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Módosítás 7
Paul Murphy

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A konfliktusokat és a 
válsághelyzeteket – ideértve a természeti 
és az ember okozta katasztrófákat is –
gyakran a döntéshozatal valamennyi 
szintjén, akár uniós szinten folytatott 
sikertelen gazdaság-, kereskedelem-, 
társadalom- és környezetvédelmi politikák 
eredményezik. Ezért a béke megőrzésére 
és a konfliktusok megelőzésére irányuló 
uniós kötelezettségvállalás legfontosabb 
prioritása e sikertelen politikák 
átalakítása kell hogy legyen. A nemzetközi 
kereskedelempolitika hatékony eszköz 
lehet e kötelezettségvállalások 
teljesítéséhez, feltéve, ha a fenntartható és 
humánus gazdasági fejlődés, a környezet 
és a szolidaritás szolgálatába állítjuk, a 
lehető legszigorúbb környezetvédelmi és 
társadalmi normák alkalmazásával.

Or. en

Módosítás 8
Paul Murphy

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak érdekében, hogy e rendelet 
hatóköre alkalmazkodjon a gyorsan változó 
helyzethez, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni a jogi aktusoknak az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 290. 

(11) Annak érdekében, hogy e rendelet 
hatóköre alkalmazkodjon a gyorsan változó 
helyzethez, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni a jogi aktusoknak az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 290. 
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cikkével összhangban történő elfogadására 
vonatkozó hatáskörrel, az e rendelet 
alapján történő technikai és pénzügyi 
támogatás terén. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munka során 
többek között szakértőkkel folytasson 
konzultációt. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és 
megszövegezése során a Bizottságnak 
továbbá gondoskodnia kell az 
alkalmazandó dokumentumoknak az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz 
történő időbeni eljuttatásáról.

cikkével összhangban történő elfogadására 
vonatkozó hatáskörrel, az e rendelet 
alapján történő technikai és pénzügyi 
támogatás terén. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munka során 
többek között szakértőkkel folytasson 
konzultációt. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és 
megszövegezése során a Bizottságnak 
továbbá gondoskodnia kell az 
alkalmazandó dokumentumoknak az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz 
történő időbeni eljuttatásáról annak 
érdekében, hogy ezen intézményeknek 
alkalmuk nyíljon hatáskörük 
maradéktalan gyakorlására, ideértve a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
megvétózását vagy a felhatalmazás 
visszavonását is.

Or. en

Módosítás 9
Maria Eleni Koppa

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a destabilizáló hatással járó, globális és 
régiókon átnyúló egyedi fenyegetések 
kezelése, az éghajlatváltozást is ideértve.

c) a destabilizáló hatással járó, globális és 
régiókon átnyúló egyedi fenyegetések 
kezelése, valamint a válságokat megelőző 
és a válságokat követő helyzetek 
kezeléséhez szükséges felkészültség 
biztosítása, az éghajlatváltozást is ideértve.

Or. el

Módosítás 10
Paul Murphy

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a destabilizáló hatással járó, globális és 
régiókon átnyúló egyedi fenyegetések
kezelése, az éghajlatváltozást is ideértve.

c) az éghajlatváltozás mint destabilizáló 
hatással járó, globális és régiókon átnyúló 
egyedi fenyegetés mihamarabbi kezelése.

Or. en

Módosítás 11
Maria Eleni Koppa

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) demokratikus, pluralista állami 
intézmények kialakításának támogatása, 
beleértve azokat az intézkedéseket, 
amelyek célja a nők szerepének növelése 
az ilyen intézményekben, hatékony polgári 
közigazgatás és az ehhez kapcsolódó jogi 
keretek országos és helyi szinten, független 
igazságszolgáltatás, jó kormányzás és 
közrend, beleértve a polgári ellenőrzés 
megerősítését célzó nem katonai technikai 
együttműködést, a biztonsági rendszer 
felügyelete, valamint olyan intézkedések, 
amelyek megerősítik a terrorizmus, a
szervezett bűnözés és a tiltott kereskedelem 
formái elleni küzdelemben részt vevő 
bűnüldözési és igazságügyi hatóságok 
kapacitását;

c) demokratikus, pluralista állami 
intézmények kialakításának támogatása, 
beleértve azokat az intézkedéseket, 
amelyek célja a nők szerepének növelése 
az ilyen intézményekben, hatékony polgári 
közigazgatás és az ehhez kapcsolódó jogi 
keretek országos és helyi szinten, független 
igazságszolgáltatás, jó kormányzás és 
közrend, beleértve a polgári ellenőrzés 
megerősítését célzó nem katonai technikai 
együttműködést, a biztonsági rendszer 
felügyelete, valamint olyan intézkedések, 
amelyek megerősítik a terrorizmus, a 
szervezett bűnözés és a tiltott kereskedelem 
formái, többek között az 
emberkereskedelem elleni küzdelemben 
részt vevő bűnüldözési és igazságügyi 
hatóságok kapacitását;

Or. el

Módosítás 12
Maria Eleni Koppa

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az alapinfrastruktúra, a lakhatás, a 
középületek, a gazdasági javak és az 
alapvető termelő kapacitás 
helyreállításának és újjáépítésének 
megkezdéséhez szükséges intézkedések 
támogatása, valamint a gazdasági 
tevékenység újraindításához szükséges más 
intézkedések, a foglalkoztatás 
megteremtése és a fenntartható társadalmi 
fejlődéshez szükséges minimumfeltételek 
kialakítása;

e) az alapinfrastruktúra, a lakhatás, a 
középületek, a gazdasági javak és az 
alapvető termelő kapacitás 
helyreállításának és újjáépítésének 
megkezdéséhez szükséges intézkedések 
támogatása, valamint a gazdasági 
tevékenység újraindításához szükséges más 
intézkedések, a foglalkoztatás 
megteremtése és fenntartása, illetve a 
fenntartható társadalmi fejlődéshez 
szükséges minimumfeltételek kialakítása;

Or. el

Módosítás 13
Maria Eleni Koppa

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) válsághelyzetekben vagy kialakuló 
válsághelyzetekben a természeti 
erőforrásokhoz való méltányos hozzáférést 
és ezen erőforrások átlátható felhasználását 
elősegítő társadalmi-gazdasági 
intézkedések támogatása;

m) válsághelyzetekben vagy kialakuló 
válsághelyzetekben a természeti 
erőforrásokhoz való méltányos hozzáférést 
és ezen erőforrások fenntartható és
átlátható felhasználását elősegítő 
társadalmi-gazdasági intézkedések 
támogatása;

Or. el

Módosítás 14
Maria Eleni Koppa

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) a civil társadalom fejlődését és o) a civil társadalom politikai részvételét, 
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szerveződését, valamint a politikai 
folyamatban történő részvételüket elősegítő 
intézkedések támogatása, beleértve a nők 
szerepének fokozását az ilyen 
folyamatokban, valamint a független, 
sokszínű és professzionális média 
ösztönzését célzó intézkedések;

fejlődését és szerveződését elősegítő 
intézkedések támogatása, beleértve a nők 
szerepének megerősítését e folyamatokban, 
és az internet, valamint a független, 
sokszínű és szakszerű média elősegítésére 
szolgáló intézkedések támogatását;

Or. el

Módosítás 15
Damien Abad

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az olyan konfliktusok megfékezésére 
irányuló erőfeszítések támogatásakor, 
amelyek során fegyveres mozgalmak vagy 
szövetségeseik a konfliktusok 
finanszírozásához nyers ásványokat 
használnak, fokozott figyelmet kell 
fordítani annak elősegítésére, hogy a 
törvényes hatóságok fel tudjanak lépni e 
gyakorlat ellen és meg tudjanak felelni a 
kimberley-i folyamat tanúsítási 
rendszerének, különösen a nyers gyémánt 
kitermelésére és kereskedelmére irányuló 
hatékony belföldi ellenőrzések 
végrehajtását illetően.

Or. en

Módosítás 16
Maria Eleni Koppa

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 2 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a terrorizmus, a szervezett bűnözés, és a) a terrorizmus, a szervezett bűnözés, és 
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minden fajta tiltott kereskedelem elleni 
küzdelemben, valamint az illegális 
kereskedelem és árutovábbítás hatékony 
ellenőrzésében részt vevő bűnüldözési, 
igazságszolgáltatási és polgári hatóságok 
kapacitásának erősítése.

minden fajta tiltott kereskedelem, többek 
között az emberkereskedelem elleni 
küzdelemben, valamint az illegális 
kereskedelem és árutovábbítás hatékony 
ellenőrzésében részt vevő bűnüldözési, 
igazságszolgáltatási és polgári hatóságok 
kapacitásának erősítése.

Or. el
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