2012

MÓDOSÍTÁS
1 - 17

Véleménytervezet
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
(PE473.976v01-00)

Kereskedelem a változásért: uniós kereskedelmi és befektetési stratégia a dél-
mediterrán térség számára az arab tavasz forradalmait követően
(2011/2113(INI))



PE478.670v01-00 2/12 AM\888439HU.doc

HU

AM_Com_NonLegOpinion



AM\888439HU.doc 3/12 PE478.670v01-00

HU

Módosítás 1
Tokia Saïfi, Mário David

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az Európai Uniónak elemi 
érdeke, hogy a gazdasági együttműködés 
terén ambiciózusnak mutatkozzon, 
valamint hogy a demokratikus átmenet 
támogatásán és az emberi jogok védelmén 
alapuló, kölcsönösen előnyös, felelős és 
rugalmas stratégiát alkalmazzon;

Or. fr

Módosítás 2
Pino Arlacchi

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. tekintettel az Európai Parlament által az 
arab tavasz kapcsán a vallásgyakorlás, a 
hit és a lelkiismeret szabadságáról mint a 
demokratikus és gazdasági fejlődéshez 
lényeges alapvető és egyetemes értékekről
elfogadott összes állásfoglalásra;

B. tekintettel az Európai Parlament által az 
arab tavasz kapcsán elfogadott összes 
állásfoglalásra;

Or. en

Módosítás 3
Marielle De Sarnez

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. ismételten határozottan támogatja az 
EU dél-mediterrán szomszédságának több 
országában a népek által kifejezésre 
juttatott, legitim demokratikus 
törekvéseket; bátorítja az átmeneti 
hatóságokat, hogy mielőbb valósítsák meg 
az igazi demokráciára való békés áttérést; 
felszólítja a nemzeti hatóságokat, hogy 
tartsák tiszteletben az emberek békés 
tüntetéshez való jogát, és tartózkodjanak 
mindennemű erőszakos megtorlástól;

1. ismételten maradéktalanul támogatja az 
EU dél-mediterrán szomszédságának több 
országában a népek által kifejezésre 
juttatott, legitim demokratikus 
törekvéseket; bátorítja az átmeneti 
hatóságokat, hogy valósítsák meg az igazi 
demokráciára való békés áttérést; sürgeti a 
nemzeti hatóságokat, hogy tartsák 
tiszteletben az emberek békés tüntetéshez 
való jogát, és tartózkodjanak mindennemű 
erőszakos megtorlástól;

Or. fr

Módosítás 4
Pino Arlacchi

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy a stabil 
társadalom szempontjából mennyire 
fontos a tolerancia, és felszólítja a 
politikai átmenet korszakát élő országokat, 
hogy biztosítsák valamennyi alapvető jog –
többek között a szólásszabadsághoz, a 
szabad vallásgyakorláshoz, a lelkiismereti 
és gondolati szabadsághoz való jog – teljes 
körű tiszteletben tartását, a kopt keresztény 
közösségek tagjai tekintetében is;

2. emlékeztet a gazdasági fejlődés és a 
lakosság magasabb életszínvonalának 
fontosságára, amelyek elengedhetetlenek 
a hosszú távú politikai és társadalmi 
stabilitáshoz az érintett országokban, és 
felszólítja a politikai átmenet korszakát élő 
országokat, hogy biztosítsák valamennyi 
alapvető jog – többek között a 
szólásszabadsághoz, a békés gyülekezési és 
az egyesülési szabadsághoz, a szabad 
vallásgyakorláshoz, a lelkiismereti és 
gondolati szabadsághoz való jog – teljes 
körű tiszteletben tartását;

Or. en

Módosítás 5
Marielle De Sarnez
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet arra, hogy a stabil társadalom 
szempontjából mennyire fontos a 
tolerancia, és felszólítja a politikai átmenet 
korszakát élő országokat, hogy biztosítsák 
valamennyi alapvető jog – többek között a 
szólásszabadsághoz, a szabad 
vallásgyakorláshoz, a lelkiismereti és 
gondolati szabadsághoz való jog – teljes 
körű tiszteletben tartását, a kopt keresztény 
közösségek tagjai tekintetében is;

2. emlékeztet arra, hogy a stabil társadalom 
szempontjából mennyire fontos a 
tolerancia, és felszólítja a demokratikus
átmenet korszakát élő országokat, hogy 
biztosítsák valamennyi alapvető jog –
többek között a szólásszabadsághoz, a 
szabad vallásgyakorláshoz, a lelkiismereti 
és gondolati szabadsághoz való jog – teljes 
körű tiszteletben tartását mind a férfiak, 
mind pedig a nők esetében, a kopt 
keresztény közösségek tagjai tekintetében 
is; kiemeli, hogy az információhoz és 
tájékoztatáshoz való szabad hozzáférés, 
valamint az internethez való
cenzúrázatlan hozzáférés
(internetszabadság) egyetemes jogok és 
elengedhetetlenek a közélet 
átláthatóságának és 
elszámoltathatóságának biztosításához;

Or. fr

Módosítás 6
Pino Arlacchi

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. örömmel fogadja a partnerországokkal 
kapcsolatban a külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselő/a Bizottság 
alelnöke által közösen kiadott „Az 
átalakuló szomszédság új megközelítése” 
című közleményben követett, az egyes 
országokra szabott megközelítést; 
felszólítja az európai külügyi szolgálatot 
(EEAS), hogy tájékoztasson részletesebben 
arról, hogy miként érvényesülnek majd a 
gyakorlatban az olyan elvek, mint a 

3. örömmel fogadja a partnerországokkal 
kapcsolatban a külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselő/a Bizottság 
alelnöke által közösen kiadott „Az 
átalakuló szomszédság új megközelítése” 
című közleményben követett, az egyes 
országokra szabott megközelítést; 
felszólítja az európai külügyi szolgálatot 
(EEAS) és a Bizottságot, hogy 
tájékoztasson részletesebben arról, hogy 
miként érvényesülnek majd a gyakorlatban 
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kölcsönös elszámoltathatóság és a 
feltételesség (többet többért);

az olyan elvek, mint a kölcsönös 
elszámoltathatóság és a feltételesség 
(többet többért);

Or. en

Módosítás 7
Marielle De Sarnez

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. örömmel fogadja a partnerországokkal 
kapcsolatban a külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselő/a Bizottság 
alelnöke által közösen kiadott „Az 
átalakuló szomszédság új megközelítése” 
című közleményben követett, az egyes 
országokra szabott megközelítést; 
felszólítja az európai külügyi szolgálatot 
(EEAS), hogy tájékoztasson részletesebben 
arról, hogy miként érvényesülnek majd a 
gyakorlatban az olyan elvek, mint a 
kölcsönös elszámoltathatóság és a 
feltételesség (többet többért);

3. örömmel fogadja a partnerországokkal 
kapcsolatban a külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselő/a Bizottság 
alelnöke által közösen kiadott „Az 
átalakuló szomszédság új megközelítése” 
című közleményben követett, az egyes 
országokra szabott megközelítést; annak 
ellenére, hogy az Európai Bizottság 
nemrég indította el a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi övezet létrehozására 
irányuló tárgyalásokat Egyiptommal, 
Jordániával, Marokkóval és Tunéziával,
felszólítja az európai külügyi szolgálatot 
(EEAS), hogy mihamarabb tájékoztasson 
részletesebben arról, hogy miként 
érvényesülnek majd a gyakorlatban az 
olyan elvek, mint a kölcsönös 
elszámoltathatóság és a feltételesség 
(többet többért); kéri, hogy az Európai 
Parlamentet teljes mértében vonják be a 
feltételesség tiszteletben tartásának 
értékelésébe; kitart amellett, hogy az 
Európai Unió dél-mediterrán országokra 
vonatkozó kereskedelmi és befektetési 
stratégiájának együtt kell járnia az emberi 
jogok tiszteletben tartására vonatkozó 
záradékok tényleges alkalmazásával;

Or. fr
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Módosítás 8
Pino Arlacchi

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ezzel kapcsolatban örömének ad hangot, 
hogy létrejött az EU–Tunézia 
munkacsoport, az első ilyen, amelyet egy 
dél-mediterrán országgal hoztak létre az 
ország átalakulásához nyújtott európai és 
nemzetközi támogatás jobb összehangolása 
céljából; üdvözli azt, hogy a Parlament is 
részt vehetett az első találkozón; kéri a 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselőt/a 
Bizottság alelnökét, hogy a továbbiakban is 
vonja be megfigyelőként a Parlamentet 
ebbe a kezdeményezésbe és a későbbiekbe 
is;

4. ezzel kapcsolatban örömének ad hangot, 
hogy létrejött az EU–Tunézia 
munkacsoport, az első ilyen, amelyet egy 
dél-mediterrán országgal hoztak létre az 
ország átalakulásához nyújtott európai és 
nemzetközi támogatás jobb összehangolása 
céljából; üdvözli azt, hogy a Parlament is 
részt vehetett az első találkozón; kéri a 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselőt/a 
Bizottság alelnökét, hogy a továbbiakban is 
vonja be a Parlamentet ebbe a 
kezdeményezésbe és a későbbiekbe is;

Or. en

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

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. ezzel kapcsolatban örömének ad hangot, 
hogy létrejött az EU–Tunézia 
munkacsoport, az első ilyen, amelyet egy 
dél-mediterrán országgal hoztak létre az 
ország átalakulásához nyújtott európai és 
nemzetközi támogatás jobb összehangolása 
céljából; üdvözli azt, hogy a Parlament is 
részt vehetett az első találkozón; kéri a 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselőt/a 
Bizottság alelnökét, hogy a továbbiakban is 
vonja be megfigyelőként a Parlamentet 
ebbe a kezdeményezésbe és a későbbiekbe 
is;

4. ezzel kapcsolatban örömének ad hangot, 
hogy létrejött az EU–Tunézia 
munkacsoport, az első ilyen, amelyet egy 
dél-mediterrán országgal hoztak létre az 
ország átalakulásához nyújtott európai és 
nemzetközi támogatás jobb összehangolása 
céljából; üdvözli azt, hogy a Parlament is 
részt vehetett az első találkozón; kéri a 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselőt/a 
Bizottság alelnökét, hogy a továbbiakban is 
vonja be megfigyelőként a Parlamentet 
ebbe a kezdeményezésbe és a későbbiekbe 
is; üdvözli, hogy az Európai 
Parlamentben létrejött a dél-mediterrán 
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térséggel foglalkozó csoport, hogy 
nyomon kövesse a mediterrán 
országokban bekövetkezett válságra adott 
uniós válaszokat;

Or. en

Módosítás 10
Francisco José Millán Mon

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. ambiciózus, kiegyensúlyozott és 
kölcsönösen előnyös, a kellő 
hatástanulmányok elkészítését követően 
aláírt kereskedelmi és szolgáltatási 
szerződések megkötésére szólít fel;

Or. es

Módosítás 11
Francisco José Millán Mon

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5sürgeti a Bizottságot, hogy fogadjon el a 
saját befektetői szerepét erősítő stratégiát a 
felelős befektetés konkrét irányvonalainak 
kidolgozása révén, a társadalmi 
egyenlőtlenségek és területi szakadékok 
csökkentése, illetve a helyi gazdaságok 
változatossá tétele érdekében, és 
hangsúlyozza, hogy a korrupció 
felszámolásának abszolút elsőbbséget kell 
élveznie az Unió számára a déli 
partnereivel való kereskedelmi és pénzügyi 
kapcsolatok kiépítése során;

5. sürgeti a Bizottságot, hogy fogadjon el a 
saját befektetői szerepét erősítő stratégiát a 
felelős befektetés konkrét irányvonalainak 
kidolgozása révén, a társadalmi 
egyenlőtlenségek és területi szakadékok 
csökkentése, illetve a helyi gazdaságok 
változatossá tétele érdekében, és 
hangsúlyozza, hogy a korrupció 
felszámolásának abszolút elsőbbséget kell 
élveznie az Unió számára a déli 
partnereivel való kereskedelmi és pénzügyi 
kapcsolatok kiépítése során, valamint a 
biztonságot és a jogi stabilitást központi 
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kérdésként kezelő befektetéseket támogató 
kedvező környezet előmozdítása;

Or. es

Módosítás 12
Marielle De Sarnez

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. sürgeti a Bizottságot, hogy fogadjon el a 
saját befektetői szerepét erősítő stratégiát a 
felelős befektetés konkrét irányvonalainak 
kidolgozása révén, a társadalmi 
egyenlőtlenségek és területi szakadékok 
csökkentése, illetve a helyi gazdaságok 
változatossá tétele érdekében, és 
hangsúlyozza, hogy a korrupció 
felszámolásának abszolút elsőbbséget kell 
élveznie az Unió számára a déli 
partnereivel való kereskedelmi és pénzügyi 
kapcsolatok kiépítése során;

5. sürgeti a Bizottságot, hogy fogadjon el a 
saját befektetői szerepét erősítő stratégiát a 
felelős befektetés konkrét irányvonalainak 
kidolgozása révén, a társadalmi 
egyenlőtlenségek és területi szakadékok 
csökkentése, illetve a helyi gazdaságok 
változatossá tétele érdekében, és 
hangsúlyozza, hogy a korrupció 
felszámolásának abszolút elsőbbséget kell 
élveznie az Unió számára a déli 
partnereivel való kereskedelmi és pénzügyi 
kapcsolatok kiépítése során; üdvözli az 
Európai Beruházási Bank által az 
Euromediterrán Beruházási és 
Partnerségi Pénzügyi Eszköz keretében, 
valamint az Európai Újjáépítési és 
Fejlesztési Bank (EBRD) által végzett 
munkát, és kiemeli, hogy több szinergiát 
kell kialakítani az ezekben az országokban 
tevékenykedő más nemzeti és nemzetközi 
pénzintézetekkel;

Or. fr

Módosítás 13
Tokia Saïfi

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. sürgeti a Bizottságot, hogy fogadjon el a 
saját befektetői szerepét erősítő stratégiát a 
felelős befektetés konkrét irányvonalainak 
kidolgozása révén, a társadalmi 
egyenlőtlenségek és területi szakadékok 
csökkentése, illetve a helyi gazdaságok 
változatossá tétele érdekében, és 
hangsúlyozza, hogy a korrupció 
felszámolásának abszolút elsőbbséget kell 
élveznie az Unió számára a déli 
partnereivel való kereskedelmi és pénzügyi 
kapcsolatok kiépítése során;

5. sürgeti a Bizottságot, hogy fogadjon el a 
saját befektetői szerepét erősítő stratégiát a 
felelős befektetés konkrét irányvonalainak 
kidolgozása révén, a társadalmi 
egyenlőtlenségek és területi szakadékok 
csökkentése, illetve a helyi gazdaságok 
változatossá tétele érdekében; e 
tekintetben sürgeti a Bizottságot, hogy 
vegye figyelembe a régióban már működő 
befektetési programokat (különösen a 
tagállamok nemzeti ügynökségeinek, a 
deauville-i partnerségnek, az Európai 
Beruházási Banknak, az Európai 
Újjáépítési és Fejlesztési Banknak a 
programjait) azok egységességének 
biztosítása, valamint a saját stratégiája 
hatékonyságának optimalizálása 
érdekében; hangsúlyozza, hogy a 
korrupció felszámolásának abszolút 
elsőbbséget kell élveznie az Unió számára 
a déli partnereivel való kereskedelmi és 
pénzügyi kapcsolatok kiépítése során;

Or. fr

Módosítás 14
Francisco José Millán Mon

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kiemeli, hogy a szomszédos dél-
mediterrán országok fontos szerepet 
játszanak számos tagállam 
energiaellátásában, és hangsúlyozza az 
energiaipar területén megvalósuló 
együttműködésben rejlő nagy 
lehetőségeket; hangsúlyozza, hogy a gáz-
és villamosenergia-ágazatban fejleszteni 
kell az euro-mediterrán kapcsolatokat;
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Or. es

Módosítás 15
Pino Arlacchi

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a Tunéziában nemrégiben 
lezajlott, tisztességes és átlátható 
választásokat, amelyek jó példát mutatnak 
a térség többi országa számára; 
hangsúlyozza a szabad és tisztességes 
választások jelentőségét a befogadó, 
átlátható és demokratikus társadalmak 
megteremtése során, lefektetve ezáltal a 
fokozott stabilitás alapjait, ami maga is a 
nemzetközi befektetők vonzásának és a 
fenntartható növekedés elindításának 
előfeltétele.

törölve

Or. en

Módosítás 16
Francisco José Millán Mon

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a Tunéziában nemrégiben 
lezajlott, tisztességes és átlátható 
választásokat, amelyek jó példát mutatnak 
a térség többi országa számára; 
hangsúlyozza a szabad és tisztességes 
választások jelentőségét a befogadó, 
átlátható és demokratikus társadalmak 
megteremtése során, lefektetve ezáltal a 
fokozott stabilitás alapjait, ami maga is a 
nemzetközi befektetők vonzásának és a 
fenntartható növekedés elindításának 

6. üdvözli a Tunéziában nemrégiben 
lezajlott, tisztességes és átlátható 
választásokat, amelyek jó példát mutatnak 
a térség többi országa számára; 
hangsúlyozza a szabad és tisztességes 
választások jelentőségét a befogadó, 
átlátható és demokratikus társadalmak 
megteremtése során, lefektetve ezáltal a 
fokozott stabilitás alapjait, ami maga is a 
nemzetközi befektetők vonzásának és a 
fenntartható növekedés elindításának 
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előfeltétele. előfeltétele; hangsúlyozza, hogy az 
említett országokban a demokratikus 
változások mellett a gazdaság és a 
társadalom szerkezetének megnyitására és 
korszerűsítésére irányuló gazdasági, jogi 
és szociális reformoknak kell 
megvalósulniuk;

Or. es

Módosítás 17
Marielle De Sarnez

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a Tunéziában nemrégiben 
lezajlott, tisztességes és átlátható 
választásokat, amelyek jó példát mutatnak 
a térség többi országa számára; 
hangsúlyozza a szabad és tisztességes 
választások jelentőségét a befogadó,
átlátható és demokratikus társadalmak 
megteremtése során, lefektetve ezáltal a 
fokozott stabilitás alapjait, ami maga is a 
nemzetközi befektetők vonzásának és a 
fenntartható növekedés elindításának 
előfeltétele.

6. üdvözli a Tunéziában nemrégiben 
lezajlott, tisztességes és átlátható 
választásokat, amelyek jó példát mutatnak 
a térség többi országa számára; 
hangsúlyozza a szabad és tisztességes 
választások jelentőségét abban, hogy 
demokratikus és pluralista intézmények 
létrehozása révén biztosítani lehessen 
ezen országok egységét, lefektetve ezáltal a 
fokozott stabilitás alapjait, ami maga is a 
nemzetközi befektetők vonzásának és a 
fenntartható növekedés elindításának 
előfeltétele.

Or. fr


