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Alteração 1
Tokia Saïfi, Mário David

Projeto de parecer
Considerando A-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

A-A. Considerando que é do maior 
interesse para a União Europeia 
alimentar ambições a nível da cooperação 
económica e adotar uma estratégia 
mutuamente benéfica, responsável e 
flexível, baseada no apoio às transições 
democráticas e na defesa dos direitos 
humanos;

Or. fr

Alteração 2
Pino Arlacchi

Projeto de parecer
Considerando B

Projeto de parecer Alteração

B. Tendo em conta todas as resoluções 
aprovadas pelo Parlamento, no contexto da 
Primavera Árabe, em matéria de liberdade 
religiosa, de crença e de consciência 
enquanto valores fundamentais e 
universais que são essenciais ao 
desenvolvimento democrático e 
económico;

B. Tendo em conta todas as resoluções 
aprovadas pelo Parlamento, no contexto da 
Primavera Árabe;

Or. en

Alteração 3
Marielle De Sarnez

Projeto de parecer
N.º 1
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Projeto de parecer Alteração

1. Reitera o seu firme apoio às legítimas 
aspirações democráticas expressas pelas 
populações de vários países na região do 
Mediterrâneo Meridional vizinha da UE; 
incentiva as autoridades de transição a 
assegurarem uma transição pacífica para 
uma democracia genuína tão rapidamente 
quanto possível; insta as autoridades 
nacionais a respeitarem o direito das suas 
populações a manifestarem-se 
pacificamente e a absterem-se de qualquer 
repressão violenta;

1. Reitera o seu pleno apoio às legítimas 
aspirações democráticas expressas pelas 
populações de vários países na região do 
Mediterrâneo Meridional vizinha da UE; 
incentiva as autoridades de transição a 
assegurarem uma transição pacífica para 
uma democracia genuína; exorta as 
autoridades nacionais a respeitarem o 
direito das suas populações a 
manifestarem-se pacificamente e a 
absterem-se de qualquer repressão 
violenta;

Or. fr

Alteração 4
Pino Arlacchi

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Sublinha a importância da tolerância
para uma sociedade estável e apela aos 
países que se encontram em transição 
política para que garantam o pleno respeito 
de todos os direitos fundamentais, 
incluindo a liberdade de expressão e a 
liberdade religiosa, de consciência e de 
pensamento para todos os cidadãos, 
incluindo os membros das comunidades 
de cristãos coptas;

2. Sublinha a importância do 
desenvolvimento económico e de um mais 
elevado nível de vida da população, que 
são essenciais para uma estabilidade 
social e política a longo prazo nos países 
em questão, e apela aos países que se 
encontram em transição política para que 
garantam o pleno respeito de todos os 
direitos fundamentais, incluindo a 
liberdade de expressão, de reunião
pacífica e de associação e a liberdade 
religiosa, de consciência e de pensamento 
para todos os cidadãos;

Or. en

Alteração 5
Marielle De Sarnez
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Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Sublinha a importância da tolerância 
para uma sociedade estável e apela aos 
países que se encontram em transição 
política para que garantam o pleno respeito 
de todos os direitos fundamentais, 
incluindo a liberdade de expressão e a 
liberdade religiosa, de consciência e de 
pensamento para todos os cidadãos, 
incluindo os membros das comunidades de 
cristãos coptas;

2. Sublinha a importância da tolerância 
para uma sociedade estável e apela aos 
países que se encontram em transição 
democrática para que garantam o pleno 
respeito de todos os direitos fundamentais, 
incluindo a liberdade de expressão e a 
liberdade religiosa, de consciência e de 
pensamento para todos os cidadãos, 
homens e mulheres, incluindo os membros 
das comunidades de cristãos coptas;
salienta que o livre acesso à informação e 
à comunicação, bem como o acesso sem 
censura à Internet (liberdade de acesso à 
Internet) são direitos universais e 
indispensáveis à garantia da 
transparência e da responsabilização na 
vida pública;

Or. fr

Alteração 6
Pino Arlacchi

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Saúda a abordagem individualizada 
relativamente aos países parceiros, adotada
na comunicação conjunta da Comissão e da 
Vice-Presidente/Alta Representante 
(VP/AR) intitulada "Uma nova estratégia 
para uma vizinhança em mutação"; apela 
ao Serviço Europeu para a Ação Externa 
(SEAE) para que forneça mais pormenores 
sobre a forma de concretização prática de 
princípios como a responsabilização mútua 
e a condicionalidade ("mais por mais");

3. Saúda a abordagem individualizada 
relativamente aos países parceiros, adotada
na comunicação conjunta da Comissão e da 
Vice-Presidente/Alta Representante 
(VP/AR) intitulada "Uma nova estratégia 
para uma vizinhança em mutação"; apela 
ao Serviço Europeu para a Ação Externa 
(SEAE) e à Comissão para que forneçam
mais pormenores sobre a forma de 
concretização prática de princípios como a 
responsabilização mútua e a 
condicionalidade ("mais por mais");
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Or. en

Alteração 7
Marielle De Sarnez

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Saúda a abordagem individualizada 
relativamente aos países parceiros, adotada
na comunicação conjunta da Comissão e da 
Vice-Presidente/Alta Representante 
(VP/AR) intitulada "Uma nova estratégia 
para uma vizinhança em mutação"; apela 
ao Serviço Europeu para a Acão Externa 
(SEAE) para que forneça mais pormenores 
sobre a forma de concretização prática de 
princípios como a responsabilização mútua 
e a condicionalidade ("mais por mais");

3. Saúda a abordagem individualizada 
relativamente aos países parceiros, adotada 
na comunicação conjunta da Comissão e da 
Vice-Presidente/Alta Representante 
(VP/AR) intitulada "Uma nova estratégia 
para uma vizinhança em mutação"; já que
a Comissão Europeia acaba de abrir as 
negociações para a criação de zonas de 
comércio livre aprofundadas e completas 
(ACLAA) com o Egipto, a Jordânia, 
Marrocos e a Tunísia, apela ao Serviço 
Europeu para a Ação Externa (SEAE) para 
que forneça, o quanto antes, mais 
pormenores sobre a forma de concretização 
prática de princípios como a 
responsabilização mútua e a 
condicionalidade ("mais por mais") e 
solicita que o Parlamento seja 
diretamente associado à avaliação do 
cumprimento da aplicação da 
condicionalidade; insiste em que a 
estratégia comercial e de investimento da 
União Europeia para o Mediterrâneo 
Meridional seja acompanhada por uma 
aplicação efetiva das cláusulas relativas 
aos direitos humanos;

Or. fr

Alteração8
Pino Arlacchi

Projeto de parecer
N.º 4
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Projeto de parecer Alteração

4. Saúda, neste contexto, o lançamento da 
‘Task Force UE-Tunísia’, a primeira 
constituída com um país do Mediterrâneo 
Meridional, tendo em vista assegurar uma 
melhor coordenação do apoio europeu e 
internacional à transição do país; regozija-
se com o facto de o Parlamento ter 
participado na primeira reunião; solicita à 
VP/AR e à Comissão que continuem a 
associar o Parlamento, na qualidade de 
observador, a esta e a futuras iniciativas;

4. Saúda, neste contexto, o lançamento da 
‘Task Force UE-Tunísia’, a primeira 
constituída com um país do Mediterrâneo 
Meridional, tendo em vista assegurar uma 
melhor coordenação do apoio europeu e 
internacional à transição do país; regozija-
se com o facto de o Parlamento ter 
participado na primeira reunião; solicita à 
VP/AR e à Comissão que continuem a 
associar o Parlamento a esta e a futuras 
iniciativas;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Saúda, neste contexto, o lançamento da 
‘Task Force UE-Tunísia’, a primeira 
constituída com um país do Mediterrâneo 
Meridional, tendo em vista assegurar uma 
melhor coordenação do apoio europeu e 
internacional à transição do país; regozija-
se com o facto de o Parlamento ter 
participado na primeira reunião; solicita à 
VP/AR e à Comissão que continuem a 
associar o Parlamento, na qualidade de 
observador, a esta e a futuras iniciativas;

4. Saúda, neste contexto, o lançamento da 
‘Task Force UE-Tunísia’, a primeira 
constituída com um país do Mediterrâneo 
Meridional, tendo em vista assegurar uma 
melhor coordenação do apoio europeu e 
internacional à transição do país; regozija-
se com o facto de o Parlamento ter 
participado na primeira reunião; solicita à 
VP/AR e à Comissão que continuem a 
associar o Parlamento, na qualidade de 
observador, a esta e a futuras iniciativas; 
congratula-se com a criação, no 
Parlamento Europeu, de um grupo de 
acompanhamento do Mediterrâneo 
Meridional, que tem como objetivo 
acompanhar a resposta da UE à crise nos 
países do Mediterrâneo;

Or. en
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Alteração 10
Francisco José Millán Mon

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Insiste na necessidade da celebração 
de acordos comerciais de bens e serviços 
ambiciosos, equilibrados e mutuamente 
benéficos, precedidos pelos respetivos
estudos de avaliação de impacto;

Or. es

Alteração 11
Francisco José Millán Mon

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Solicita à Comissão que adote uma 
estratégia que reforce o seu papel enquanto 
investidor através da elaboração de linhas 
de orientação específicas em matéria de 
investimento responsável, tendo em vista a 
redução das desigualdades sociais e das 
discrepâncias entre territórios, bem como a 
promoção da diversificação das economias 
locais, e salienta que o combate à 
corrupção a todos os níveis deverá ser uma 
das principais prioridades da UE no 
desenvolvimento de relações comerciais e 
financeiras com os seus parceiros 
meridionais;

5. Solicita à Comissão que adote uma 
estratégia que reforce o seu papel enquanto 
investidor através da elaboração de linhas 
de orientação específicas em matéria de 
investimento responsável, tendo em vista a 
redução das desigualdades sociais e das 
discrepâncias entre territórios, bem como a 
promoção da diversificação das economias 
locais, e salienta que o combate à 
corrupção a todos os níveis deverá ser uma 
das principais prioridades da UE no 
desenvolvimento de relações comerciais e 
financeiras com os seus parceiros 
meridionais, bem como a promoção de um
enquadramento favorável ao investimento
em que a segurança e a estabilidade 
jurídica ocupem uma posição 
fundamental;

Or. es
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Alteração 12
Marielle De Sarnez

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Solicita à Comissão que adote uma 
estratégia que reforce o seu papel enquanto 
investidor através da elaboração de linhas 
de orientação específicas em matéria de 
investimento responsável, tendo em vista a 
redução das desigualdades sociais e das 
discrepâncias entre territórios, bem como a 
promoção da diversificação das economias 
locais, e salienta que o combate à 
corrupção a todos os níveis deverá ser uma 
das principais prioridades da UE no 
desenvolvimento de relações comerciais e 
financeiras com os seus parceiros 
meridionais;

5. Solicita à Comissão que adote uma 
estratégia que reforce o seu papel enquanto 
investidor através da elaboração de linhas 
de orientação específicas em matéria de 
investimento responsável, tendo em vista a 
redução das desigualdades sociais e das 
discrepâncias entre territórios, bem como a 
promoção da diversificação das economias 
locais, e salienta que o combate à 
corrupção a todos os níveis deverá ser uma 
das principais prioridades da UE no 
desenvolvimento de relações comerciais e 
financeiras com os seus parceiros 
meridionais; congratula-se com os 
trabalhos realizados pelo Banco Europeu 
de Investimento, nomeadamente com a 
Facilidade Euromediterrânica de 
Investimento e de Parceria, e pelo Banco
Europeu de Reconstrução e 
Desenvolvimento (BERD), salientando a 
importância e a necessidade de 
desenvolver mais sinergias com outras 
instituições financeiras nacionais e 
internacionais igualmente ativas nesses 
países;

Or. fr

Alteração 13
Tokia Saïfi

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Solicita à Comissão que adote uma 
estratégia que reforce o seu papel enquanto 

5. Solicita à Comissão que adote uma 
estratégia que reforce o seu papel enquanto 
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investidor através da elaboração de linhas 
de orientação específicas em matéria de 
investimento responsável, tendo em vista a 
redução das desigualdades sociais e das 
discrepâncias entre territórios, bem como a 
promoção da diversificação das economias 
locais, e salienta que o combate à 
corrupção a todos os níveis deverá ser uma 
das principais prioridades da UE no 
desenvolvimento de relações comerciais e 
financeiras com os seus parceiros 
meridionais;

investidor através da elaboração de linhas 
de orientação específicas em matéria de 
investimento responsável, tendo em vista a 
redução das desigualdades sociais e das 
discrepâncias entre territórios, bem como a 
promoção da diversificação das economias 
locais; exorta, neste contexto, a que se 
tenham em conta os programas de 
investimento já em curso na região, 
nomeadamente os programas das 
agências nacionais dos Estados-Membros, 
da Parceria de Deauville, do Banco 
Europeu de Investimento e do Banco 
Europeu de Reconstrução e 
Desenvolvimento, a fim de garantir a sua 
coerência e de otimizar a eficácia da 
própria estratégia da Comissão; salienta 
que o combate à corrupção a todos os 
níveis deverá ser uma das principais 
prioridades da UE no desenvolvimento de 
relações comerciais e financeiras com os 
seus parceiros meridionais;

Or. fr

Alteração 14
Francisco José Millán Mon

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Sublinha a importância do papel que 
os países vizinhos meridionais 
desempenham no abastecimento 
energético de vários Estados-Membros e 
destaca o elevado potencial existente na 
cooperação no âmbito da energia; 
assinala a necessidade de promover as 
interconexões euromediterrânicas nos 
setores do gás e da eletricidade;

Or. es
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Alteração 15
Pino Arlacchi

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Saúda as recentes eleições justas e 
transparentes que tiveram lugar na 
Tunísia e que constituem um bom 
exemplo para outros países da região; 
realça a importância da realização de 
eleições livres e justas para a criação de 
sociedades inclusivas, transparentes e 
democráticas, criando deste modo as 
bases para uma maior estabilidade, o que
constitui um pré-requisito necessário para 
atrair investimentos internacionais e 
gerar um crescimento sustentável.

Suprimido

Or. en

Alteração 16
Francisco José Millán Mon

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Saúda as recentes eleições justas e 
transparentes que tiveram lugar na Tunísia 
e que constituem um bom exemplo para 
outros países da região; realça a 
importância da realização de eleições livres 
e justas para a criação de sociedades 
inclusivas, transparentes e democráticas, 
criando deste modo as bases para uma 
maior estabilidade, o que constitui um pré-
requisito necessário para atrair 
investimentos internacionais e gerar um 
crescimento sustentável.

6. Saúda as recentes eleições justas e 
transparentes que tiveram lugar na Tunísia 
e que constituem um bom exemplo para 
outros países da região; realça a 
importância da realização de eleições livres 
e justas para a criação de sociedades 
inclusivas, transparentes e democráticas, 
criando deste modo as bases para uma 
maior estabilidade, o que constitui um pré-
requisito necessário para atrair 
investimentos internacionais e gerar um 
crescimento sustentável; salienta a 
necessidade de que o processo de 
transição democrática seja acompanhado 
por reformas a nível económico, jurídico e 
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social a fim de dar abertura às estruturas 
socioeconómicas desses países e de as 
modernizar.

Or. es

Alteração 17
Marielle De Sarnez

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Saúda as recentes eleições justas e 
transparentes que tiveram lugar na Tunísia 
e que constituem um bom exemplo para 
outros países da região; realça a 
importância da realização de eleições livres 
e justas para a criação de sociedades
inclusivas, transparentes e democráticas, 
criando deste modo as bases para uma 
maior estabilidade, o que constitui um 
pré-requisito necessário para atrair 
investimentos internacionais e gerar um 
crescimento sustentável.

6. Saúda as recentes eleições justas e 
transparentes que tiveram lugar na Tunísia 
e que constituem um bom exemplo para 
outros países da região; realça a 
importância da realização de eleições livres 
e justas, que permitam garantir a unidade 
desses países através da construção de 
instituições democráticas e pluralistas, 
criando deste modo as bases para uma 
maior estabilidade, o que constitui um 
pré-requisito necessário para atrair 
investimentos internacionais e gerar um 
crescimento sustentável.

Or. fr


