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Grozījums Nr. 1
Tokia Saïfi, Mário David

Atzinuma projekts
Aa apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Aa tā kā Eiropas Savienība ir ļoti nopietni 
ieinteresēta pierādīt savas ambīcijas 
ekonomiskās sadarbības plānā un 
pieņemt savstarpēji labvēlīgu, atbildīgu un 
elastīgu stratēģiju, kas pamatotos 
demokrātiskās pārejas un cilvēktiesību 
aizsardzības atbalstu;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Pino Arlacchi

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. ņemot vērā visas saistībā ar arābu valstu 
atmodu pieņemtās Parlamenta rezolūcijas 
par reliģijas, ticības un apziņas brīvību, 
kas uzskatāma par tādu būtisku un 
universālu vērtību, kurai ir svarīga 
nozīme demokrātijas un ekonomikas 
attīstībā;

B. ņemot vērā visas saistībā ar arābu valstu 
atmodu pieņemtās Parlamenta rezolūcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Marielle De Sarnez

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. atkārtoti apliecina stingru atbalstu 
vairāku ES dienvidu kaimiņvalstu, proti, 
Vidusjūras valstu, iedzīvotāju centieniem 
panākt likumīgu demokrātiju; mudina 
pagaidu pārvaldes iestādes pēc iespējas 
ātrāk sekmēt miermīlīgu pāreju uz patiesu 
demokrātiju; aicina valstu iestādes ievērot 
iedzīvotāju tiesības piedalīties miermīlīgās 
demonstrācijās, kā arī atturēties no šādu 
demonstrāciju apspiešanas, izmantojot 
vardarbīgus paņēmienus;

1. atkārtoti apliecina pilnīgu atbalstu 
vairāku ES dienvidu kaimiņvalstu, proti, 
Vidusjūras valstu, iedzīvotāju centieniem 
panākt likumīgu demokrātiju; mudina 
pagaidu pārvaldes iestādes sekmēt 
miermīlīgu pāreju uz patiesu demokrātiju; 
mudina valstu iestādes ievērot iedzīvotāju 
tiesības piedalīties miermīlīgās 
demonstrācijās, kā arī atturēties no šādu 
demonstrāciju apspiešanas, izmantojot 
vardarbīgus paņēmienus;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Pino Arlacchi

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atgādina, ka iecietībai ir svarīga nozīme 
sabiedrības stabilitātes nodrošināšanā, un 
aicina tās valstis, kurās notiek politiskās 
pārejas procesi, panākt visu pamattiesību, 
kā arī visu iedzīvotāju, tostarp koptu 
kristiešu kopienu locekļu, vārda brīvības 
un reliģijas, apziņas un domas brīvības 
pilnīgu ievērošanu;

2. atgādina, ka ekonomikas attīstībai un 
augstākam iedzīvotāju dzīves līmenim ir 
svarīga nozīme ilgtermiņa politiskās un 
sociālās stabilitātes nodrošināšanā
attiecīgajās valstīs, un aicina tās valstis, 
kurās notiek politiskās pārejas procesi,
panākt visu pamattiesību, kā arī visu 
iedzīvotāju vārda brīvības, miermīlīgas 
pulcēšanās, biedrošanās un reliģijas, 
apziņas un domas brīvības pilnīgu 
ievērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Marielle De Sarnez

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. atgādina, ka iecietībai ir svarīga nozīme 
sabiedrības stabilitātes nodrošināšanā, un 
aicina tās valstis, kurās notiek politiskās
pārejas procesi, panākt visu pamattiesību, 
kā arī visu iedzīvotāju, tostarp koptu 
kristiešu kopienu locekļu, vārda brīvības 
un reliģijas, apziņas un domas brīvības 
pilnīgu ievērošanu;

2. atgādina, ka iecietībai ir svarīga nozīme 
sabiedrības stabilitātes nodrošināšanā, un 
aicina tās valstis, kurās notiek 
demokrātiskās pārejas procesi, panākt visu 
pamattiesību, kā arī visu iedzīvotāju, 
vīriešu un sieviešu, tostarp koptu kristiešu 
kopienu locekļu, vārda brīvības un 
reliģijas, apziņas un domas brīvības pilnīgu 
ievērošanu; uzsver, ka brīva piekļuve 
informācijai un saziņai, kā arī necenzēta 
piekļuve internetam (interneta brīvība) ir 
vispārējas tiesības un bez tām nav 
iespējama pārredzamība un 
pārskatatbildība sabiedriskajā dzīvē;

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Pino Arlacchi

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē partnervalstīm paredzēto 
un tām pielāgoto pieeju, kas izveidota 
saskaņā ar Komisijas un priekšsēdētāja 
vietnieces / augstās pārstāves kopīgo 
paziņojumu „Jauna reakcija uz pārmaiņām 
kaimiņvalstīs”; aicina Eiropas Ārējās 
darbības dienestu (EĀDD) sniegt sīkāku 
informāciju par to, kā praksē tiks īstenoti 
tādi principi kā savstarpēja pārskatatbildība 
un nosacījumu izpilde (lielāks atbalsts tām 
valstīm, kas paveic vairāk);

3. atzinīgi vērtē partnervalstīm paredzēto 
un tām pielāgoto pieeju, kas izveidota
saskaņā ar Komisijas un priekšsēdētāja 
vietnieces / augstās pārstāves kopīgo 
paziņojumu „Jauna reakcija uz pārmaiņām 
kaimiņvalstīs”; aicina Eiropas Ārējās 
darbības dienestu (EĀDD) un Komisiju 
sniegt sīkāku informāciju par to, kā praksē 
tiks īstenoti tādi principi kā savstarpēja 
pārskatatbildība un nosacījumu izpilde 
(lielāks atbalsts tām valstīm, kas paveic 
vairāk);

Or. en
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Grozījums Nr. 7
Marielle De Sarnez

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē partnervalstīm paredzēto 
un tām pielāgoto pieeju, kas izveidota 
saskaņā ar Komisijas un priekšsēdētāja 
vietnieces / augstās pārstāves kopīgo 
paziņojumu „Jauna reakcija uz pārmaiņām 
kaimiņvalstīs”; aicina Eiropas Ārējās 
darbības dienestu (EĀDD) sniegt sīkāku 
informāciju par to, kā praksē tiks īstenoti 
tādi principi kā savstarpēja pārskatatbildība 
un nosacījumu izpilde (lielāks atbalsts tām 
valstīm, kas paveic vairāk);

3. atzinīgi vērtē partnervalstīm paredzēto 
un tām pielāgoto pieeju, kas izveidota 
saskaņā ar Komisijas un priekšsēdētāja 
vietnieces / augstās pārstāves kopīgo 
paziņojumu „Jauna reakcija uz pārmaiņām 
kaimiņvalstīs”; kaut gan Eiropas Komisija 
ir uzsākusi sarunas ar mērķi izveidot 
padziļinātas un visaptverošas brīvās 
tirdzniecības zonas (DCFTA) ar Ēģipti, 
Jordāniju, Maroku un Tunisiju, aicina 
Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) 
pēc iespējas drīzāk sniegt sīkāku 
informāciju par to, kā praksē tiks īstenoti 
tādi principi kā savstarpēja pārskatatbildība 
un nosacījumu izpilde (lielāks atbalsts tām 
valstīm, kas paveic vairāk), un pieprasa, 
lai Eiropas Parlaments tiktu pilnībā 
iesaistīts nosacījumu izpildes novērtēšanā;
uzstāj, lai Eiropas Savienības stratēģiju
tirdzniecības un ieguldījumu jomā
Vidusjūras dienvidu daļai papildinātu 
efektīva cilvēktiesību ievērošanas 
klauzulu piemērošana;

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Pino Arlacchi

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. šajā sakarībā atzinīgi vērtē to, ka darbu 
ir sākusi ES un Tunisijas darba grupa, kas 
ir pirmā darba grupa, kura izveidota kādā 
no Vidusjūras dienvidu reģiona valstīm, lai 

4. šajā sakarībā atzinīgi vērtē to, ka darbu 
ir sākusi ES un Tunisijas darba grupa, kas 
ir pirmā darba grupa, kura izveidota kādā 
no Vidusjūras dienvidu reģiona valstīm, lai 
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valsts pārejas posmā nodrošinātu labāku 
Eiropas un starptautiskā atbalsta 
koordināciju; atzinīgi vērtē Parlamenta 
līdzdalību pirmajā sanāksmē; prasa 
priekšsēdētāja vietniecei / augstajai 
pārstāvei un Komisijai turpināt iesaistīt 
Parlamentu kā novērotāju gan šajā, gan 
turpmākajās iniciatīvās;

valsts pārejas posmā nodrošinātu labāku 
Eiropas un starptautiskā atbalsta 
koordināciju; atzinīgi vērtē Parlamenta 
līdzdalību pirmajā sanāksmē; prasa 
priekšsēdētāja vietniecei / augstajai 
pārstāvei un Komisijai turpināt iesaistīt
Parlamentu gan šajā, gan turpmākajās 
iniciatīvās;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Marielle De Sarnez, Pier Antonio Panzeri, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. šajā sakarībā atzinīgi vērtē to, ka darbu 
ir sākusi ES un Tunisijas darba grupa, kas 
ir pirmā darba grupa, kura izveidota kādā 
no Vidusjūras dienvidu reģiona valstīm, lai 
valsts pārejas posmā nodrošinātu labāku 
Eiropas un starptautiskā atbalsta 
koordināciju; atzinīgi vērtē Parlamenta 
līdzdalību pirmajā sanāksmē; prasa 
priekšsēdētāja vietniecei / augstajai 
pārstāvei un Komisijai turpināt iesaistīt 
Parlamentu kā novērotāju gan šajā, gan 
turpmākajās iniciatīvās;

4. šajā sakarībā atzinīgi vērtē to, ka darbu 
ir sākusi ES un Tunisijas darba grupa, kas 
ir pirmā darba grupa, kura izveidota kādā 
no Vidusjūras dienvidu reģiona valstīm, lai 
valsts pārejas posmā nodrošinātu labāku 
Eiropas un starptautiskā atbalsta 
koordināciju; atzinīgi vērtē Parlamenta 
līdzdalību pirmajā sanāksmē; prasa 
priekšsēdētāja vietniecei / augstajai 
pārstāvei un Komisijai turpināt iesaistīt 
Parlamentu kā novērotāju gan šajā, gan 
turpmākajās iniciatīvās; atzinīgi vērtē 
Eiropas Parlamentā izveidoto Vidusjūras 
dienvidu reģiona valstu uzraudzības
grupu, kas uzrauga ES reakciju uz krīzēm 
Vidusjūras valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Francisco José Millán Mon

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina noslēgt vērienīgus, līdzsvarotus 
un savstarpēji izdevīgus preču un 
pakalpojumu tirdzniecības nolīgumus, 
ņemot vērā attiecīgi veiktos ietekmes 
novērtējumus;

Or. es

Grozījums Nr. 11
Francisco José Millán Mon

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina Komisiju pieņemt stratēģiju, kas 
stiprinātu tās ieguldītājas lomu, izstrādājot 
īpašas atbildīgu ieguldījumu vadlīnijas, lai 
mazinātu sociālo nevienlīdzību un 
teritoriālās atšķirības un lai veicinātu 
vietējās tautsaimniecības dažādošanu, un 
uzsver, ka ES galvenajai prioritātei, attīstot 
tirdzniecības un finansiālās attiecības ar tās 
dienvidu partneriem, vajadzētu būt 
korupcijas apkarošanai visos līmeņos;

5. mudina Komisiju pieņemt stratēģiju, kas 
stiprinātu tās ieguldītājas lomu, izstrādājot 
īpašas atbildīgu ieguldījumu vadlīnijas, lai 
mazinātu sociālo nevienlīdzību un 
teritoriālās atšķirības un lai veicinātu 
vietējās tautsaimniecības dažādošanu, un 
uzsver, ka ES galvenajai prioritātei, attīstot 
tirdzniecības un finansiālās attiecības ar tās 
dienvidu partneriem, vajadzētu būt 
korupcijas apkarošanai visos līmeņos, kā 
arī ieguldījumiem labvēlīgas sistēmas 
veicināšanai, kurā galvenā nozīme 
piešķirta drošībai un tiesiskajai 
stabilitātei;

Or. es

Grozījums Nr. 12
Marielle De Sarnez

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina Komisiju pieņemt stratēģiju, kas 
stiprinātu tās ieguldītājas lomu, izstrādājot 
īpašas atbildīgu ieguldījumu vadlīnijas, lai 
mazinātu sociālo nevienlīdzību un 
teritoriālās atšķirības un lai veicinātu 
vietējās tautsaimniecības dažādošanu, un 
uzsver, ka ES galvenajai prioritātei, attīstot 
tirdzniecības un finansiālās attiecības ar tās 
dienvidu partneriem, vajadzētu būt 
korupcijas apkarošanai visos līmeņos;

5. mudina Komisiju pieņemt stratēģiju, kas 
stiprinātu tās ieguldītājas lomu, izstrādājot 
īpašas atbildīgu ieguldījumu vadlīnijas, lai 
mazinātu sociālo nevienlīdzību un 
teritoriālās atšķirības un lai veicinātu 
vietējās tautsaimniecības dažādošanu, un 
uzsver, ka ES galvenajai prioritātei, attīstot 
tirdzniecības un finansiālās attiecības ar tās 
dienvidu partneriem, vajadzētu būt 
korupcijas apkarošanai visos līmeņos;
atzinīgi vērtē darbus, ko uzsākusi Eiropas 
Investīciju banka, īpaši ar Eiropas un 
Vidusjūras reģiona valstu Ieguldījumu un 
partnerības instrumenta palīdzību, un 
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības 
banka (ERAB), un uzsver nozīmi un 
nepieciešamību veidot vairāk sinerģiju ar 
citām valsts un starptautiskām finanšu 
iestādēm, kas arī aktīvi darbojas šajās 
valstīs;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Tokia Saïfi

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina Komisiju pieņemt stratēģiju, kas 
stiprinātu tās ieguldītājas lomu, izstrādājot 
īpašas atbildīgu ieguldījumu vadlīnijas, lai 
mazinātu sociālo nevienlīdzību un 
teritoriālās atšķirības un lai veicinātu 
vietējās tautsaimniecības dažādošanu, un 
uzsver, ka ES galvenajai prioritātei, attīstot 
tirdzniecības un finansiālās attiecības ar tās 
dienvidu partneriem, vajadzētu būt 
korupcijas apkarošanai visos līmeņos;

5. mudina Komisiju pieņemt stratēģiju, kas 
stiprinātu tās ieguldītājas lomu, izstrādājot 
īpašas atbildīgu ieguldījumu vadlīnijas, lai 
mazinātu sociālo nevienlīdzību un 
teritoriālās atšķirības un lai veicinātu 
vietējās tautsaimniecības dažādošanu; šajā 
ziņā aicina ņemt vērā reģionā jau 
izmantotās ieguldījumu programmas 
(īpaši dalībvalstu aģentūru, Dovilas 
partnerības, Eiropas Investīciju bankas un 
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības 
bankas programmas), lai nodrošinātu to 
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saskaņotību un optimizētu pati savas 
stratēģijas efektivitāti; uzsver, ka ES 
galvenajai prioritātei, attīstot tirdzniecības 
un finansiālās attiecības ar tās dienvidu 
partneriem, vajadzētu būt korupcijas 
apkarošanai visos līmeņos;

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Francisco José Millán Mon

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka dienvidu kaimiņvalstīm ir 
liela nozīme enerģijas piegādē vairākām 
dalībvalstīm, kā arī sadarbības enerģijas 
jomā lielo potenciālu; norāda uz 
nepieciešamību veicināt Eiropas un 
Vidusjūras reģiona valstu gāzes un 
elektrības tīklu starpsavienojumu 
attīstību;

Or. es

Grozījums Nr. 15
Pino Arlacchi

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē nesenās godīgās un 
pārredzamās vēlēšanas Tunisijā, uzskatot, 
ka tās ir labs piemērs citām šā reģiona 
valstīm; uzsver atklātu un godīgu 
vēlēšanu nozīmi integrējošas, 
pārredzamas un demokrātiskas 
sabiedrības veidošanā, tādējādi veicot 
priekšdarbus, lai uzlabotu stabilitāti, kas 

svītrots
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pati par sevi ir nepieciešams 
priekšnoteikums starptautisko 
ieguldījumu piesaistīšanai un ilgtspējīgas 
izaugsmes nodrošināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Francisco José Millán Mon

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē nesenās godīgās un 
pārredzamās vēlēšanas Tunisijā, uzskatot, 
ka tās ir labs piemērs citām šā reģiona 
valstīm; uzsver atklātu un godīgu vēlēšanu 
nozīmi integrējošas, pārredzamas un 
demokrātiskas sabiedrības veidošanā, 
tādējādi veicot priekšdarbus, lai uzlabotu 
stabilitāti, kas pati par sevi ir nepieciešams 
priekšnoteikums starptautisko ieguldījumu 
piesaistīšanai un ilgtspējīgas izaugsmes 
nodrošināšanai.

6. atzinīgi vērtē nesenās godīgās un 
pārredzamās vēlēšanas Tunisijā, uzskatot, 
ka tās ir labs piemērs citām šā reģiona 
valstīm; uzsver atklātu un godīgu vēlēšanu 
nozīmi integrējošas, pārredzamas un 
demokrātiskas sabiedrības veidošanā, 
tādējādi veicot priekšdarbus, lai uzlabotu 
stabilitāti, kas pati par sevi ir nepieciešams 
priekšnoteikums starptautisko ieguldījumu 
piesaistīšanai un ilgtspējīgas izaugsmes 
nodrošināšanai; uzsver nepieciešamību 
līdztekus demokrātiskām pārmaiņām 
īstenot ekonomikas, tiesiskās un sociālās 
reformas, lai šajās valstīs sāktu un 
modernizētu sociāli ekonomisko struktūru 
darbību;

Or. es

Grozījums Nr. 17
Marielle De Sarnez

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē nesenās godīgās un 
pārredzamās vēlēšanas Tunisijā, uzskatot, 

6. atzinīgi vērtē nesenās godīgās un 
pārredzamās vēlēšanas Tunisijā, uzskatot, 
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ka tās ir labs piemērs citām šā reģiona 
valstīm; uzsver atklātu un godīgu vēlēšanu 
nozīmi integrējošas, pārredzamas un 
demokrātiskas sabiedrības veidošanā, 
tādējādi veicot priekšdarbus, lai uzlabotu 
stabilitāti, kas pati par sevi ir nepieciešams 
priekšnoteikums starptautisko ieguldījumu 
piesaistīšanai un ilgtspējīgas izaugsmes 
nodrošināšanai.

ka tās ir labs piemērs citām šā reģiona 
valstīm; uzsver atklātu un godīgu vēlēšanu 
nozīmi šo valstu vienotības 
nodrošināšanā, ieviešot demokrātiskas un 
plurālistiskas iestādes, tādējādi veicot 
priekšdarbus, lai uzlabotu stabilitāti, kas 
pati par sevi ir nepieciešams 
priekšnoteikums starptautisko ieguldījumu 
piesaistīšanai un ilgtspējīgas izaugsmes 
nodrošināšanai.
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