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Predlog spremembe 1
Tokia Saïfi, Mário David

Osnutek mnenja
Odstavek A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker je v velikem interesu Evropske 
unije, da je pri gospodarskem sodelovanju 
ambiciozna in da sprejme vzajemno 
koristno, odgovorno in prožno strategijo, 
ki temelji na podpiranju demokratičnih 
prehodov in varstvu človekovih pravic;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Pino Arlacchi

Osnutek mnenja
Odstavek B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ob upoštevanju vseh resolucij, ki jih je 
sprejel Parlament v okviru arabske 
pomladi, o svobodi veroizpovedi, 
prepričanja in vesti kot temeljnih in 
univerzalnih vrednot, bistvenih za 
demokratičen in gospodarski razvoj;

B. ob upoštevanju vseh resolucij, ki jih je 
sprejel Parlament v okviru arabske 
pomladi;

Or. en

Predlog spremembe 3
Marielle De Sarnez

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ponovno izraža odločno podporo 
legitimnim demokratičnim težnjam, ki jih 
izražajo narodi več držav v sosedstvu 
južnega Sredozemlja EU; spodbuja 
prehodne oblasti, da čim prej izvedejo 
miren prehod v resnično demokracijo; 
poziva nacionalne oblasti, da spoštujejo 
pravico svojih narodov do mirnih 
demonstracij in se vzdržujejo kakršnega 
koli nasilnega zatiranja;

1. ponovno izraža popolno podporo 
legitimnim demokratičnim težnjam, ki jih 
izražajo narodi več držav v sosedstvu 
južnega Sredozemlja EU; spodbuja 
prehodne oblasti, da izvedejo miren prehod 
v resnično demokracijo; poziva nacionalne 
oblasti, da spoštujejo pravico svojih 
narodov do mirnih demonstracij in se 
vzdržijo kakršnega koli nasilnega zatiranja;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Pino Arlacchi

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja na pomen strpnosti za stabilno 
družbo in poziva države v političnem 
prehodu, da zagotovijo celovito 
spoštovanje temeljnih pravic, vključno s 
svobodo izražanja in svobodo 
veroizpovedi, vesti in misli za vse 
državljane, tudi člane koptske krščanske 
skupnosti;

2. opozarja na pomen gospodarskega 
razvoja in višjega življenjskega standarda 
prebivalstva, ki sta bistvenega pomena za 
dolgoročno politično in družbeno 
stabilnost, v zadevnih državah in poziva 
države v političnem prehodu, da zagotovijo 
celovito spoštovanje temeljnih pravic, 
vključno s svobodo izražanja, mirnega 
zbiranja in združevanja ter svobodo 
veroizpovedi, vesti in misli za vse 
državljane;

Or. en

Predlog spremembe 5
Marielle De Sarnez



AM\888439SL.doc 5/12 PE478.670v01-00

SL

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja na pomen strpnosti za stabilno 
družbo in poziva države v političnem
prehodu, da zagotovijo celovito 
spoštovanje temeljnih pravic, vključno s 
svobodo izražanja in svobodo 
veroizpovedi, vesti in misli za vse 
državljane, tudi člane koptske krščanske
skupnosti;

2. opozarja na pomen strpnosti za stabilno 
družbo in poziva države v demokratičnem
prehodu, da zagotovijo celovito 
spoštovanje temeljnih pravic, vključno s 
svobodo izražanja in svobodo 
veroizpovedi, vesti in misli za vse 
državljanke in državljane, tudi člane 
koptskih krščanskih skupnosti; poudarja, 
da sta prost dostop do informacij in 
komuniciranja ter necenzuriran dostop do 
interneta (svoboda interneta) univerzalni 
pravici, ki sta nujno potrebni za 
zagotovitev preglednosti in odgovornosti v 
javnem življenju;

Or. fr

Predlog spremembe 6
Pino Arlacchi

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja prilagojen pristop do 
partnerskih držav, uporabljen v skupnem 
sporočilu Komisije in 
podpredsednice/visoke predstavnice z 
naslovom Nov odziv na spremembe v 
sosedstvu; poziva Evropsko službo za 
zunanje delovanje, da natančneje pojasni, 
kako se bodo izvajala načela, kot sta 
vzajemna odgovornost in pogojnost (»več 
za več«);

3. pozdravlja prilagojen pristop do 
partnerskih držav, uporabljen v skupnem 
sporočilu Komisije in 
podpredsednice/visoke predstavnice z 
naslovom Nov odziv na spremembe v 
sosedstvu; poziva Evropsko službo za 
zunanje delovanje in Komisijo, da 
natančneje pojasnita, kako se bodo izvajala 
načela, kot sta vzajemna odgovornost in 
pogojnost („več za več“);

Or. en
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Predlog spremembe 7
Marielle De Sarnez

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja prilagojen pristop do 
partnerskih držav, uporabljen v skupnem 
sporočilu Komisije in 
podpredsednice/visoke predstavnice z 
naslovom Nov odziv na spremembe v 
sosedstvu; poziva Evropsko službo za 
zunanje delovanje, da natančneje pojasni, 
kako se bodo izvajala načela, kot sta 
vzajemna odgovornost in pogojnost (»več 
za več«);

3. pozdravlja prilagojen pristop do 
partnerskih držav, uporabljen v skupnem 
sporočilu Komisije in 
podpredsednice/visoke predstavnice z 
naslovom Nov odziv na spremembe v 
sosedstvu; glede na to, da je Evropska 
komisija začela pogajanja za vzpostavitev 
poglobljenih in celovitih območij proste 
trgovine z Egiptom, Jordanijo, Marokom 
in Tunizijo, poziva Evropsko službo za 
zunanje delovanje, da čim prej natančneje 
pojasni, kako se bodo izvajala načela, kot 
sta vzajemna odgovornost in pogojnost 
(„več za več“), ter poziva, naj bo Evropski 
parlament v celoti vključen v ocenjevanje 
spoštovanja uvedene pogojnosti; odločno 
poudarja, da mora strategijo Evropske 
unije na področju trgovine in naložb za 
južno Sredozemlje spremljati učinkovito 
izvajanje določb o spoštovanju človekovih 
pravic; 

Or. fr

Predlog spremembe 8
Pino Arlacchi

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. s tem v zvezi pozdravlja ustanovitev 
delovne skupine EU-Tunizija, prve delovne 

4. s tem v zvezi pozdravlja ustanovitev 
delovne skupine EU-Tunizija, prve delovne 
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skupine, ustanovljene skupaj z državo 
južnega Sredozemlja, da bi zagotovili 
boljše usklajevanje evropske in 
mednarodne podpore za prehod države; 
pozdravlja dejstvo, da je Parlament 
sodeloval na prvem sestanku te skupine; 
zahteva, da podpredsednica/visoka 
predstavnica in Komisija še naprej 
vključujeta Parlament kot opazovalca v to 
pobudo in prihodnje pobude;

skupine, ustanovljene skupaj z državo 
južnega Sredozemlja, da bi zagotovili 
boljše usklajevanje evropske in 
mednarodne podpore za prehod države; 
pozdravlja dejstvo, da je Parlament 
sodeloval na prvem sestanku te skupine; 
zahteva, da podpredsednica/visoka 
predstavnica in Komisija še naprej 
vključujeta Parlament v to pobudo in 
prihodnje pobude;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. s tem v zvezi pozdravlja ustanovitev 
delovne skupine EU-Tunizija, prve delovne 
skupine, ustanovljene skupaj z državo 
južnega Sredozemlja, da bi zagotovili 
boljše usklajevanje evropske in 
mednarodne podpore za prehod države; 
pozdravlja dejstvo, da je Parlament 
sodeloval na prvem sestanku te skupine; 
zahteva, da podpredsednica/visoka 
predstavnica in Komisija še naprej 
vključujeta Parlament kot opazovalca v to 
pobudo in prihodnje pobude;

4. s tem v zvezi pozdravlja ustanovitev 
delovne skupine EU-Tunizija, prve delovne 
skupine, ustanovljene skupaj z državo 
južnega Sredozemlja, da bi zagotovili 
boljše usklajevanje evropske in 
mednarodne podpore za prehod države; 
pozdravlja dejstvo, da je Parlament 
sodeloval na prvem sestanku te skupine; 
zahteva, da podpredsednica/visoka 
predstavnica in Komisija še naprej 
vključujeta Parlament kot opazovalca v to 
pobudo in prihodnje pobude; pozdravlja 
ustanovitev skupine za spremljanje 
razmer v južnem Sredozemlju v 
Evropskem parlamentu, ki spremlja odziv 
EU na krize v sredozemskih državah;

Or. en

Predlog spremembe 10
Francisco José Millán Mon
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Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva k sklenitvi ambicioznih, 
uravnoteženih in vzajemno koristnih 
trgovinskih sporazumov za izmenjavo 
blaga in storitev, glede katerih je treba 
predhodno izvesti ustrezne študije učinka;

Or. es

Predlog spremembe 11
Francisco José Millán Mon

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, da sprejme strategijo, 
ki bo okrepila njeno vlogo vlagatelja z 
razvijanjem specifičnih smernic za 
odgovorne naložbe, da bi zmanjšali 
socialne neenakosti in teritorialne vrzeli ter 
spodbujali diverzifikacijo lokalnih 
gospodarstev; poudarja, da bi moral biti boj 
proti korupciji na vseh ravneh največja 
prednostna naloga za EU pri razvoju 
trgovine in finančnih odnosov z njenimi 
južnimi partnerji;

5. poziva Komisijo, da sprejme strategijo, 
ki bo okrepila njeno vlogo vlagatelja z 
razvijanjem specifičnih smernic za 
odgovorne naložbe, da bi zmanjšali 
socialne neenakosti in teritorialne vrzeli ter 
spodbujali diverzifikacijo lokalnih 
gospodarstev; poudarja, da bi moral biti boj 
proti korupciji na vseh ravneh največja 
prednostna naloga za EU pri razvoju 
trgovine in finančnih odnosov z njenimi 
južnimi partnerji, kot tudi spodbujanje 
ustreznega okvira za naložbe, pri čemer 
imata varnost in pravna stabilnost 
osrednjo vlogo;

Or. es



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

SL

Predlog spremembe 12
Marielle De Sarnez

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, da sprejme strategijo, 
ki bo okrepila njeno vlogo vlagatelja z 
razvijanjem specifičnih smernic za 
odgovorne naložbe, da bi zmanjšali 
socialne neenakosti in teritorialne vrzeli ter 
spodbujali diverzifikacijo lokalnih 
gospodarstev; poudarja, da bi moral biti boj 
proti korupciji na vseh ravneh največja 
prednostna naloga za EU pri razvoju 
trgovine in finančnih odnosov z njenimi 
južnimi partnerji;

5. poziva Komisijo, da sprejme strategijo, 
ki bo okrepila njeno vlogo vlagatelja z 
razvijanjem specifičnih smernic za 
odgovorne naložbe, da bi zmanjšali 
socialne neenakosti in teritorialne vrzeli ter 
spodbujali diverzifikacijo lokalnih 
gospodarstev; poudarja, da bi moral biti boj 
proti korupciji na vseh ravneh največja 
prednostna naloga za EU pri razvoju 
trgovine in finančnih odnosov z njenimi 
južnimi partnerji; pozdravlja delo, ki sta ga 
opravili Evropska investicijska banka, 
zlasti prek Sklada za evro-sredozemske 
naložbe in partnerstvo, in Evropska banka 
za obnovo in razvoj (EBOR), ter poudarja 
pomen večje sinergije z drugimi 
nacionalnimi in mednarodnimi 
finančnimi ustanovami, ki tudi delujejo v 
teh državah, in potrebo po njej;

Or. fr

Predlog spremembe 13
Tokia Saïfi

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, da sprejme strategijo, 
ki bo okrepila njeno vlogo vlagatelja z 
razvijanjem specifičnih smernic za 
odgovorne naložbe, da bi zmanjšali 
socialne neenakosti in teritorialne vrzeli ter 

5. poziva Komisijo, da sprejme strategijo, 
ki bo okrepila njeno vlogo vlagatelja z 
razvijanjem specifičnih smernic za 
odgovorne naložbe, da bi zmanjšali 
socialne neenakosti in teritorialne vrzeli ter 
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spodbujali diverzifikacijo lokalnih 
gospodarstev; poudarja, da bi moral biti boj 
proti korupciji na vseh ravneh največja 
prednostna naloga za EU pri razvoju 
trgovine in finančnih odnosov z njenimi 
južnimi partnerji;

spodbujali diverzifikacijo lokalnih 
gospodarstev; v tem okviru jo poziva, naj 
upošteva naložbene programe, ki se v tej 
regiji že izvajajo (zlasti programe 
nacionalnih agencij držav članic, 
Partnerstva iz Deauvilla, Evropske 
investicijske banke in Evropske banke za 
obnovo in razvoj), da se zagotovi njihova 
skladnost in doseže največja možna 
učinkovitost njene lastne 
strategije;poudarja, da bi moral biti boj 
proti korupciji na vseh ravneh največja 
prednostna naloga za EU pri razvoju 
trgovine in finančnih odnosov z njenimi 
južnimi partnerji;

Or. fr

Predlog spremembe 14
Francisco José Millán Mon

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja pomembnost vloge, ki jo 
imajo države v južnem sosedstvu pri 
dobavi energije več državam članicam, in 
opozarja, da ponuja sodelovanje na 
področju energije velike možnosti;
opozarja na potrebo po spodbujanju evro-
sredozemskih povezav v plinskem in 
elektroenergetskem sektorju;

Or. es

Predlog spremembe 15
Pino Arlacchi

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja nedavne poštene in 
pregledne volitve v Tuniziji, ki so dober 
zgled za druge države v regiji; pozdravlja 
pomen svobodnih in poštenih volitev pri 
oblikovanju vključujoče, pregledne in 
demokratične družbe, s čimer se 
postavljajo temelji za večjo stabilnost, ki je 
nujen pogoj za privabljanje mednarodnih 
naložb in ustvarjanje trajnostne rasti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 16
Francisco José Millán Mon

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja nedavne poštene in pregledne 
volitve v Tuniziji, ki so dober zgled za 
druge države v regiji; pozdravlja pomen 
svobodnih in poštenih volitev pri 
oblikovanju vključujoče, pregledne in 
demokratične družbe, s čimer se 
postavljajo temelji za večjo stabilnost, ki je 
nujen pogoj za privabljanje mednarodnih 
naložb in ustvarjanje trajnostne rasti;

6. pozdravlja nedavne poštene in pregledne 
volitve v Tuniziji, ki so dober zgled za 
druge države v regiji; pozdravlja pomen 
svobodnih in poštenih volitev pri 
oblikovanju vključujoče, pregledne in 
demokratične družbe, s čimer se 
postavljajo temelji za večjo stabilnost, ki je 
nujen pogoj za privabljanje mednarodnih 
naložb in ustvarjanje trajnostne rasti;
poudarja, da je pomembno, da se skupaj z 
demokratičnimi spremembami izvedejo 
tudi gospodarske, pravosodne in družbene 
reforme, da bi se tako odprle in 
posodobile družbenogospodarske 
strukture teh držav;

Or. es
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Predlog spremembe 17
Marielle De Sarnez

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja nedavne poštene in pregledne 
volitve v Tuniziji, ki so dober zgled za 
druge države v regiji; pozdravlja pomen 
svobodnih in poštenih volitev pri 
oblikovanju vključujoče, pregledne in
demokratične družbe, s čimer se 
postavljajo temelji za večjo stabilnost, ki je 
nujen pogoj za privabljanje mednarodnih 
naložb in ustvarjanje trajnostne rasti.

6. pozdravlja nedavne poštene in pregledne 
volitve v Tuniziji, ki so dober zgled za 
druge države v regiji; pozdravlja pomen 
svobodnih in poštenih volitev pri 
zagotavljanju enotnosti teh držav z
ustanavljanjem demokratičnih in
pluralističnih institucij, s čimer se 
postavljajo temelji za večjo stabilnost, ki je 
nujen pogoj za privabljanje mednarodnih 
naložb in ustvarjanje trajnostne rasti.

Or. fr


