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Módosítás 1
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólít az európai szomszédságpolitika 
pénzügyi programjainak a mobilitásra és a 
civil társadalom támogatására előirányzott 
pénzügyi támogatásának arányos 
elosztására és összehangolására, hogy a 
keleti és a déli területek azonos 
jelentőségűek legyenek az EU külső 
együttműködése szempontjából;

1. felszólít az európai szomszédságpolitika 
pénzügyi programjainak a mobilitásra és a 
civil társadalom támogatására előirányzott 
pénzügyi támogatásának arányos 
elosztására, hogy a keleti és a déli területek 
az előttük álló kihívások függvényében, 
kiegyensúlyozott módon részesüljenek az 
EU külső együttműködéséből;

Or. fr

Módosítás 2
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólít az európai szomszédságpolitika 
pénzügyi programjainak a mobilitásra és a 
civil társadalom támogatására előirányzott 
pénzügyi támogatásának arányos 
elosztására és összehangolására, hogy a 
keleti és a déli területek azonos 
jelentőségűek legyenek az EU külső 
együttműködése szempontjából;

1. felszólít az európai szomszédságpolitika 
pénzügyi programjainak a mobilitásra és a 
civil társadalom támogatására előirányzott 
meglévő pénzügyi támogatásának arányos 
elosztására és összehangolására, hogy a 
keleti és a déli területek azonos 
jelentőségűek legyenek az EU külső 
együttműködése szempontjából;

Or. de

Módosítás 3
Katarína Neveďalová
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólít az európai szomszédságpolitika 
pénzügyi programjainak a mobilitásra és a 
civil társadalom támogatására előirányzott 
pénzügyi támogatásának arányos 
elosztására és összehangolására, hogy a 
keleti és a déli területek azonos 
jelentőségűek legyenek az EU külső 
együttműködése szempontjából;

1. felszólít az európai szomszédságpolitika 
pénzügyi programjainak a mobilitásra és a 
civil társadalom támogatására előirányzott 
pénzügyi támogatásának arányos 
elosztására és összehangolására, hogy a 
keleti és a déli területek egyenlőek
legyenek az EU külső együttműködése 
szempontjából;

Or. en

Módosítás 4
Marek Henryk Migalski

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. határozottan megerősíti, hogy 
összefüggés van egyrészt az Európai Unió 
és az ENP-országok között a kultúra, az 
oktatás és a sport területén fennálló 
kapcsolatok és együttműködés, másrészt a 
nyitott civil társadalom, a demokrácia és a 
jogállamiság fejlesztése és megerősítése, 
valamint az alapvető szabadságjogok és az 
emberi jogok előmozdítása között; 
hangsúlyozza, hogy az e területeken 
történő együttműködés mind az Unió, 
mind az ENP-partnerországok számára 
hozzáadott értéket képvisel;

Or. pl

Módosítás 5
Marie-Christine Vergiat



AM\876492HU.doc 5/26 PE472.077v01-00

HU

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kéri, hogy mind a diákokra és a 
kutatókra, mind a művészekre és az 
előadóművészettel foglalkozó 
szervezetekre vonatkozóan foglalkozzanak 
a mobilitás akadályaival, és különösen a 
túl bonyolult vízumkiadási eljárásokkal, 
és felszólítja a tagállamokat, hogy tegyék 
egyszerűbbé és egységesítsék ezeket az 
eljárásokat; ezzel párhuzamusan felhívja 
a figyelmet az agyelszívás veszélyére és 
annak következményeire az érintett 
fiatalok származási országa 
szempontjából, és olyan stratégiákat 
javasol, amelyek különösen a fiatalokat 
támogatják, többek között a származási 
országukban is;

Or. fr

Módosítás 6
Marietje Schaake

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megerősíti, hogy a fiataloknak 
szervezett uniós programok jelentős hatást 
gyakorolnak a fiatalok oktatási
lehetőségeinek javítására; ezért azzal a 
kéréssel fordul a tagállamokhoz, hogy 
Európa-szerte biztosítsanak hozzáférést az 
ENP-országokból származó diákoknak az 
oktatáshoz;

2. nagyra értékeli a meglévő uniós
mobilitási programokat és regionális 
projekteket, mivel a kulturális és oktatási
cserék illetve együttműködés erősíthetik a 
civil társadalmat, elősegíthetik a 
demokratizálódást, ösztönözhetik a 
készségek fejlesztését, és hozzájárulhatnak 
a párbeszédhez, a megértéshez és a 
stabilitáshoz valamint a békéhez; ezért 
azzal a kéréssel fordul a Bizottsághoz és a 
tagállamokhoz, hogy folytassák a meglévő 
programok, mint például az egész életen 
át tartó tanulás programjának harmadik 
országok előtti megnyitását, és kéri, hogy 
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Európa-szerte könnyítsék meg az ENP-
országokból származó diákoknak az 
oktatáshoz vagy képzéshez való 
hozzáférést; felkéri a Bizottságot, hogy 
szélesítse a mobilitási programok 
választékát, többek között egy civil 
társadalmi és szociális vállalkozási 
szakembereknek szóló csereprogrammal;

Or. en

Módosítás 7
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megerősíti, hogy a fiataloknak
szervezett uniós programok jelentős hatást 
gyakorolnak a fiatalok oktatási 
lehetőségeinek javítására; ezért azzal a 
kéréssel fordul a tagállamokhoz, hogy 
Európa-szerte biztosítsanak hozzáférést az 
ENP-országokból származó diákoknak az 
oktatáshoz;

2. megerősíti, hogy az oktatás, a képzés és 
az ifjúság területén szervezett uniós 
programok ösztönözték a 
cserekapcsolatokat és az együttműködést, 
valamint előmozdították a tapasztalatok és 
a helyes gyakorlatok megosztását az ENP-
országokkal; ezért azzal a kéréssel fordul a 
tagállamokhoz, hogy Európa-szerte 
biztosítsanak hozzáférést az ENP-
országokból származó diákoknak az 
oktatáshoz;

Or. fr

Módosítás 8
Doris Pack

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. megerősíti, hogy a fiataloknak szervezett 
uniós programok jelentős hatást 
gyakorolnak a fiatalok oktatási 

2. megerősíti, hogy a fiataloknak szervezett 
uniós programok jelentős hatást 
gyakorolnak a fiatalok oktatási 
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lehetőségeinek javítására; ezért azzal a 
kéréssel fordul a tagállamokhoz, hogy 
Európa-szerte biztosítsanak hozzáférést az 
ENP-országokból származó diákoknak az 
oktatáshoz;

lehetőségeinek javítására; ezért kéri az 
Európai Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy a mobilitási, oktatási és ifjúsági 
programok következő generációját 2014-
től nyissák meg az EU-val szomszédos 
államok előtt, és így tegyék lehetővé ezen 
országok számára a programokban való 
részvételt;

Or. de

Módosítás 9
Malika Benarab-Attou

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megerősíti, hogy a fiataloknak szervezett 
uniós programok jelentős hatást 
gyakorolnak a fiatalok oktatási 
lehetőségeinek javítására; ezért azzal a 
kéréssel fordul a tagállamokhoz, hogy 
Európa-szerte biztosítsanak hozzáférést az 
ENP-országokból származó diákoknak az 
oktatáshoz;

2. megerősíti, hogy a fiataloknak szervezett 
uniós programok jelentős hatást 
gyakorolnak a fiatalok oktatási és képzési
lehetőségeinek javítására; ezért azzal a 
kéréssel fordul a tagállamokhoz, hogy 
Európa-szerte biztosítsanak hozzáférést az 
ENP-országokból származó diákoknak és 
ipari tanulóknak az oktatáshoz vagy a 
képzéshez; ezzel kapcsolatban támogatja 
az Európai Parlamentnek az 
euromediterrán „Erasmus” és „Leonardo 
da Vinci” programok létrehozásáról szóló 
005/2011. sz. írásbeli nyilatkozatát, mivel 
ezek a programok elősegíthetik, hogy más 
régiókban is hasonló kezdeményezéseket 
alakítsanak ki;

Or. fr

Módosítás 10
Katarína Neveďalová

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. megerősíti, hogy a fiataloknak szervezett
uniós programok jelentős hatást 
gyakorolnak a fiatalok oktatási 
lehetőségeinek javítására; ezért azzal a 
kéréssel fordul a tagállamokhoz, hogy 
Európa-szerte biztosítsanak hozzáférést az 
ENP-országokból származó diákoknak az 
oktatáshoz;

2. megerősíti, hogy a fiataloknak szóló
uniós programok jelentős hatást 
gyakorolnak a fiatalok oktatási 
lehetőségeinek javítására; ezért azzal a 
kéréssel fordul a tagállamokhoz, hogy 
biztosítsanak az EU-ban hozzáférést az 
ENP-országokból származó diákoknak az 
oktatáshoz;

Or. en

Módosítás 11
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megerősíti, hogy a fiataloknak szervezett 
uniós programok jelentős hatást 
gyakorolnak a fiatalok oktatási 
lehetőségeinek javítására; ezért azzal a 
kéréssel fordul a tagállamokhoz, hogy 
Európa-szerte biztosítsanak hozzáférést az 
ENP-országokból származó diákoknak az 
oktatáshoz;

2. megerősíti, hogy a fiataloknak szervezett 
uniós programok jelentős hatást 
gyakorolnak a fiatalok oktatási 
lehetőségeinek javítására; ezért azzal a 
kéréssel fordul a tagállamokhoz, hogy 
biztosítsanak ösztöndíjat az ENP-
országokból származó tehetséges
diákoknak európai tanulmányaikhoz;

Or. de

Módosítás 12
Kinga Göncz

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megerősíti, hogy a fiataloknak szervezett 
uniós programok jelentős hatást 
gyakorolnak a fiatalok oktatási 

2. megerősíti, hogy a fiataloknak szervezett 
uniós programok jelentős hatást 
gyakorolnak a fiatalok oktatási 
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lehetőségeinek javítására; ezért azzal a 
kéréssel fordul a tagállamokhoz, hogy 
Európa-szerte biztosítsanak hozzáférést az 
ENP-országokból származó diákoknak az 
oktatáshoz;

lehetőségeinek javítására; ezért azzal a 
kéréssel fordul a tagállamokhoz, hogy 
Európa-szerte biztosítsanak hozzáférést az 
ENP-országokból származó diákok 
sokszínű  – nőket és kisebbségi csoportok 
tagjait is magában foglaló – csoportjának 
az oktatáshoz;

Or. en

Módosítás 13
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megerősíti, hogy a fiataloknak szervezett 
uniós programok jelentős hatást 
gyakorolnak a fiatalok oktatási 
lehetőségeinek javítására; ezért azzal a 
kéréssel fordul a tagállamokhoz, hogy 
Európa-szerte biztosítsanak hozzáférést az 
ENP-országokból származó diákoknak az 
oktatáshoz;

2. megerősíti, hogy a fiataloknak szervezett 
uniós programok jelentős hatást 
gyakorolnak a fiatalok oktatási 
lehetőségeinek javítására, és elősegítik, 
hogy a népek kölcsönösen megértsék 
egymást; ezért azzal a kéréssel fordul a 
tagállamokhoz, hogy Európa-szerte 
biztosítsanak hozzáférést az ENP-
országokból származó diákoknak az 
oktatáshoz;

Or. lt

Módosítás 14
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megerősíti, hogy a fiataloknak szervezett 
uniós programok jelentős hatást 
gyakorolnak a fiatalok oktatási 
lehetőségeinek javítására; ezért azzal a 
kéréssel fordul a tagállamokhoz, hogy 

2. megerősíti, hogy a fiataloknak szervezett 
uniós programok jelentős hatást 
gyakorolnak a fiatalok oktatási 
lehetőségeinek javítására; ezért azzal a 
kéréssel fordul a tagállamokhoz, hogy 
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Európa-szerte biztosítsanak hozzáférést az 
ENP-országokból származó diákoknak az 
oktatáshoz;

lehetőség szerint Európa-szerte 
biztosítsanak hozzáférést az ENP-
országokból származó diákoknak az 
oktatáshoz;

Or. fr

Módosítás 15
Hannu Takkula

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megerősíti, hogy a fiataloknak szervezett 
uniós programok jelentős hatást 
gyakorolnak a fiatalok oktatási 
lehetőségeinek javítására; ezért azzal a 
kéréssel fordul a tagállamokhoz, hogy 
Európa-szerte biztosítsanak hozzáférést az 
ENP-országokból származó diákoknak az 
oktatáshoz;

2. megerősíti, hogy a fiataloknak szervezett 
uniós programok jelentős hatást 
gyakorolnak a fiatalok oktatási 
lehetőségeinek javítására; ezért azzal a 
kéréssel fordul a tagállamokhoz, hogy 
Európa-szerte biztosítsanak hozzáférést az 
ENP-országokból származó diákoknak az 
oktatáshoz; emlékeztet arra, hogy a 
csereprogramokban fontos a kölcsönösség 
biztosítása, hogy az európai fiatalok is 
részt vehessenek képzésekben az ENP-
országokban;

Or. fi

Módosítás 16
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megerősíti, hogy a fiataloknak szervezett 
uniós programok jelentős hatást 
gyakorolnak a fiatalok oktatási 
lehetőségeinek javítására; ezért azzal a 
kéréssel fordul a tagállamokhoz, hogy 
Európa-szerte biztosítsanak hozzáférést az 

2. megerősíti, hogy a fiataloknak szervezett 
uniós programok jelentős hatást 
gyakorolnak a fiatalok oktatási 
lehetőségeinek javítására; ezért azzal a 
kéréssel fordul a tagállamokhoz, hogy 
Európa-szerte biztosítsanak hozzáférést az 
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ENP-országokból származó diákoknak az 
oktatáshoz;

ENP-országokból származó diákoknak az 
oktatáshoz; felszólítja a tagállamokat, 
hogy segítsék elő a képzési 
kezdeményezéseket, beleértve a 
határmenti országok nyelvére vonatkozó 
nyelvoktatási programokat, valamint a 
tisztviselőknek szánt testvérintézményi 
kezdeményezéseket;

Or. lt

Módosítás 17
Cătălin Sorin Ivan

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy liberalizálják a keleti partnerség 
országaiból érkező, az uniós országokban 
tanulni kívánó diákokra és fiatalokra 
vonatkozó vízumrendszert; 

Or. en

Módosítás 18
Georgios Papanikolaou

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet arra, hogy a Tempus IV. 
program pozitívan járul hozzá az 
együttműködéshez és az Unióval 
szomszédos országok oktatási 
rendszereinek korszerűsítésére irányuló 
erőfeszítésekhez, és felszólítja a 
Bizottságot, hogy a következő többéves 
pénzügyi keretben erősítse meg az említett 
programot;
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Or. el

Módosítás 19
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. nagyra értékeli az Euromediterrán 
Egyetem által kifejtett hatást, és jelzi, hogy 
hasonló kezdeményezés indítására lenne 
szükség a keleti partnerség területén;

3. nagyra értékeli az Euromediterrán 
Egyetem által kifejtett hatást, és jelzi, hogy 
ezt a sikert tovább kellene adni, és hogy
hasonló kezdeményezés indítására lenne 
szükség a keleti partnerség területén;

Or. fr

Módosítás 20
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy erősíteni kellene a 
szinergiát a „Mozgásban az ifjúság” 
program és az európai szomszédságpolitika 
között annak biztosítása érdekében, hogy a 
tanulók mobilitása az EU és a szomszédos 
országok között több lehetőségből 
profitálhasson, mind az Unió-beli, mind 
pedig az ezen országokból származó 
fiatalok érdekeit szem előtt tartva;

4. hangsúlyozza, hogy erősíteni kellene a 
szinergiát a „Mozgásban az ifjúság” 
program és az európai szomszédságpolitika 
között annak biztosítása érdekében, hogy a 
diákok mobilitása az EU és a szomszédos 
országok között több lehetőségből 
profitálhasson, mind az Unió-beli, mind 
pedig az ezen országokból származó 
fiatalok érdekeit szem előtt tartva;

Or. fr

Módosítás 21
Rolandas Paksas
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy erősíteni kellene a 
szinergiát a „Mozgásban az ifjúság” 
program és az európai szomszédságpolitika 
között annak biztosítása érdekében, hogy a 
tanulók mobilitása az EU és a szomszédos 
országok között több lehetőségből 
profitálhasson, mind az Unió-beli, mind 
pedig az ezen országokból származó 
fiatalok érdekeit szem előtt tartva;

4. hangsúlyozza, hogy erősíteni kellene a 
szinergiát a „Mozgásban az ifjúság” 
program és az európai szomszédságpolitika 
között annak biztosítása érdekében, hogy a 
tanulók mobilitása az EU és a szomszédos 
országok között több lehetőségből 
profitálhasson, mind az Unió-beli, mind 
pedig az ezen országokból származó 
fiatalok érdekeit szem előtt tartva; 
felszólítja a Bizottságot, hogy a mobilitás 
területén kössön még több partnerségi 
megállapodást a szomszédos országokkal;

Or. lt

Módosítás 22
Cătălin Sorin Ivan

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy erősíteni kellene a 
szinergiát a „Mozgásban az ifjúság” 
program és az európai szomszédságpolitika 
között annak biztosítása érdekében, hogy a 
tanulók mobilitása az EU és a szomszédos 
országok között több lehetőségből 
profitálhasson, mind az Unió-beli, mind 
pedig az ezen országokból származó 
fiatalok érdekeit szem előtt tartva; 

4. hangsúlyozza, hogy erősíteni kellene a 
szinergiát a „Mozgásban az ifjúság” 
program és az európai szomszédságpolitika 
között annak biztosítása érdekében, hogy a 
tanulók mobilitása az EU és a szomszédos 
országok között több lehetőségből 
profitálhasson, mind az Unió-beli, mind 
pedig az ezen országokból származó 
fiatalok érdekeit szem előtt tartva, 
párhuzamosan az e projektek média általi 
népszerűsítésével az EU-val szomszédos 
országokban;

Or. en
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Módosítás 23
Marek Henryk Migalski

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy erősíteni kellene a 
szinergiát a „Mozgásban az ifjúság” 
program és az európai szomszédságpolitika 
között annak biztosítása érdekében, hogy a 
tanulók mobilitása az EU és a szomszédos 
országok között több lehetőségből 
profitálhasson, mind az Unió-beli, mind 
pedig az ezen országokból származó 
fiatalok érdekeit szem előtt tartva;

4. hangsúlyozza, hogy erősíteni kellene a 
szinergiát a „Mozgásban az ifjúság” 
program és az európai szomszédságpolitika 
között annak biztosítása érdekében, hogy a 
tanulók mobilitása az EU és a szomszédos 
országok között több lehetőségből 
profitálhasson, mind az Unió-beli, mind 
pedig az ezen országokból származó 
fiatalok érdekeit szem előtt tartva; e 
tekintetben hangsúlyozza, hogy 
figyelembe kell venni az Unió lakosainak 
és az ENP-országok lakosainak a 
jövedelme közötti különbségeket, valamint 
hogy meg kell vizsgálni, milyen módon 
javíthatók az ösztöndíj-lehetőségek;

Or. pl

Módosítás 24
Malika Benarab-Attou

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja az Európai Unió és a 
tagállamok figyelmét arra, hogy fel kell 
számolni a személyek szabad mozgását és 
a vízumszerzést gátló akadályokat, 
különösen a diákokat, az ipari tanulókat 
és az oktatókat érintő cserekapcsolatok 
keretében;

Or. fr
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Módosítás 25
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy az európai 
szomszédságpolitika keretében az érintett 
országokban fontos megerősíteni a sport 
fejlesztésére irányuló együttműködést, 
figyelembe véve, hogy a 
sporttevékenységek nevelési értékkel 
bírnak; felszólítja az európai 
intézményeket és a tagállamokat, hogy 
azon munkálkodjanak, hogy a sportolók 
világszerte szabadon mozoghassanak, az 
ENP-országok sportolóival kezdve, 
valamint hogy megszüntessék a fiatal 
sportolók mindennemű globális 
kereskedelmét;

Or. fr

Módosítás 26
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. úgy véli, hogy alapvető fontosságú a 
nemzetközi, regionális és interregionális 
kulturális együttműködés, amely a 
kultúrák valódi párbeszédén alapul és a 
társadalom összes szereplőjét magában 
foglalja (hatóságok, kulturális 
intézmények, szervezetek és egyesületek); 
ezzel összefüggésben felszólítja az ENP-
országokat, hogy írják alá és ratifikálják a 
kulturális kifejeződések sokszínűségének 
védelméről és előmozdításáról szóló 
UNESCO-egyezményt;
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Or. fr

Módosítás 27
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy 
fordítson különös figyelmet a diákok, 
egyetemi oktatók, kutatók, üzletemberek 
és üzletasszonyok mobilitására azáltal, 
hogy elegendő forrást biztosít a meglévő 
ösztöndíj-programokhoz, illetve megerősíti 
és kiterjeszti azokat, valamint, hogy 
vezessen be strukturált együttműködést a 
felsőoktatás és a kutatás területén, és 
mozdítsa elő a kutatás területén az 
egyetemek, illetve az állami és 
magánpartnerségek közötti kapcsolatokat;

Or. lt

Módosítás 28
Marietje Schaake

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy gondolja, hogy az EU kulturális 
programjain való részvétel előmozdítása 
előnyösen befolyásolja a kulturális 
szakpolitika fejlesztését az ENP-
országokban; ezért üdvözli a keleti 
partnerség kulturális program elindítását,
és támogatja a Bizottságnak a kulturális 
különleges cselekvési program nyomon 
követésére irányuló törekvését; 

5. úgy gondolja, hogy az EU kulturális 
programjain való részvétel előmozdítása 
előnyösen befolyásolhatja az anyagi és a 
nem anyagi fejlődést az ENP-országokban, 
míg a kultúra szintén az innováció, a 
demokrácia, az emberi jogok, a 
konfliktusmegelőzés és -rendezés, a 
vállalkozás és a kreativitás támogatója 
lehet; ezért üdvözli az olyan programokat, 
mint például a MEDIA Mundus, az Unió 
a Mediterrán Térségért keretében működő 
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projekteket és a keleti partnerség kulturális 
programot; támogatja a Bizottságnak a 
kulturális különleges cselekvési program 
nyomon követésére irányuló törekvését, és
támogatja a következő Kultúra Program 
(2014–2020) nyitottá tételét az ENP-
országok számára;

Or. en

Módosítás 29
Katarína Neveďalová

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy gondolja, hogy az EU kulturális 
programjain való részvétel előmozdítása 
előnyösen befolyásolja a kulturális 
szakpolitika fejlesztését az ENP-
országokban; ezért üdvözli a keleti 
partnerség kulturális program elindítását, 
és támogatja a Bizottságnak a kulturális 
különleges cselekvési program nyomon 
követésére irányuló törekvését; 

5. úgy gondolja, hogy az EU kulturális 
programjain való részvétel előmozdítása 
előnyösen befolyásolja a kulturális 
szakpolitika fejlesztését az ENP-
országokban; ezért hangsúlyozza a keleti 
partnerség kulturális program 
elindításának fontosságát, és támogatja a 
Bizottságnak a kulturális különleges
cselekvési program nyomon követésére 
irányuló törekvését; 

Or. en

Módosítás 30
Malika Benarab-Attou

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy gondolja, hogy az EU kulturális 
programjain való részvétel előmozdítása 
előnyösen befolyásolja a kulturális 
szakpolitika fejlesztését az ENP-
országokban; ezért üdvözli a keleti 

5. úgy gondolja, hogy az EU kulturális 
programjain való részvétel előmozdítása 
előnyösen befolyásolja a kulturális 
szakpolitika fejlesztését az ENP-
országokban; ezért üdvözli a keleti 
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partnerség kulturális program elindítását, 
és támogatja a Bizottságnak a kulturális 
különleges cselekvési program nyomon 
követésére irányuló törekvését;

partnerség kulturális program elindítását, 
és támogatja a Bizottságnak a kulturális 
különleges cselekvési program nyomon 
követésére irányuló törekvését; emlékeztet 
arra is, hogy egyszerűbbé kell tenni a 
pályázati, valamint az értékelési és a 
finanszírozási eljárásokat, hogy az ENP-
programhoz tartozó országok civil 
társadalma egyértelműen azonosítani 
tudja a kedvező lehetőségeket és azokkal 
teljesen átlátható módon élni tudjon;

Or. fr

Módosítás 31
Maria Badia i Cutchet

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy gondolja, hogy az EU kulturális 
programjain való részvétel előmozdítása 
előnyösen befolyásolja a kulturális 
szakpolitika fejlesztését az ENP-
országokban; ezért üdvözli a keleti 
partnerség kulturális program elindítását, 
és támogatja a Bizottságnak a kulturális 
különleges cselekvési program nyomon 
követésére irányuló törekvését;

5. úgy gondolja, hogy az EU kulturális 
programjain való részvétel előmozdítása 
előnyösen befolyásolja a kulturális 
szakpolitika fejlesztését az ENP-
országokban; ezért üdvözli a keleti 
partnerség kulturális program elindítását, 
és támogatja a Bizottságnak a kulturális 
különleges cselekvési program nyomon 
követésére irányuló törekvését; úgy véli, 
hogy a kulturális programoknak és a 
mobilitási programoknak a művészek és a 
művészeti tanulmányokat folytatók 
mobilitására is ki kellene terjedniük, 
mivel lehetővé teszik számukra, hogy 
alkotói és kulturális szempontból 
gyarapodjanak és kapcsolatokat 
alakítsanak ki egymással;

Or. es

Módosítás 32
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela
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Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy fontosak a területi 
önkormányzatokat – különösen a 
testvérvárosi kapcsolatokat –, az európai 
közszereplőket és az európai 
szomszédságpolitika kedvezményezett 
országait tömörítő hálózatok, az ezekkel 
az országokkal való politikai, gazdasági és 
kulturális cserekapcsolatok növelése 
érdekében; ezért javasolja a projektgazdák 
és az Európai Szomszédsági és 
Partnerségi Támogatási Eszközből 
nyújtott támogatások kedvezményezettjei 
jobb tájékoztatását és szorosabb 
figyelemmel kísérését; támogatja az 
információcserével és a helyes 
gyakorlatok cseréjével foglalkozó európai 
platformok létrehozását;

Or. fr

Módosítás 33
Malika Benarab-Attou

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. szót emel amellett, hogy kulturális 
vízumot hozzanak létre azon művészek és 
más kulturális szakemberek részére, akik 
az ENP-programhoz tartozó országok 
állampolgárai; továbbá kéri a Bizottságot, 
hogy tegyen javasolatot egy, a rövid távú 
tartózkodásra jogosító vízumokról szóló 
kezdeményezésre, hogy a kulturális 
ágazatban megszüntesse a mobilitás 
akadályait;

Or. fr
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Módosítás 34
Marek Henryk Migalski

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy ki kell aknázni a 
tagállamok azon tanulmányi 
kezdeményezéseit, amelyek már most is 
megfelelnek az európai 
szomszédságpolitika irányvonalainak, 
mint például a Varsói Keleti Tanulmányi 
Központ; ezzel összefüggésben felszólítja a 
tagállamokat, hogy vezessenek be 
ingyenes vízumrendszert az ENP-
partnerországok diákjai számára;

Or. pl

Módosítás 35
Marietje Schaake

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. sajnálatosnak tartja, hogy az ENP-
országokkal folytatott oktatási és 
kulturális együttműködés szétaprózódik a 
különféle programok között, és hogy 
ezeket különböző költségvetési sorokból 
támogatják, és sürgeti a meglévő 
programok értékelését, amellyel 
biztosítható a hatékony felhasználás, 
valamint az uniós célkitűzések 
megvalósításához szükséges eszközök;

Or. en
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Módosítás 36
Marietje Schaake

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. támogatja a kultúrával és oktatással 
foglalkozó különböző meglévő 
programokkal és projektekkel kapcsolatos 
belső tevékenységek racionalizálását a 
Bizottságban; üdvözli azon 
gyűjtőkezdeményezés elindítását, amely az 
összes olyan programot és projektet 
felöleli, amely az ENP-régió egésze 
számára lehetővé teszi a regionális és 
régióközi kulturális együttműködést;

Or. en

Módosítás 37
Marietje Schaake

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. hangsúlyozza, hogy az alapvető 
szabadságok, mint például a 
szólásszabadság és a sajtószabadság, 
valamint a csatlakozáshoz és az – online 
és offline – kommunikációhoz való jog 
fontos előfeltételei a kulturális 
kifejezésnek, cseréknek és párbeszédnek; 
sürgeti ezért a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy Európán belül és 
kívül tartsák tiszteletben és mozdítsák elő 
ezeket a szabadságokat, köztük az internet 
szabadságát;

Or. en
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Módosítás 38
Marietje Schaake

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. felszólítja az EKSZ-t és a Bizottságot, 
hogy hangolják össze a külpolitika 
kulturális vonatkozásainak stratégiai 
megvalósítását, a kultúrának az EU külső 
kapcsolataiba való következetes és 
módszeres beépítésével és a tagállami 
kulturális külpolitikákkal való kiegészítő 
jellegre való törekvés mellett;

Or. en

Módosítás 39
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja az Európai Külügyi 
Szolgálatot, hogy támogassa a civil 
társadalom, a szabad média és a nem 
kormányzati szervezetek törekvéseit a 
demokratikus rendszer és a jogállam 
bevezetésére az európai 
szomszédságpolitika azon országaiban, 
ahol az alapvető szabadságjogok és emberi 
jogok sérülnek; aggodalommal ismeri el a 
szabad véleménynyilvánítás 
korlátozásának tényét és az ellenzék 
zaklatását, például Fehéroroszországban.

6. felszólítja az Európai Külügyi 
Szolgálatot, hogy segítse elő a konstruktív 
kapcsolatot az ENP-hez tartozó országok 
hatóságaival, és alakítson ki 
partnerségeket a civil társadalom 
képviselőivel, a kulturális szereplőket is 
beleértve, az emberi jogokról és az
alapvető szabadságjogokról folytatott 
párbeszéd megerősítése érdekében, és 
különösen azért, hogy gondoskodjon a 
sajtószabadság és még általánosabban a 
szabad véleménynyilvánítás és az 
információhoz való szabad hozzáférés 
tiszteletben tartásáról;

Or. fr
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Módosítás 40
Kinga Göncz

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja az Európai Külügyi 
Szolgálatot, hogy támogassa a civil 
társadalom, a szabad média és a nem 
kormányzati szervezetek törekvéseit a 
demokratikus rendszer és a jogállam 
bevezetésére az európai 
szomszédságpolitika azon országaiban, 
ahol az alapvető szabadságjogok és emberi 
jogok sérülnek; aggodalommal ismeri el a 
szabad véleménynyilvánítás 
korlátozásának tényét és az ellenzék 
zaklatását, például Fehéroroszországban.

6. felszólítja az Európai Külügyi 
Szolgálatot, hogy támogassa a civil 
társadalom, a szabad média és a nem 
kormányzati szervezetek törekvéseit a 
demokratikus rendszer és a jogállam 
bevezetésére az európai 
szomszédságpolitika azon országaiban, 
ahol az alapvető szabadságjogok, emberi és 
kisebbségi jogok sérülnek; aggodalommal 
ismeri el a szabad véleménynyilvánítás 
korlátozásának tényét és az ellenzék 
zaklatását az ENP több országában.

Or. en

Módosítás 41
Marietje Schaake

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja az Európai Külügyi 
Szolgálatot, hogy támogassa a civil 
társadalom, a szabad média és a nem 
kormányzati szervezetek törekvéseit a 
demokratikus rendszer és a jogállam 
bevezetésére az európai 
szomszédságpolitika azon országaiban, 
ahol az alapvető szabadságjogok és emberi 
jogok sérülnek; aggodalommal ismeri el a 
szabad véleménynyilvánítás 
korlátozásának tényét és az ellenzék 
zaklatását, például Fehéroroszországban.

6. felszólítja az Európai Külügyi 
Szolgálatot, hogy támogassa a civil 
társadalom, a szabad média és a nem 
kormányzati szervezetek törekvéseit a 
demokratikus rendszer és a jogállam 
bevezetésére az európai 
szomszédságpolitika azon országaiban, 
ahol az alapvető szabadságjogok és emberi 
jogok sérülnek; aggodalommal ismeri el a 
szabad véleménynyilvánítás 
korlátozásának tényét és az ellenzék offline 
és online/a valós életben és az interneten 
történő zaklatását.

Or. en
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Módosítás 42
Katarína Neveďalová

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja az Európai Külügyi 
Szolgálatot, hogy támogassa a civil 
társadalom, a szabad média és a nem 
kormányzati szervezetek törekvéseit a 
demokratikus rendszer és a jogállam 
bevezetésére az európai 
szomszédságpolitika azon országaiban, 
ahol az alapvető szabadságjogok és emberi 
jogok sérülnek; aggodalommal ismeri el a 
szabad véleménynyilvánítás 
korlátozásának tényét és az ellenzék 
zaklatását, például Fehéroroszországban.

6. felszólítja az Európai Külügyi 
Szolgálatot, hogy támogassa a civil 
társadalom, a média és a nem kormányzati 
szervezetek törekvéseit a demokratikus 
rendszer és a jogállam bevezetésére az 
európai szomszédságpolitika azon 
országaiban, ahol az alapvető 
szabadságjogok és emberi jogok sérülnek; 
aggodalommal ismeri el és elítéli a szabad 
véleménynyilvánítás korlátozásának tényét 
és az ellenzék zaklatását, például 
Fehéroroszországban.

Or. en

Módosítás 43
Malika Benarab-Attou

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja az Európai Külügyi 
Szolgálatot, hogy támogassa a civil 
társadalom, a szabad média és a nem 
kormányzati szervezetek törekvéseit a 
demokratikus rendszer és a jogállam 
bevezetésére az európai 
szomszédságpolitika azon országaiban, 
ahol az alapvető szabadságjogok és emberi 
jogok sérülnek; aggodalommal ismeri el a 
szabad véleménynyilvánítás 
korlátozásának tényét és az ellenzék 
zaklatását, például Fehéroroszországban.

6. felszólítja az Európai Külügyi 
Szolgálatot, hogy támogassa a civil 
társadalom, a szabad média és a nem 
kormányzati szervezetek törekvéseit a 
demokratikus rendszer és a jogállam 
bevezetésére az európai 
szomszédságpolitika azon országaiban, 
ahol az alapvető szabadságjogok és emberi 
jogok sérülnek; továbbá felszólítja az 
Európai Külügyi Szolgálatot, hogy ítélje 
azon elnyomó rezsimeket amelyek egyre 
gyakrabban cenzúrázzák és felügyelik az 
Internetet; e tekintetben elismeri a szabad 



AM\876492HU.doc 25/26 PE472.077v01-00

HU

véleménynyilvánítás korlátozásának tényét 
és az ellenzék zaklatását, például 
Fehéroroszországban, és emlékeztet arra, 
hogy a Földközi-tenger déli partja soha 
nem látott változáson megy keresztül, amit 
az Európai Uniónak új 
kezdeményezésekkel kell támogatnia.

Or. fr

Módosítás 44
Marek Henryk Migalski

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja az Európai Külügyi 
Szolgálatot, hogy támogassa a civil 
társadalom, a szabad média és a nem 
kormányzati szervezetek törekvéseit a 
demokratikus rendszer és a jogállam 
bevezetésére az európai 
szomszédságpolitika azon országaiban, 
ahol az alapvető szabadságjogok és emberi 
jogok sérülnek; aggodalommal ismeri el a 
szabad véleménynyilvánítás 
korlátozásának tényét és az ellenzék 
zaklatását, például Fehéroroszországban.

6. felszólítja az Európai Külügyi 
Szolgálatot, hogy politikai és pénzügyi 
szempontból támogassa a civil társadalom, 
a szabad média és a nem kormányzati 
szervezetek törekvéseit a demokratikus 
rendszer és a jogállam bevezetésére az 
európai szomszédságpolitika azon 
országaiban, ahol az alapvető 
szabadságjogok és emberi jogok sérülnek; 
aggodalommal ismeri el a szabad 
véleménynyilvánítás korlátozásának tényét 
és az ellenzék zaklatását, például 
Fehéroroszországban; kéri a Bizottságot, 
hogy kitartóan követelje a bebörtönzött 
újságírók szabadon engedését.

Or. pl

Módosítás 45
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy az interkulturális 
tárgyalásokkal kapcsolatban hatékony 
stratégiákat kell kidolgozni, az ENP 
keretében is, és úgy véli, hogy ebben az 
esetben a multikulturális megközelítés a 
harmadik partnerországokkal való összes 
kapcsolatra kedvező hatást gyakorolhat;

Or. fr

Módosítás 46
László Tőkés

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy a részvételen alapuló demokrácia 
alapvető értékeinek – köztük az emberi 
jogok és a kisebbségi jogok tiszteletben 
tartásának - elterjesztését és előmozdítását 
célzó kulturális és oktatási programokat 
kezdeményezzenek, működtessenek és 
támogassanak, amelyek hozzáférhetők az 
ENP-országok polgárai, valamint 
kulturális és oktatási intézményei 
számára.

Or. en


