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Pakeitimas 1
Tokia Saïfi, Mário David

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. atsižvelgiant į tai, kad Europos 
Sąjungai labai svarbu turėti plačių 
užmojų ekonominio bendradarbiavimo 
srityje ir priimti abipusiškai naudingą, 
atsakingą ir lanksčią strategiją, paremtą 
parama, skirta pereiti prie demokratijos ir 
ginti žmogaus teisėms;

Or. fr

Pakeitimas 2
Pino Arlacchi

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. atsižvelgdamas į visas Parlamento 
priimtas su Arabų pavasariu susijusias 
rezoliucijas dėl religijos, tikėjimo ir 
sąžinės laisvių, kurios yra pagrindinės ir 
visuotinės vertybės, būtinos demokratijos 
vystymuisi ir ekonominei plėtrai;

B. atsižvelgdamas į visas Parlamento 
priimtas su Arabų pavasariu susijusias 
rezoliucijas,

Or. en

Pakeitimas 3
Marielle De Sarnez

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pakartoja, kad tvirtai remia teisėtus 
demokratijos siekius, kuriuos pareiškė 
kelių Viduržemio jūros regiono ES pietinių 
kaimyninių šalių gyventojai; skatina 
pereinamojo laikotarpio valdžios 
institucijas kuo greičiau užtikrinti taikų 
perėjimą prie tikros demokratijos; ragina
nacionalinės valdžios institucijas gerbti 
savo šalies gyventojų teisę taikiai dalyvauti 
demonstracijose ir nevykdyti bet kokių 
smurtinių represijų;

1. pakartoja, kad visiškai remia teisėtus 
demokratijos siekius, kuriuos pareiškė 
kelių Viduržemio jūros regiono ES pietinių 
kaimyninių šalių gyventojai; skatina 
pereinamojo laikotarpio valdžios 
institucijas užtikrinti taikų perėjimą prie 
tikros demokratijos; skatina nacionalinės 
valdžios institucijas gerbti savo šalies 
gyventojų teisę taikiai dalyvauti 
demonstracijose ir nevykdyti bet kokių 
smurtinių represijų;

Or. fr

Pakeitimas 4
Pino Arlacchi

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena tolerancijos svarbą stabiliai 
visuomenei ir ragina šalis, kuriose 
vykdoma politinė pertvarka, užtikrinti, kad 
būtų visapusiškai gerbiamos visos visų 
piliečių, tarp jų ir koptų krikščionių 
bendruomenės narių, pagrindinės teisės, 
įskaitant žodžio laisvę ir religijos, sąžinės 
bei minties laisvę;

2. primena ekonominės plėtros ir 
aukštesnių gyventojų gyvenimo standartų, 
kurie būtini ilgalaikiam politiniam ir 
socialiniam stabilumui įtvirtinti, svarbą 
šiose valstybėse ir ragina šalis, kuriose 
vykdoma politinė pertvarka, užtikrinti, kad 
būtų visapusiškai gerbiamos visos visų 
piliečių pagrindinės teisės, įskaitant žodžio 
laisvę, laisvę rengti taikius susirinkimus, 
jungtis į asociacijas ir religijos, sąžinės bei 
minties laisvę;

Or. en

Pakeitimas 5
Marielle De Sarnez

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena tolerancijos svarbą stabiliai 
visuomenei ir ragina šalis, kuriose 
vykdoma politinė pertvarka, užtikrinti, kad 
būtų visapusiškai gerbiamos visos visų 
piliečių, tarp jų ir koptų krikščionių 
bendruomenės narių, pagrindinės teisės, 
įskaitant žodžio laisvę ir religijos, sąžinės 
bei minties laisvę;

2. primena tolerancijos svarbą stabiliai 
visuomenei ir ragina šalis, kuriose 
vykdoma demokratinė pertvarka, 
užtikrinti, kad būtų visapusiškai gerbiamos 
visos visų piliečių, vyrų ir moterų, tarp jų 
ir koptų krikščionių bendruomenės narių, 
pagrindinės teisės, įskaitant žodžio laisvę ir
religijos, sąžinės bei minties laisvę; 
pabrėžia, kad suteikiama galimybė laisvai 
naudotis informacija ir bendrauti, taip pat 
suteikiama necenzūruota prieiga prie 
interneto (interneto laisvė) yra visuotinės 
teisės, būtinos užtikrinant viešo gyvenimo 
skaidrumą ir atskaitomybę;

Or. fr

Pakeitimas 6
Pino Arlacchi

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina šalims partnerėms 
konkrečiai pritaikytus metodus, pateiktus 
bendrame Komisijos ir Komisijos 
pirmininko pavaduotojos-vyriausiosios 
įgaliotinės komunikate „Naujas požiūris į 
kintančią kaimynystę“; ragina Europos 
išorės veiksmų tarnybą (EIVT) pateikti 
išsamesnės informacijos apie tai, kaip bus 
praktiškai įgyvendinami tokie principai 
kaip tarpusavio atskaitomybė ir sąlygos 
(„daugiau už daugiau“);

3. palankiai vertina šalims partnerėms 
konkrečiai pritaikytus metodus, pateiktus 
bendrame Komisijos ir vyriausiosios 
įgaliotinės ir Komisijos pirmininko 
pavaduotojos komunikate „Naujas požiūris 
į kintančią kaimynystę“; ragina Europos 
išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir Komisiją 
pateikti išsamesnės informacijos apie tai, 
kaip bus praktiškai įgyvendinami tokie 
principai kaip tarpusavio atskaitomybė ir 
sąlygos („daugiau už daugiau“);

Or. en

Pakeitimas 7
Marielle De Sarnez
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina šalims partnerėms 
konkrečiai pritaikytus metodus, pateiktus 
bendrame Komisijos ir Komisijos 
pirmininko pavaduotojos-vyriausiosios 
įgaliotinės komunikate „Naujas požiūris į 
kintančią kaimynystę“; ragina Europos 
išorės veiksmų tarnybą (EIVT) pateikti 
išsamesnės informacijos apie tai, kaip bus 
praktiškai įgyvendinami tokie principai 
kaip tarpusavio atskaitomybė ir sąlygos 
(„daugiau už daugiau“);

3. palankiai vertina šalims partnerėms 
konkrečiai pritaikytus metodus, pateiktus 
bendrame Komisijos ir Sąjungos 
vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos 
pirmininko pavaduotojos komunikate 
„Naujas požiūris į kintančią kaimynystę“; 
kadangi Europos Komisija ką tik pradėjo 
derybas dėl visapusiškų ir išsamių 
laisvosios prekybos susitarimų sudarymo 
(DCFTA) su Egiptu, Jordanija, Maroku ir 
Tunisu, ragina Europos išorės veiksmų 
tarnybą (EIVT) kuo anksčiau pateikti 
išsamesnės informacijos apie tai, kaip bus 
praktiškai įgyvendinami tokie principai 
kaip tarpusavio atskaitomybė ir sąlygos 
(„daugiau už daugiau“), ir prašo Europos 
Parlamento visiškai įsitraukti į vertinimą, 
ar laikomasi įgyvendinamų sąlygų; ragina 
įgyvendinant Europos Sąjungos prekybos 
ir investicijų strategiją Viduržemio jūros 
regiono pietuose veiksmingai taikyti 
žmogaus teisių paisymo sąlygas;

Or. fr

Pakeitimas 8
Pino Arlacchi

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. šiomis aplinkybėmis palankiai vertina 
tai, kad buvo įsteigta ES ir Tuniso darbo 
grupė, pirmoji darbo grupė, kurioje 
bendradarbiaujama su pietine Viduržemio 
jūros regiono šalimi, siekiant užtikrinti 
geresnį Europos ir tarptautinės paramos, 
teikiamos šalies vykdomai pertvarkai, 

4. šiomis aplinkybėmis palankiai vertina 
tai, kad buvo įsteigta ES ir Tuniso darbo 
grupė, pirmoji darbo grupė, kurioje 
bendradarbiaujama su pietine Viduržemio 
jūros regiono šalimi, siekiant užtikrinti 
geresnį Europos ir tarptautinės paramos, 
teikiamos šalies vykdomai pertvarkai, 
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koordinavimą; palankiai vertina 
Parlamento dalyvavimą pirmajame 
posėdyje; prašo Komisijos pirmininko 
pavaduotojos-vyriausiosios įgaliotinės ir 
Komisijos toliau užtikrinti, kad 
Parlamentas stebėtojo teisėmis dalyvautų 
įgyvendinant šią ir būsimas iniciatyvas;

koordinavimą; palankiai vertina 
Parlamento dalyvavimą pirmajame 
posėdyje; prašo vyriausiosios įgaliotinės ir 
Komisijos pirmininko pavaduotojos ir 
Komisijos toliau užtikrinti, kad 
Parlamentas dalyvautų įgyvendinant šią ir 
būsimas iniciatyvas;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. šiomis aplinkybėmis palankiai vertina 
tai, kad buvo įsteigta ES ir Tuniso darbo 
grupė, pirmoji darbo grupė, kurioje 
bendradarbiaujama su pietine Viduržemio 
jūros regiono šalimi, siekiant užtikrinti 
geresnį Europos ir tarptautinės paramos, 
teikiamos šalies vykdomai pertvarkai, 
koordinavimą; palankiai vertina 
Parlamento dalyvavimą pirmajame 
posėdyje; prašo Komisijos pirmininko 
pavaduotojos-vyriausiosios įgaliotinės ir 
Komisijos toliau užtikrinti, kad 
Parlamentas stebėtojo teisėmis dalyvautų 
įgyvendinant šią ir būsimas iniciatyvas;

4. šiomis aplinkybėmis palankiai vertina 
tai, kad buvo įsteigta ES ir Tuniso darbo 
grupė, pirmoji darbo grupė, kurioje 
bendradarbiaujama su pietine Viduržemio 
jūros regiono šalimi, siekiant užtikrinti 
geresnį Europos ir tarptautinės paramos, 
teikiamos šalies vykdomai pertvarkai, 
koordinavimą; palankiai vertina 
Parlamento dalyvavimą pirmajame 
posėdyje; prašo vyriausiosios įgaliotinės ir 
Komisijos pirmininko pavaduotojos ir 
Komisijos toliau užtikrinti, kad 
Parlamentas stebėtojo teisėmis dalyvautų 
įgyvendinant šią ir būsimas iniciatyvas; 
palankiai vertina tai, kad Europos 
Parlamente įsteigta pietinių Viduržemio 
jūros regiono šalių stebėsenos grupė, 
kuriai pavesta prižiūrėti ES atsaką į 
Viduržemio jūros šalyse kylančias krizes;

Or. en

Pakeitimas 10
Francisco José Millán Mon
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Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina galutinai sudaryti plataus 
užmojo, suderintas ir abipusiškai 
naudingas prekybos prekėmis ir 
paslaugomis sutartis, prieš tai atlikus 
tinkamus poveikio tyrimus;

Or. es

Pakeitimas 11
Francisco José Millán Mon

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją priimti strategiją, pagal 
kurią būtų sustiprintas jos, kaip 
investuotojos, vaidmuo ir tai daryti 
rengiant konkrečias atsakingo investavimo 
gaires, skirtas socialinei nelygybei ir 
teritoriniams skirtumams mažinti bei vietos 
ekonomikos įvairinimui skatinti, ir 
pabrėžia, kad kova su visų lygmenų 
korupcija turėtų būti svarbiausias ES 
prioritetas plėtojant prekybos ir finansinius 
ryšius su pietinėmis partnerėmis;

5. ragina Komisiją priimti strategiją, pagal 
kurią būtų sustiprintas jos, kaip 
investuotojos, vaidmuo ir tai daryti 
rengiant konkrečias atsakingo investavimo 
gaires, skirtas socialinei nelygybei ir 
teritoriniams skirtumams mažinti bei vietos 
ekonomikos įvairinimui skatinti, ir 
pabrėžia, kad kova su visų lygmenų 
korupcija turėtų būti svarbiausias ES 
prioritetas plėtojant prekybos ir finansinius 
ryšius su pietinėmis partnerėmis, taip pat 
skatinimas sudaryti palankias sąlygas 
investicijoms, kurioms svarbiausia
saugumas ir teisinis stabilumas;

Or. es

Pakeitimas 12
Marielle De Sarnez

Nuomonės projektas
5 dalis



AM\888439LT.doc 9/12 PE478.670v01-00

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją priimti strategiją, pagal 
kurią būtų sustiprintas jos, kaip 
investuotojos, vaidmuo ir tai daryti 
rengiant konkrečias atsakingo investavimo 
gaires, skirtas socialinei nelygybei ir 
teritoriniams skirtumams mažinti bei vietos 
ekonomikos įvairinimui skatinti, ir 
pabrėžia, kad kova su visų lygmenų 
korupcija turėtų būti svarbiausias ES 
prioritetas plėtojant prekybos ir finansinius 
ryšius su pietinėmis partnerėmis;

5. ragina Komisiją priimti strategiją, pagal 
kurią būtų sustiprintas jos, kaip 
investuotojos, vaidmuo ir tai daryti 
rengiant konkrečias atsakingo investavimo 
gaires, skirtas socialinei nelygybei ir 
teritoriniams skirtumams mažinti bei vietos 
ekonomikos įvairinimui skatinti, ir 
pabrėžia, kad kova su visų lygmenų 
korupcija turėtų būti svarbiausias ES 
prioritetas plėtojant prekybos ir finansinius 
ryšius su pietinėmis partnerėmis; palankiai 
vertina Europos investicijų banko veiklą, 
ypač Viduržemio jūros regiono valstybių 
investicijų ir partnerystės programą, ir 
Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko 
(ERPB) veiklą ir pabrėžia, kad svarbu ir 
būtina kurti didesnę sąveiką su kitomis 
nacionalinėmis ir tarptautinėmis finansų 
įstaigomis, veikiančiomis šiose šalyse;

Or. fr

Pakeitimas 13
Tokia Saïfi

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją priimti strategiją, pagal 
kurią būtų sustiprintas jos, kaip 
investuotojos, vaidmuo ir tai daryti 
rengiant konkrečias atsakingo investavimo 
gaires, skirtas socialinei nelygybei ir 
teritoriniams skirtumams mažinti bei vietos 
ekonomikos įvairinimui skatinti, ir
pabrėžia, kad kova su visų lygmenų 
korupcija turėtų būti svarbiausias ES 
prioritetas plėtojant prekybos ir finansinius 
ryšius su pietinėmis partnerėmis;

5. ragina Komisiją priimti strategiją, pagal 
kurią būtų sustiprintas jos, kaip 
investuotojos, vaidmuo ir tai daryti 
rengiant konkrečias atsakingo investavimo 
gaires, skirtas socialinei nelygybei ir 
teritoriniams skirtumams mažinti bei vietos 
ekonomikos įvairinimui skatinti; šiuo 
tikslu ragina atsižvelgti į šiame regione 
jau įgyvendinamas investicijų programas 
(ypač valstybių narių nacionalinių 
agentūrų programas, Dovilio partnerystės 
programą, Europos investicijų banko ir 
Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko 
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programas), siekiant užtikrinti jų 
suderinamumą ir optimizuoti savo 
strategijos veiksmingumą; pabrėžia, kad 
kova su visų lygmenų korupcija turėtų būti 
svarbiausias ES prioritetas plėtojant 
prekybos ir finansinius ryšius su pietinėmis 
partnerėmis;

Or. fr

Pakeitimas 14
Francisco José Millán Mon

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia svarbų pietinių kaimyninių 
šalių vaidmenį tiekiant energiją kai 
kurioms valstybėms narėms, taip pat 
pabrėžia didžiulį potencialą 
bendradarbiaujant energetikos srityje; 
atkreipia dėmesį, kad būtina skatinti 
Europos ir Viduržemio jūros regiono 
tarpusavio jungtis dujų ir elektros 
energijos sektoriuose;

Or. es

Pakeitimas 15
Pino Arlacchi

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina neseniai vykusius 
sąžiningus ir skaidrius rinkimus Tunise, 
kurie yra puikus pavyzdys kitoms to paties 
regiono šalims; pabrėžia laisvų ir 
sąžiningų rinkimų svarbą kuriant 
įtraukią, skaidrią ir demokratinę 

Išbraukta.
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visuomenę, taigi taip sukuriant pagrindą 
didesniam stabilumui, kuris savaime yra 
svarbi sąlyga pritraukiant tarptautines 
investicijas ir kuriant tvarų augimą.

Or. en

Pakeitimas 16
Francisco José Millán Mon

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina neseniai vykusius 
sąžiningus ir skaidrius rinkimus Tunise, 
kurie yra puikus pavyzdys kitoms to paties 
regiono šalims; pabrėžia laisvų ir sąžiningų 
rinkimų svarbą kuriant įtraukią, skaidrią ir 
demokratinę visuomenę, taigi taip 
sukuriant pagrindą didesniam stabilumui, 
kuris savaime yra svarbi sąlyga pritraukiant 
tarptautines investicijas ir kuriant tvarų 
augimą.

6. palankiai vertina neseniai vykusius 
sąžiningus ir skaidrius rinkimus Tunise, 
kurie yra puikus pavyzdys kitoms to paties 
regiono šalims; pabrėžia laisvų ir sąžiningų 
rinkimų svarbą kuriant įtraukią, skaidrią ir 
demokratinę visuomenę, taigi taip 
sukuriant pagrindą didesniam stabilumui, 
kuris savaime yra svarbi sąlyga pritraukiant 
tarptautines investicijas ir kuriant tvarų 
augimą; pabrėžia, kad kartu su 
demokratiniais pokyčiais būtina vykdyti 
ekonomines, juridines ir socialines 
reformas, siekiant atverti ir modernizuoti 
šių šalių socialines ir ekonomines 
institucijas.

Or. es

Pakeitimas 17
Marielle De Sarnez

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina neseniai vykusius 
sąžiningus ir skaidrius rinkimus Tunise, 
kurie yra puikus pavyzdys kitoms to paties 

6. palankiai vertina neseniai vykusius 
sąžiningus ir skaidrius rinkimus Tunise, 
kurie yra puikus pavyzdys kitoms to paties 
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regiono šalims; pabrėžia laisvų ir sąžiningų 
rinkimų svarbą kuriant įtraukią, skaidrią 
ir demokratinę visuomenę, taigi taip 
sukuriant pagrindą didesniam stabilumui, 
kuris savaime yra svarbi sąlyga pritraukiant 
tarptautines investicijas ir kuriant tvarų 
augimą.

regiono šalims; pabrėžia laisvų ir sąžiningų 
rinkimų svarbą siekiant užtikrinti šių šalių 
vienybę kuriant demokratines 
pliuralistines institucijas, taigi taip 
sukuriant pagrindą didesniam stabilumui, 
kuris savaime yra svarbi sąlyga pritraukiant 
tarptautines investicijas ir kuriant tvarų 
augimą.

Or. fr


