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Módosítás 1
Salvatore Iacolino

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. alapvető fontosságúnak tartja, hogy az 
Európai Unió felülvizsgált 
szomszédságpolitikája révén megfeleljen 
azon személyek törekvéseinek, akik a 
demokráciáért és az emberi jogokért 
harcoltak, ideértve a mobilitáshoz való 
jogot;

1. alapvető fontosságúnak tartja, hogy az 
Európai Unió felülvizsgált 
szomszédságpolitikája révén elősegítse a 
szomszédos országokban a demokratikus 
átmenet folyamatát azáltal, hogy 
támogatja a társadalmi előrehaladás és 
méltányosság megteremtésére és 
megszilárdítására irányuló politikai, 
szociális és gazdasági reformokat azzal a 
céllal, hogy a legjobban megfeleljen a 
szomszédos országok polgárai által 
támasztott követelményeknek és 
elvárásoknak;

Or. it

Módosítás 2
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. alapvető fontosságúnak tartja, hogy az 
Európai Unió felülvizsgált 
szomszédságpolitikája révén megfeleljen 
azon személyek törekvéseinek, akik a 
demokráciáért és az emberi jogokért 
harcoltak, ideértve a mobilitáshoz való 
jogot;

1. alapvető fontosságúnak tartja, hogy az 
Európai Unió felülvizsgált 
szomszédságpolitikája révén hozzájáruljon
azon személyek törekvéseinek 
megvalósításához, akik a demokráciáért és 
az emberi jogokért harcoltak és harcolnak 
még ma is, mind a déli, mind pedig a 
keleti szomszédos országokban;

Or. en
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Módosítás 3
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. alapvető fontosságúnak tartja, hogy az 
Európai Unió felülvizsgált 
szomszédságpolitikája révén megfeleljen 
azon személyek törekvéseinek, akik a 
demokráciáért és az emberi jogokért 
harcoltak, ideértve a mobilitáshoz való 
jogot;

1. alapvető fontosságúnak tartja, hogy az 
Európai Unió felülvizsgált 
szomszédságpolitikája révén megfeleljen 
az európai szomszédságpolitika (ESZP) 
hatálya alá tartozó államok állampolgárai 
demokratikus, politikai, gazdasági, 
kulturális és szociális törekvéseinek, 
ideértve a mobilitáshoz és a szabad 
mozgáshoz való jogukat;

Or. fr

Módosítás 4
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. alapvető fontosságúnak tartja, hogy az 
Európai Unió felülvizsgált 
szomszédságpolitikája révén megfeleljen 
azon személyek törekvéseinek, akik a 
demokráciáért és az emberi jogokért 
harcoltak, ideértve a mobilitáshoz való 
jogot;

1. alapvető fontosságúnak tartja, hogy az 
Európai Unió felülvizsgált 
szomszédságpolitikája révén megfeleljen 
azon személyek elvárásainak, akik a 
demokráciáért, a jogállamiságért, a 
társadalmi igazságosságért és az emberi 
jogokért harcoltak, ideértve a mobilitáshoz 
való jogot;

Or. el

Módosítás 5
Mariya Nedelcheva

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. alapvető fontosságúnak tartja, hogy az 
Európai Unió felülvizsgált 
szomszédságpolitikája révén megfeleljen
azon személyek törekvéseinek, akik a 
demokráciáért és az emberi jogokért 
harcoltak, ideértve a mobilitáshoz való 
jogot;

1. alapvető fontosságúnak tartja, hogy az 
Európai Unió felülvizsgált 
szomszédságpolitikájában támogassa 
nyomást azon személyek törekvéseit, akik 
a demokráciáért és az emberi jogokért 
harcoltak, ideértve a mobilitáshoz való 
jogot; e tekintetben emlékeztet arra, hogy 
a migráció és a mobilitás ezen új 
szomszédsági stratégia fontos fejezetét 
képezi;

Or. fr

Módosítás 6
Renate Weber, Cecilia Wikström

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. alapvető fontosságúnak tartja, hogy az 
Európai Unió felülvizsgált 
szomszédságpolitikája révén megfeleljen 
azon személyek törekvéseinek, akik a 
demokráciáért és az emberi jogokért 
harcoltak, ideértve a mobilitáshoz való 
jogot;

1. alapvető fontosságúnak tartja, hogy az 
Európai Unió felülvizsgált 
szomszédságpolitikája révén – nemcsak 
humanitárius segítség, hanem a politikai 
és a gazdasági reformokkal kapcsolatosan 
nyújtott támogatás biztosításával –
megfeleljen azon személyek törekvéseinek, 
akik a demokráciáért és az emberi jogokért 
harcoltak;

Or. en

Módosítás 7
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. alapvető fontosságúnak tartja, hogy az 1. alapvető fontosságúnak tartja, hogy az 
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Európai Unió felülvizsgált 
szomszédságpolitikája révén megfeleljen 
azon személyek törekvéseinek, akik a 
demokráciáért és az emberi jogokért 
harcoltak, ideértve a mobilitáshoz való 
jogot;

Európai Unió felülvizsgált 
szomszédságpolitikája révén megfeleljen 
azon személyek törekvéseinek, akik a 
demokráciáért, az emberi jogokért és a 
régió gazdasági fellendüléséért harcoltak;

Or. de

Módosítás 8
Kinga Göncz

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. alapvető fontosságúnak tartja, hogy az 
Európai Unió felülvizsgált 
szomszédságpolitikája révén megfeleljen 
azon személyek törekvéseinek, akik a 
demokráciáért és az emberi jogokért 
harcoltak, ideértve a mobilitáshoz való 
jogot;

1. alapvető fontosságúnak tartja, hogy az 
Európai Unió felülvizsgált 
szomszédságpolitikája révén megfeleljen 
azon személyek törekvéseinek, akik a 
demokráciáért és az emberi jogokért 
harcoltak, ideértve a mobilitáshoz való 
jogot; alapvető fontosságúnak tartja a
további támogatás nyújtását is a 
demokratizálódási folyamatban, 
különösen az alapvető jogok, a 
jogállamiság, a bírói kar függetlensége, a 
szabad és tisztességes választások, 
valamint a szólásszabadság 
előmozdításával;

Or. en

Módosítás 9
Salvatore Iacolino

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. újólag megerősíti, hogy a demokrácia, 
a jogállamiság, az emberi jogok és 
alapvető szabadságok, valamint a nők 
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jogainak tiszteletben tartása, a 
piacgazdaság és a fenntartható fejlődés 
azok az értékek, amelyeken az európai 
szomszédságpolitika alapul;

Or. it

Módosítás 10
Sylvie Guillaume

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy az új 
szomszédságpolitikának hozzá kell 
járulnia azon akadályok felszámolásához, 
amelyekkel túl gyakran találják magukat 
szemben azok a személyek, akiknek 
védelemre van szükségük az Európai Unió 
területére való fizikai belépéshez, aminek 
eredményeként még sérülékenyebbé 
válnak és esetleg csempészhálózatok 
markába kerülhetnek;

Or. fr

Módosítás 11
Sylvie Guillaume

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. e tekintetben emlékeztet arra, hogy a 
tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk 
a visszaküldés tilalmának elvét és mindent 
meg kell tenniük a hozzáférhető, 
méltányos és védelmet nyújtó európai 
menekültrendszer kiépítésének lehetővé 
tétele érdekében;

Or. fr
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Módosítás 12
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy gondolja, hogy az európai 
szomszédságpolitika felülvizsgálata 
lehetőséget teremt az EU számára, hogy 
eleget tegyen az Európai Unióról szóló 
szerződés 2., 3., 6., 8. és 21. cikkében 
foglalt kötelezettségeinek;

2. úgy gondolja, hogy az ESZP
felülvizsgálata lehetőséget teremt az EU 
számára, hogy eleget tegyen az Európai 
Unióról szóló szerződés 2., 3., 6., 8. és 21. 
cikkében foglalt kötelezettségeinek, 
valamint hogy tereljék ebbe az irányba az 
ESZP hatálya alá tartozó országokkal 
fenntartott kapcsolataikat minden 
területen – köztük a gazdasági és szociális 
területeken – annak érdekében, hogy 
ezekben az országokban sor kerülhessen a 
demokratizálódásra és hogy az sikeres 
lehessen, továbbá hogy lehetővé váljon a 
humánusabb, valamint az EU és az ezen 
országok közötti nemzetközi normáknak 
megfelelő migrációs politikák 
végrehajtása;

Or. fr

Módosítás 13
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy még 
mindig fennáll a harmadik országokból és 
különösen a Földközi-tenger déli 
partvidékén található országokból az EU-
ba irányuló bevándorlás kezelésének 
kiszervezésére vonatkozó európai 
megközelítés;

Or. fr
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Módosítás 14
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy Észak-Afrikában és a 
földközi-tengeri térségben a demokratikus 
reformok és polgári szabadságok 
irányában nemrégiben tett előrelépések 
támogatása érdekében az EU-nak még 
jobban meg kellene nyitnia piacát, 
Egyiptommal, Tunéziával és Líbia 
ideiglenes nemzeti tanácsával kezdve;

Or. en

Módosítás 15
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. úgy véli, hogy Észak-Afrikában és a 
földközi-tengeri térségben a szabadság 
iránti törekvések konkrét támogatása 
érdekében az EU-nak egyidejűleg azt is 
fontolóra kellene vennie, hogy 
párbeszédet kezd annak érdekében, hogy 
ösztönözze ezen országokat regionális 
kapcsolataik megerősítésére annak 
érdekében, hogy egymás között 
felszámolják a személyek, áruk és 
szolgáltatások szabad mozgásának 
akadályait;

Or. en
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Módosítás 16
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
Európai Bizottság által javasolt új 
szomszédsági stratégiában még mindig
szerepel a feltételrendszer elve, amely a 
más területeken folytatott fokozott 
együttműködéshez való hozzáférést az 
illegális bevándorlással szembeni 
hatékony – többek között a harmadik 
országok állampolgáraira vonatkozó 
visszafogadási megállapodások révén 
történő – küzdelem iránti 
kötelezettségvállaláshoz köti;

Or. fr

Módosítás 17
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. ennélfogva sajnálja a szomszédos 
országokban a demokrácia és az emberi 
jogok előmozdítására vonatkozóan tett 
uniós szándéknyilatkozatok és azoknak a 
migrációs politikában való 
figyelembevétele közötti szakadékot; 
következésképpen kéri, hogy az EU váltsa 
cselekedetekre az emberi jogok és a 
demokrácia tekintetében tett nyilatkozatait 
oly módon, hogy a migránsok jogainak 
előmozdítását és tiszteletben tartását 
kiemelten kezeli abban a stratégiában, 
amelyet szomszédsági partereivel –
különösen a déli államokkal –
szándékozik kidolgozni;
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Or. fr

Módosítás 18
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. osztja a Bizottságnak a családi okok 
miatti migráció helyzetével kapcsolatos 
megállapítását, és kéri a Bizottságot, hogy 
ez év végéig terjesszen elő zöld könyvet 
ebben a témában;

Or. fr

Módosítás 19
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy alakítson ki strukturált párbeszédet 
harmadik országok hatóságaival a 
mobilitás kérdéskörének mindenki számára 
kedvező megközelítése érdekében, és hogy 
a csupán célzott csoportok számára szóló 
vízumkönnyítésen túl további lépések 
történjenek a vízumliberalizáció irányába; 
valamint hogy értékeljék a jelenlegi 
mobilitási partnerségeket, különösen a 
fejlesztési támogatás, a szabályos migráció 
és a szabálytalan migráció közötti 
kölcsönhatást a migrációval kapcsolatos 
általános megközelítés meghatározásai 
alapján;

3. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy alakítson ki strukturált párbeszédet 
harmadik országok hatóságaival a 
mobilitás kérdéskörének mindenki számára 
kedvező megközelítése érdekében, amely 
különösen az Európai Unió és a vele 
szomszédos államok határainak az 
illegális bevándorlással szembeni 
biztosítását erősíti, és hogy vizsgálják meg 
a jelenlegi mobilitási partnerségeket, 
különösen a fejlesztési támogatás, a 
szigorú bevándorlási politika, a szabályos 
migráció és a szabálytalan migráció közötti 
kölcsönhatást a migrációval kapcsolatos 
általános megközelítés meghatározásai 
alapján;

Or. de
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Módosítás 20
Mariya Nedelcheva

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy alakítson ki strukturált párbeszédet 
harmadik országok hatóságaival a 
mobilitás kérdéskörének mindenki számára 
kedvező megközelítése érdekében, és hogy 
a csupán célzott csoportok számára szóló 
vízumkönnyítésen túl további lépések 
történjenek a vízumliberalizáció irányába; 
valamint hogy értékeljék a jelenlegi 
mobilitási partnerségeket, különösen a 
fejlesztési támogatás, a szabályos migráció 
és a szabálytalan migráció közötti 
kölcsönhatást a migrációval kapcsolatos 
általános megközelítés meghatározásai 
alapján;

3. emlékeztet arra, hogy az agyelszívás 
valós veszély a partnerországok számára; 
felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy 
alakítson ki strukturált párbeszédet 
harmadik országok hatóságaival a 
mobilitás kérdéskörének mindenki számára 
kedvező megközelítése érdekében, és 
könnyítse meg a vízumok megadásával 
kapcsolatos alakiságot az ESZP-ben részt 
vevő bizonyos partnerek számára, 
valamint hogy a legtöbb előrelépést 
megvalósító partnerek tekintetében 
haladjon a vízumliberalizáció irányába; 
valamint hogy értékeljék a jelenlegi 
mobilitási partnerségeket, különösen a 
fejlesztési támogatás, a szabályos migráció 
és a szabálytalan migráció közötti 
kölcsönhatást a migrációval kapcsolatos 
általános megközelítés meghatározásai 
alapján; 

Or. fr

Módosítás 21
Renate Weber, Cecilia Wikström

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy alakítson ki strukturált párbeszédet 
harmadik országok hatóságaival a 
mobilitás kérdéskörének mindenki számára 
kedvező megközelítése érdekében, és hogy 
a csupán célzott csoportok számára szóló 

3. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy alakítson ki strukturált párbeszédet 
harmadik országok hatóságaival a 
mobilitás kérdéskörének mindenki számára 
kedvező megközelítése érdekében, és hogy 
további lépések történjenek a 
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vízumkönnyítésen túl további lépések 
történjenek a vízumliberalizáció irányába; 
valamint hogy értékeljék a jelenlegi 
mobilitási partnerségeket, különösen a 
fejlesztési támogatás, a szabályos migráció 
és a szabálytalan migráció közötti 
kölcsönhatást a migrációval kapcsolatos 
általános megközelítés meghatározásai 
alapján;

vízumliberalizáció irányába; valamint hogy 
értékeljék a jelenlegi mobilitási 
partnerségeket, különösen a fejlesztési 
támogatás, a szabályos migráció és a 
szabálytalan migráció közötti kölcsönhatást 
a migrációval kapcsolatos általános 
megközelítés meghatározásai alapján;

Or. en

Módosítás 22
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy alakítson ki strukturált párbeszédet 
harmadik országok hatóságaival a 
mobilitás kérdéskörének mindenki számára 
kedvező megközelítése érdekében, és hogy 
a csupán célzott csoportok számára szóló 
vízumkönnyítésen túl további lépések 
történjenek a vízumliberalizáció irányába; 
valamint hogy értékeljék a jelenlegi 
mobilitási partnerségeket, különösen a 
fejlesztési támogatás, a szabályos migráció 
és a szabálytalan migráció közötti 
kölcsönhatást a migrációval kapcsolatos 
általános megközelítés meghatározásai 
alapján;

3. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy alakítson ki strukturált párbeszédet 
harmadik országok hatóságaival a 
mobilitás kérdéskörének mindenki számára 
kedvező megközelítése érdekében, és hogy 
a csupán célzott csoportok számára szóló 
vízumkönnyítésen túl további lépések 
történjenek a vízumliberalizáció irányába; 
valamint hogy értékeljék a jelenlegi 
mobilitási partnerségeket, különösen a 
fejlesztési támogatás, a szabályos migráció 
és a szabálytalan migráció közötti 
kölcsönhatás hátrányos következményeit a 
migrációval kapcsolatos általános 
megközelítés meghatározásai alapján;

Or. fr

Módosítás 23
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy alakítson ki strukturált párbeszédet 
harmadik országok hatóságaival a 
mobilitás kérdéskörének mindenki számára 
kedvező megközelítése érdekében, és hogy 
a csupán célzott csoportok számára szóló 
vízumkönnyítésen túl további lépések 
történjenek a vízumliberalizáció irányába; 
valamint hogy értékeljék a jelenlegi 
mobilitási partnerségeket, különösen a 
fejlesztési támogatás, a szabályos migráció 
és a szabálytalan migráció közötti 
kölcsönhatást a migrációval kapcsolatos 
általános megközelítés meghatározásai 
alapján;

3. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy alakítson ki strukturált párbeszédet 
harmadik országok hatóságaival a 
mobilitás kérdéskörének mindenki számára 
kedvező megközelítése érdekében, és hogy 
a csupán célzott csoportok számára szóló 
vízumkönnyítésen túl további lépések 
történjenek a vízumliberalizáció irányába; 
valamint hogy értékeljék a jelenlegi 
mobilitási partnerségeket, különösen a 
fejlesztési támogatás, biztonság, a 
szabályos migráció és a szabálytalan 
migráció közötti kölcsönhatást a 
migrációval kapcsolatos általános 
megközelítés meghatározásai alapján;

Or. el

Módosítás 24
Carmen Romero López

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy alakítson ki strukturált párbeszédet 
harmadik országok hatóságaival a 
mobilitás kérdéskörének mindenki számára 
kedvező megközelítése érdekében, és hogy 
a csupán célzott csoportok számára szóló 
vízumkönnyítésen túl további lépések 
történjenek a vízumliberalizáció irányába; 
valamint hogy értékeljék a jelenlegi 
mobilitási partnerségeket, különösen a 
fejlesztési támogatás, a szabályos migráció 
és a szabálytalan migráció közötti 
kölcsönhatást a migrációval kapcsolatos 
általános megközelítés meghatározásai 
alapján;

3. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy alakítson ki strukturált párbeszédet 
harmadik országok hatóságaival a 
mobilitás kérdéskörének mindenki számára 
kedvező megközelítése érdekében, és hogy 
a csupán célzott csoportok számára szóló 
vízumkönnyítésen túl további lépések 
történjenek a vízumliberalizáció irányába; 
valamint hogy értékeljék a jelenlegi 
mobilitási partnerségeket, különösen a 
fejlesztési támogatás, a szabályos migráció 
és a szabálytalan migráció közötti 
kölcsönhatást a migrációval kapcsolatos 
általános megközelítés meghatározásai 
alapján; ezzel összefüggésben 
hangsúlyozza, hogy az idényjellegű 
munkavállalás céljából való belépésről 
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szóló irányelvnek hathatósan szavatolnia 
kell a bevándorlók jogait és azonos 
feltételek mellett történő 
munkavégzésüket, annak érdekében, hogy 
ösztönözze a szomszédos országokból 
érkező munkavállalók mobilitását, 
ugyanakkor korlátozza az illegális 
bevándorlást;

Or. es

Módosítás 25
Hélène Flautre
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy 
vegyék teljes mértékben figyelembe a 
Bizottság által „Az uniós visszafogadási 
megállapodások értékelése” című 
közleményében az említett 
megállapodások végrehajtása során az 
alapvető jogok tiszteletben tartását illetően 
kifejtett komoly kételyeket oly módon, 
hogy moratóriumot fogadnak el azok 
megtárgyalásával kapcsolatban;

Or. fr

Módosítás 26
Dimitrios Droutsas

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy kössenek a mobilitásra vonatkozóan 
megállapodásokat harmadik országokkal 
a viszonosság szellemében, különösen 
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akkor, amikor az illegális bevándorlók 
visszatérésére vagy reintegrációjára 
vonatkozó megállapodásokat kötnek;

Or. en

Módosítás 27
Ioan Enciu

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. támogatja a Bizottságnak a földközi-
tengeri térség déli országaival a 
mobilitásra vonatkozó partnerség 
létesítésére irányuló kezdeményezését 
(COM(2011) 292 végleges), és úgy véli, 
hogy ennek a visszafogadási és önkéntes 
visszatérési megállapodások megkötését, a 
Frontex-szel folytatott együttműködés 
javítását, a szervezett bűnözés – többek 
között az emberkereskedelem – elleni 
küzdelmet kell lehetővé tennie; kéri 
továbbá a Bizottságot, hogy vizsgálja meg 
az ilyen jellegű partnerségeknek az 
Európai Unióval szomszédos más 
harmadik országokra történő esetleges 
kiterjesztésének lehetőségét;

Or. ro

Módosítás 28
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. úgy véli, hogy az illegális bevándorlás 
és az emberkereskedelem megelőzése, a 
szervezett bűnözés és a migránsokkal 
folytatott illegális kereskedelem elleni 
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küzdelem a mobilitási partnerségek 
keretében különös intézkedéseket tesznek 
szükségessé; ennélfogva megerősíti, hogy 
az összehangolt határigazgatás, a 
menedékjoghoz hasonló területen a 
nemzetközi védelmi intézkedések, 
valamint a rendőrségi szervezetek 
hatékony együttműködése szorosan 
kapcsolódnak egymáshoz;

Or. fr

Módosítás 29
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy partnerségeknek a 
felülvizsgált szomszédságpolitika 
keretében a mobilitás terén való 
kialakítása olyan eszközként szolgál, 
amely azon országokból érkező személyek 
ellenőrzött áramlását segíti elő, ahonnan 
hagyományosan illegálisan vándoroltak 
be;

Or. el

Módosítás 30
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. felszólítja a tagállamokat, hogy –
különösen a diákok és a kutatók 
mobilitásának megkönnyítése érdekében –
használják ki még jobban az uniós 
vízumkódex által kínált lehetőségeket;
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Or. fr

Módosítás 31
Dimitrios Droutsas

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. úgy véli, hogy a mobilitásról szóló 
megállapodásoknak különösen a diákok, 
egyetemi tanárok és kutatók 
mobilitásának fokozására kell 
összpontosítaniuk, különös figyelmet 
fordítva az agyelszívás jelensége által a 
harmadik országokban bekövetkező 
utóhatások elkerülésére;

Or. en

Módosítás 32
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy javítani kell az 
Unió azon képességét, hogy vonzza és 
megtartsa a magasan képzett 
munkavállalókat, ugyanakkor korlátozza 
az „agyelszívást", és ezzel egyidejűleg 
megoldást talál az Unió népességének 
fokozódó elöregedésére és mindarra, amit 
ez jelent a foglalkoztatás területére nézve;

Or. el

Módosítás 33
Antigoni Papadopoulou
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Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. támogatja a reformok végrehajtását és 
a harmadik országokkal folytatott 
együttműködést a jog érvényesülése és a 
biztonság területén, különösen az 
emberkereskedelem, a szervezett bűnözés, 
a csempészet és a pénzmosás jelenségei 
elleni küzdelmet illetően;

Or. el

Módosítás 34
Renate Weber

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a tagállamokat és az Európai 
Uniót, hogy ratifikálják a migráns 
munkavállalókról szóló ENSZ-
egyezményt;

törölve

Or. en

Módosítás 35
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a tagállamokat és az Európai 
Uniót, hogy ratifikálják a migráns 
munkavállalókról szóló ENSZ-
egyezményt;

törölve

Or. en
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Módosítás 36
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a tagállamokat és az Európai 
Uniót, hogy ratifikálják a migráns 
munkavállalókról szóló ENSZ-
egyezményt;

4. felszólítja a tagállamokat és az Európai 
Uniót, hogy ratifikálják a migráns 
munkavállalókról és családtagjaikról szóló 
ENSZ-egyezményt, amelyhez csatlakoztak 
a földközi-tengeri térség déli országai;

Or. fr

Módosítás 37
Cecilia Wikström

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a tagállamokat és az Európai 
Uniót, hogy ratifikálják a migráns 
munkavállalókról szóló ENSZ-
egyezményt;

4. felszólítja a tagállamokat és az Európai 
Uniót, hogy ratifikálják a migráns 
munkavállalókról szóló ENSZ-
egyezményt, valamint a nemzetközi 
szervezett bűnözés elleni egyezményéből 
és annak a migránsok szárazföldön, légi 
úton és tengeren történő csempészete 
elleni fellépésről szóló ENSZ-
jegyzőkönyvet;

Or. en

Módosítás 38
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a tagállamokat és az Európai 
Uniót, hogy ratifikálják a migráns 
munkavállalókról szóló ENSZ-
egyezményt;

4. felszólítja a tagállamokat és az Európai 
Uniót, hogy ratifikálják a migráns 
munkavállalókról szóló ENSZ-
egyezményt; rámutat arra, hogy a 
mobilitás és az emberek közötti 
kapcsolatok alapvető fontosságúak a 
kölcsönös megértés, a gazdasági fejlődés, 
az eszmecsere, a vállalkozások, 
egyetemek, és a civil társadalmi 
szervezetek közötti szilárd kapcsolatok 
előmozdításához;

Or. lt

Módosítás 39
Sylvie Guillaume

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy a hosszú távú és 
koherens stratégia keretében 
elengedhetetlen a migrációs áramlások 
mélyebb okainak elemzése azért, hogy a 
mobilitáshoz való jog terén megfelelőbb 
válaszokat lehessen adni;

Or. fr

Módosítás 40
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy az uniós 
pénzeszközöket elsősorban azon 

törölve
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projektekhez irányítsa, amelyek a 
migránsok jogainak védelmét tűzték ki 
célul;

Or. en

Módosítás 41
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy az uniós 
pénzeszközöket elsősorban azon 
projektekhez irányítsa, amelyek a 
migránsok jogainak védelmét tűzték ki 
célul;

5. felhívja a Bizottságot, hogy az uniós 
pénzeszközöket elsősorban azon 
projektekhez irányítsa, amelyek a 
migránsok hazájukba való visszatérését
tűzték ki célul;

Or. de

Módosítás 42
Renate Weber, Cecilia Wikström

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy az uniós 
pénzeszközöket elsősorban azon 
projektekhez irányítsa, amelyek a 
migránsok jogainak védelmét tűzték ki 
célul;

5. felhívja a Bizottságot, hogy az uniós 
pénzeszközökhöz való hozzáférést 
könnyítse meg az olyan projektek 
számára, amelyek a migránsok jogainak 
védelmét tűzték ki célul; támogatja az EK-
nak „a migráció és a menekültügy terén a 
harmadik országokkal való tematikus 
együttműködési programját” (2011–2013 
többéves stratégiai dokumentum);

Or. en
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Módosítás 43
Kinga Göncz

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy az uniós
pénzeszközöket elsősorban azon 
projektekhez irányítsa, amelyek a 
migránsok jogainak védelmét tűzték ki 
célul;

5. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítson 
megfelelő pénzeszközöket azon 
projektekre, amelyek a migránsok jogainak 
védelmét, a fogadásra vonatkozó 
tisztességes feltételek biztosítását, 
valamint az emberi jogi kérdésekkel 
kapcsolatos oktatást tűzték ki célul;

Or. en

Módosítás 44
Hélène Flautre
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy az uniós 
pénzeszközöket elsősorban azon 
projektekhez irányítsa, amelyek a 
migránsok jogainak védelmét tűzték ki 
célul;

5. kéri a Bizottságot, hogy készítsen 
részletes jelentést a Parlamentnek a 
szomszédos országoknak szánt uniós 
pénzeszközök felhasználásáról; kéri a 
Bizottságot, hogy az uniós pénzeszközöket 
elsősorban azon projektekhez irányítsa, 
amelyek a migránsok jogainak védelmét 
tűzték ki célul;

Or. fr

Módosítás 45
Dimitrios Droutsas

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy az uniós 
pénzeszközöket elsősorban azon 
projektekhez irányítsa, amelyek a 
migránsok jogainak védelmét tűzték ki 
célul;

5. felhívja a Bizottságot, hogy az uniós 
pénzeszközöket továbbra is és még inkább 
azon projektekhez irányítsa, amelyek a 
migránsok jogainak védelmét tűzték ki 
célul;

Or. en

Módosítás 46
Mariya Nedelcheva

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy az uniós 
pénzeszközöket elsősorban azon 
projektekhez irányítsa, amelyek a 
migránsok jogainak védelmét tűzték ki 
célul;

5. felhívja a Bizottságot, hogy az uniós 
pénzeszközöket elsősorban azon 
projektekhez irányítsa, amelyek a 
migránsoknak a jogaikról való 
tájékoztatását tűzték ki célul;

Or. fr

Módosítás 47
Salvatore Iacolino

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy az uniós 
pénzeszközöket elsősorban azon 
projektekhez irányítsa, amelyek a 
migránsok jogainak védelmét tűzték ki 
célul;

5. felhívja a Bizottságot, hogy az uniós 
pénzeszközöket elsősorban azon 
projektekhez irányítsa, amelyek a 
migránsok jogaira és kötelezettségeire 
vonatkozó megfelelő információk 
nyújtását tűzték ki célul;

Or. it
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Módosítás 48
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy az uniós 
pénzeszközöket elsősorban azon 
projektekhez irányítsa, amelyek a 
migránsok jogainak védelmét tűzték ki 
célul;

5. felhívja az Európai Bizottságot, hogy az 
uniós pénzeszközöket elsősorban azon 
projektekhez irányítsa, amelyek a 
migránsok jogainak védelmét tűzték ki 
célul, valamint még átfogóbban más 
közösségi intézményekkel – különösen a 
finanszírozással és beruházással 
foglalkozó európai szervezetekkel (EBB, 
EBRD stb.) – azokra a projektekre, 
amelyek az ESZP-ba tartozó országok 
demokratizálódására és gazdasági, 
kulturális és szociális fejlődésére 
irányulnak;

Or. fr

Módosítás 49
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy az uniós 
pénzeszközöket elsősorban azon 
projektekhez irányítsa, amelyek a 
migránsok jogainak védelmét tűzték ki 
célul;

5. felhívja a Bizottságot, hogy az uniós 
pénzeszközöket elsősorban azon 
projektekhez irányítsa, amelyek a 
migránsok jogainak – és különösen a nők 
munkához való jogának – védelmét tűzték 
ki célul, kitartva a megkülönböztetés 
valamennyi formája elleni küzdelem 
mellett;

Or. el

Módosítás 50
Rolandas Paksas



PE472.228v01-00 26/40 AM\877367HU.doc

HU

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy az uniós 
pénzeszközöket elsősorban azon 
projektekhez irányítsa, amelyek a 
migránsok jogainak védelmét tűzték ki 
célul;

5. felhívja a Bizottságot, hogy az uniós 
pénzeszközöket elsősorban azon 
projektekhez irányítsa, amelyek a
migránsok jogainak védelmét tűzték ki 
célul; kéri a partnerországokat, hogy több 
belső erőforrást mozgósítsanak a civil 
társadalomnak és a vállalkozások 
képviselőinek a projektek megvalósításába 
való bevonása céljából, ezzel növelve a 
pozitív eredmények elérésére irányuló 
felelősségüket; 

Or. lt

Módosítás 51
Cecilia Wikström

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy az uniós 
pénzeszközöket elsősorban azon 
projektekhez irányítsa, amelyek a 
migránsok jogainak védelmét tűzték ki 
célul;

5. felhívja a Bizottságot, hogy az uniós 
pénzeszközöket elsősorban azon 
projektekhez irányítsa, amelyek a 
migránsok jogainak – főként a kísérő 
nélküli kiskorúak jogainak – védelmét 
tűzték ki célul;

Or. en

Módosítás 52
Sylvie Guillaume

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5a. kéri az Európai Bizottságot, hogy az 
„arab tavasz” során tapasztalt migrációs 
áramlásokat követően tegye egyértelművé 
azokat a pontos feltételeket, amelyek 
mellett a „lakóhelyüket elhagyni 
kényszerült személyek aránytalan 
beáramlásával” szembesülő tagállamok 
hivatkozhatnak a lakóhelyüket elhagyni 
kényszerült személyek tömeges 
beáramlása esetén nyújtandó átmeneti 
védelem minimumkövetelményeiről szóló 
2001/55/EK irányelvben szereplő 
rendelkezésekre;

Or. fr

Módosítás 53
Renate Weber, Cecilia Wikström

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. erőteljesen támogatja a társadalmakkal 
kialakított partnerség megközelítését, és 
ezért olyan mechanizmusok kidolgozására 
hívja fel a Bizottságot és az 
alelnököt/főképviselőt, amelyek biztosítják 
annak teljes körű alkalmazását, 
különösen egy olyan ellenőrző 
mechanizmus felállítása révén, amely 
bevonja a civil társadalmat a célkitűzések 
és referenciaértékek meghatározásába és 
a partnerekkel kötött valamennyi 
megállapodás végrehajtásába és
ellenőrzésébe, a bel- és igazságügy 
kérdéseiről a demokratikusan választott 
hatóságokkal és nemzeti parlamentekkel 
folytatott átlátható párbeszéd fenntartása 
révén, valamint az Európai Parlament 
migrációval kapcsolatos valamennyi 
mechanizmust és párbeszédet érintő 

6. erőteljesen támogatja a társadalmakkal 
kialakított partnerség megközelítését, és 
ezért kéri a Bizottságot és az 
alelnököt/főképviselőt, hogy alkalmazza 
azt teljes körűen a civil társadalom 
bevonása és az azzal folytatott 
konzultáció, a bel- és igazságügy 
kérdéseiről a demokratikusan választott 
hatóságokkal és nemzeti parlamentekkel 
folytatott átlátható párbeszéd fenntartása 
révén, valamint az Európai Parlament 
migrációval kapcsolatos valamennyi 
mechanizmust és párbeszédet érintő 
demokratikus ellenőrzésének fokozása 
által;
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demokratikus ellenőrzésének fokozása 
által;

Or. en

Módosítás 54
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. erőteljesen támogatja a társadalmakkal 
kialakított partnerség megközelítését, és 
ezért olyan mechanizmusok kidolgozására 
hívja fel a Bizottságot és az 
alelnököt/főképviselőt, amelyek biztosítják 
annak teljes körű alkalmazását, különösen
egy olyan ellenőrző mechanizmus 
felállítása révén, amely bevonja a civil 
társadalmat a célkitűzések és 
referenciaértékek meghatározásába és a 
partnerekkel kötött valamennyi 
megállapodás végrehajtásába és 
ellenőrzésébe, a bel- és igazságügy 
kérdéseiről a demokratikusan választott 
hatóságokkal és nemzeti parlamentekkel 
folytatott átlátható párbeszéd fenntartása 
révén, valamint az Európai Parlament 
migrációval kapcsolatos valamennyi 
mechanizmust és párbeszédet érintő 
demokratikus ellenőrzésének fokozása 
által;

6. erőteljesen támogatja a társadalmakkal 
kialakított partnerség megközelítését, és 
ezért olyan mechanizmusok kidolgozására 
hívja fel a Bizottságot és az 
alelnököt/főképviselőt, amelyek biztosítják 
annak teljes körű alkalmazását, különösen
a civil társadalom bevonása, a bel- és 
igazságügy kérdéseiről a demokratikusan 
választott hatóságokkal és nemzeti 
parlamentekkel folytatott átlátható 
párbeszéd fenntartása révén, valamint az 
Európai Parlament migrációval kapcsolatos 
valamennyi mechanizmust és párbeszédet 
érintő demokratikus ellenőrzésének 
fokozása által;

Or. en

Módosítás 55
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. erőteljesen támogatja a társadalmakkal 
kialakított partnerség megközelítését, és 
ezért olyan mechanizmusok kidolgozására 
hívja fel a Bizottságot és az 
alelnököt/főképviselőt, amelyek biztosítják 
annak teljes körű alkalmazását, különösen 
egy olyan ellenőrző mechanizmus 
felállítása révén, amely bevonja a civil 
társadalmat a célkitűzések és 
referenciaértékek meghatározásába és a 
partnerekkel kötött valamennyi 
megállapodás végrehajtásába és 
ellenőrzésébe, a bel- és igazságügy 
kérdéseiről a demokratikusan választott 
hatóságokkal és nemzeti parlamentekkel 
folytatott átlátható párbeszéd fenntartása 
révén , valamint az Európai Parlament 
migrációval kapcsolatos valamennyi 
mechanizmust és párbeszédet érintő 
demokratikus ellenőrzésének fokozása 
által;

6. erőteljesen támogatja a társadalmakkal 
kialakított partnerség megközelítését, és 
ezért olyan mechanizmusok kidolgozására 
hívja fel a Bizottságot és az 
alelnököt/főképviselőt, amelyek biztosítják 
annak teljes körű alkalmazását, különösen 
egy olyan ellenőrző mechanizmus 
felállítása révén, amely bevonja a civil 
társadalmat a célkitűzések és 
referenciaértékek meghatározásába és a 
partnerekkel kötött valamennyi 
megállapodás végrehajtásába és 
ellenőrzésébe, a bel- és igazságügy 
kérdéseiről a demokratikusan választott 
hatóságokkal és nemzeti parlamentekkel 
folytatott átlátható párbeszéd fenntartása 
révén , valamint az Európai Parlament 
migrációval kapcsolatos valamennyi 
mechanizmust és párbeszédet érintő 
demokratikus ellenőrzésének fokozása és a 
migrációs áramlások hatékony kezelése
által;

Or. lt

Módosítás 56
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. erőteljesen támogatja a társadalmakkal 
kialakított partnerség megközelítését, és
ezért olyan mechanizmusok kidolgozására 
hívja fel a Bizottságot és az 
alelnököt/főképviselőt, amelyek biztosítják 
annak teljes körű alkalmazását, különösen 
egy olyan ellenőrző mechanizmus 
felállítása révén, amely bevonja a civil 
társadalmat a célkitűzések és 
referenciaértékek meghatározásába és a 

6. erőteljesen támogatja a társadalmakkal 
kialakított partnerség megközelítését, és 
ezért olyan mechanizmusok kidolgozására 
hívja fel a Bizottságot és az 
alelnököt/főképviselőt, amelyek biztosítják 
annak teljes körű alkalmazását, különösen 
egy olyan konzultációs mechanizmus 
felállítása révén, amely bevonja a civil 
társadalmat a célkitűzések és 
referenciaértékek meghatározásába és –
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partnerekkel kötött valamennyi 
megállapodás végrehajtásába és 
ellenőrzésébe, a bel- és igazságügy 
kérdéseiről a demokratikusan választott 
hatóságokkal és nemzeti parlamentekkel 
folytatott átlátható párbeszéd fenntartása 
révén, valamint az Európai Parlament 
migrációval kapcsolatos valamennyi 
mechanizmust és párbeszédet érintő 
demokratikus ellenőrzésének fokozása 
által;

adott esetben – a partnerekkel kötött 
valamennyi megállapodás végrehajtásába 
és ellenőrzésébe, a bel- és igazságügy 
kérdéseiről a demokratikusan választott 
hatóságokkal és nemzeti parlamentekkel 
folytatott átlátható párbeszéd fenntartása 
révén, valamint az Európai Parlament 
migrációval kapcsolatos valamennyi 
mechanizmust és párbeszédet érintő 
demokratikus ellenőrzésének fokozása 
által;

Or. en

Módosítás 57
Hélène Flautre
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. erőteljesen támogatja a társadalmakkal 
kialakított partnerség megközelítését, és 
ezért olyan mechanizmusok kidolgozására 
hívja fel a Bizottságot és az 
alelnököt/főképviselőt, amelyek biztosítják 
annak teljes körű alkalmazását, különösen 
egy olyan ellenőrző mechanizmus 
felállítása révén, amely bevonja a civil 
társadalmat a célkitűzések és 
referenciaértékek meghatározásába és a 
partnerekkel kötött valamennyi 
megállapodás végrehajtásába és 
ellenőrzésébe, a bel- és igazságügy 
kérdéseiről a demokratikusan választott 
hatóságokkal és nemzeti parlamentekkel 
folytatott átlátható párbeszéd fenntartása 
révén, valamint az Európai Parlament 
migrációval kapcsolatos valamennyi 
mechanizmust és párbeszédet érintő 
demokratikus ellenőrzésének fokozása 
által;

6. erőteljesen támogatja a társadalmakkal 
kialakított partnerség megközelítését, és 
ezért olyan mechanizmusok kidolgozására 
hívja fel a Bizottságot és az 
alelnököt/főképviselőt, amelyek biztosítják 
annak teljes körű alkalmazását, különösen 
egy olyan ellenőrző mechanizmus 
felállítása révén, amely bevonja a civil 
társadalmat a célkitűzések és szempontok
meghatározásába és a partnerekkel kötött 
valamennyi megállapodás végrehajtásába 
és ellenőrzésébe, a bel- és igazságügy 
kérdéseiről a demokratikusan választott 
hatóságokkal és nemzeti parlamentekkel 
folytatott átlátható párbeszéd fenntartása 
révén, valamint az Európai Parlament 
migrációval kapcsolatos valamennyi 
mechanizmust, párbeszédet és 
megállapodásokat érintő demokratikus 
ellenőrzésének fokozása által;

Or. fr
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Módosítás 58
Hélène Flautre
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. emlékeztet arra, hogy az ügynökség 
megbízatása értelmében az Európai 
Parlamentet teljes mértékben és a lehető 
legrészletesebben tájékoztatni kell a 
Frontex ügynökség és a harmadik 
országok hatóságai között létrejött 
megállapodásokról;

Or. fr

Módosítás 59
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja a Bizottságot, hogy a 
harmadik országoknak biztosított 
humanitárius segély kezeléséhez 
szükséges eszközök mozgósítása során 
reagáljon gyorsan, tanúsítson nagyobb 
rugalmasságot, enyhítse a bürokráciát, és 
ne állítson akadályokat;

Or. el

Módosítás 60
Salvatore Iacolino

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy a szomszédságpolitika 
felülvizsgálatának elő kell segítenie a 
migrációs áramlások szabályozására, az 
illegális bevándorlás elleni küzdelemre, 
valamint a tagállamok területére való 
belépésre, illetve az ott-tartózkodásra 
vonatkozó feltételeknek nem megfelelő 
harmadik országbeli állampolgárok 
visszafogadására irányuló 
megállapodások szomszédos országokkal 
való megkötését;

Or. it

Módosítás 61
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy sürgősen foglalkozzon a 
menekültválság kérdésével a következő 
intézkedések meghozatala révén: indítson 
vizsgálatot a hajón menekülő emberek 
hajótöréseivel kapcsolatban, bocsásson 
részletes jelentést az Európai Parlament 
rendelkezésére a Frontex Hermes 
műveletről, ítélje el az olasz hatóságok és 
a líbiai ideiglenes nemzeti tanács között 
létrejött megállapodást, nyújtson 
támogatást Egyiptomnak, Tunéziának, 
Törökországnak és Libanonnak, 
különösen azáltal, hogy megvizsgálja egy 
humanitárius folyosó létrehozásának 
lehetőségét, és haladéktalanul folytassa a 
közös uniós letelepítési programról szóló 
tárgyalásokat;

törölve

Or. en
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Módosítás 62
Renate Weber

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy sürgősen foglalkozzon a 
menekültválság kérdésével a következő 
intézkedések meghozatala révén: indítson 
vizsgálatot a hajón menekülő emberek 
hajótöréseivel kapcsolatban, bocsásson 
részletes jelentést az Európai Parlament 
rendelkezésére a Frontex Hermes 
műveletről, ítélje el az olasz hatóságok és 
a líbiai ideiglenes nemzeti tanács között 
létrejött megállapodást, nyújtson 
támogatást Egyiptomnak, Tunéziának, 
Törökországnak és Libanonnak, 
különösen azáltal, hogy megvizsgálja egy 
humanitárius folyosó létrehozásának 
lehetőségét, és haladéktalanul folytassa a 
közös uniós letelepítési programról szóló 
tárgyalásokat;

7. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy haladéktalanul folytassa a közös 
uniós letelepítési programról szóló 
tárgyalásokat;

Or. en

Módosítás 63
Salvatore Iacolino

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy sürgősen foglalkozzon a 
menekültválság kérdésével a következő 
intézkedések meghozatala révén: indítson 
vizsgálatot a hajón menekülő emberek 
hajótöréseivel kapcsolatban, bocsásson 
részletes jelentést az Európai Parlament 
rendelkezésére a Frontex Hermes 

7. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy sürgősen foglalkozzon a 
menekültválság kérdésével a következő 
intézkedések meghozatala révén: nyújtson 
támogatást Egyiptomnak, Tunéziának, 
Törökországnak és Libanonnak, különösen 
azáltal, hogy megvizsgálja egy 
humanitárius folyosó létrehozásának 
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műveletről, ítélje el az olasz hatóságok és 
a líbiai ideiglenes nemzeti tanács között 
létrejött megállapodást, nyújtson 
támogatást Egyiptomnak, Tunéziának, 
Törökországnak és Libanonnak, különösen 
azáltal, hogy megvizsgálja egy 
humanitárius folyosó létrehozásának 
lehetőségét, és haladéktalanul folytassa a 
közös uniós letelepítési programról szóló 
tárgyalásokat.

lehetőségét, és haladéktalanul folytassa a 
közös uniós letelepítési programról szóló 
tárgyalásokat..

Or. it

Módosítás 64
Mariya Nedelcheva

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy sürgősen foglalkozzon a 
menekültválság kérdésével a következő 
intézkedések meghozatala révén: indítson 
vizsgálatot a hajón menekülő emberek 
hajótöréseivel kapcsolatban, bocsásson 
részletes jelentést az Európai Parlament 
rendelkezésére a Frontex Hermes 
műveletről, ítélje el az olasz hatóságok és 
a líbiai ideiglenes nemzeti tanács között 
létrejött megállapodást, nyújtson 
támogatást Egyiptomnak, Tunéziának, 
Törökországnak és Libanonnak, különösen 
azáltal, hogy megvizsgálja egy 
humanitárius folyosó létrehozásának 
lehetőségét, és haladéktalanul folytassa a 
közös uniós letelepítési programról szóló 
tárgyalásokat.

7. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy sürgősen foglalkozzon a 
menekültválság kérdésével a következő 
intézkedések meghozatala révén: indítson 
vizsgálatot a hajón menekülő emberek 
hajótöréseivel kapcsolatban, nyújtson 
támogatást Egyiptomnak, Tunéziának, 
Törökországnak és Libanonnak, különösen 
azáltal, hogy megvizsgálja egy 
humanitárius folyosó létrehozásának 
lehetőségét, és haladéktalanul folytassa a 
közös uniós letelepítési programról szóló 
tárgyalásokat.

Or. fr

Módosítás 65
Andreas Mölzer
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Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy sürgősen foglalkozzon a 
menekültválság kérdésével a következő 
intézkedések meghozatala révén : indítson 
vizsgálatot a hajón menekülő emberek 
hajótöréseivel kapcsolatban, bocsásson 
részletes jelentést az Európai Parlament 
rendelkezésére a Frontex Hermes 
műveletről, ítélje el az olasz hatóságok és a 
líbiai ideiglenes nemzeti tanács között 
létrejött megállapodást, nyújtson 
támogatást Egyiptomnak, Tunéziának, 
Törökországnak és Libanonnak, különösen 
azáltal, hogy megvizsgálja egy 
humanitárius folyosó létrehozásának 
lehetőségét, és haladéktalanul folytassa a 
közös uniós letelepítési programról szóló 
tárgyalásokat.

7. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy sürgősen foglalkozzon a 
menekültválság kérdésével a következő 
intézkedések meghozatala révén : 
módszeresen akadályozza meg az illegális 
bevándorlást, ami megelőzheti, hogy a 
hajón menekülő emberek hajótörést 
szenvedjenek, és ezzel az üzleti alap 
megszüntetése révén véget vethet az 
embertelen és életveszélyes 
embercsempészetnek is, ezenkívül
bocsásson részletes jelentést az Európai 
Parlament rendelkezésére a Frontex 
Hermes műveletről, minősítse az olasz 
hatóságok és a líbiai ideiglenes nemzeti 
tanács között létrejött megállapodást az 
egyéb ilyen jellegű európai erőfeszítések 
lehetséges kiindulópontjának, nyújtson 
támogatást az eredményes határellenőrzés 
során Egyiptomnak, Tunéziának, 
Törökországnak és Libanonnak, különösen 
azáltal, hogy megvizsgálja egy 
humanitárius folyosó létrehozásának 
lehetőségét.

Or. de

Módosítás 66
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy sürgősen foglalkozzon a 
menekültválság kérdésével a következő 
intézkedések meghozatala révén: indítson 
vizsgálatot a hajón menekülő emberek 
hajótöréseivel kapcsolatban, bocsásson 

7. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy sürgősen foglalkozzon a 
menekültválság kérdésével a következő 
intézkedések meghozatala révén: indítson 
vizsgálatot a hajón menekülő emberek 
hajótöréseivel, a tengeri mentés 
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részletes jelentést az Európai Parlament 
rendelkezésére a Frontex Hermes 
műveletről, ítélje el az olasz hatóságok és a 
líbiai ideiglenes nemzeti tanács között 
létrejött megállapodást, nyújtson 
támogatást Egyiptomnak, Tunéziának, 
Törökországnak és Libanonnak, 
különösen azáltal, hogy megvizsgálja egy 
humanitárius folyosó létrehozásának 
lehetőségét, és haladéktalanul folytassa a 
közös uniós letelepítési programról szóló 
tárgyalásokat.

elmulasztásával összefüggő esetekkel, 
valamint a NATO hajói által felvett 
túlélők partra szállításával, valamint a 
Tunéziába való – csaknem automatikus –
visszaküldésükkel kapcsolatban, működjön 
együtt az emberi jogi biztossal és az 
Európa Tanács parlamenti közgyűlésével,
bocsásson részletes jelentést az Európai 
Parlament rendelkezésére a Frontex 
Hermes műveletről, ítélje el az olasz 
hatóságok és a líbiai ideiglenes nemzeti 
tanács között létrejött megállapodást, kérje 
az olasz kormánytól a tunéziai 
kormánnyal megkötött megállapodás 
szövegét, nyújtson támogatást az érintett 
országoknak, elsősorban Egyiptomnak és
Tunéziának, különösen azáltal, hogy 
megvizsgálja egy humanitárius folyosó 
létrehozásának lehetőségét, és 
haladéktalanul folytassa a közös uniós 
letelepítési programról szóló tárgyalásokat.

Or. fr

Módosítás 67
Cecilia Wikström

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy sürgősen foglalkozzon a 
menekültválság kérdésével a következő 
intézkedések meghozatala révén: indítson 
vizsgálatot a hajón menekülő emberek 
hajótöréseivel kapcsolatban, bocsásson 
részletes jelentést az Európai Parlament 
rendelkezésére a Frontex Hermes 
műveletről, ítélje el az olasz hatóságok és a 
líbiai ideiglenes nemzeti tanács között 
létrejött megállapodást, nyújtson 
támogatást Egyiptomnak, Tunéziának, 
Törökországnak és Libanonnak, 
különösen azáltal, hogy megvizsgálja egy 

7. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy sürgősen foglalkozzon a 
menekültválság kérdésével a következő 
intézkedések meghozatala révén: indítson 
vizsgálatot a hajón menekülő emberek 
hajótöréseivel kapcsolatban, bocsásson 
részletes jelentést az Európai Parlament 
rendelkezésére a Frontex Hermes 
műveletről, ítélje el az olasz hatóságok és a 
líbiai ideiglenes nemzeti tanács között 
létrejött megállapodást, vizsgálja meg egy 
humanitárius folyosó létrehozásának 
lehetőségét, és haladéktalanul folytassa a 
közös uniós letelepítési programról szóló 
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humanitárius folyosó létrehozásának 
lehetőségét, és haladéktalanul folytassa a 
közös uniós letelepítési programról szóló 
tárgyalásokat;

tárgyalásokat;

Or. en

Módosítás 68
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy sürgősen foglalkozzon a 
menekültválság kérdésével a következő 
intézkedések meghozatala révén : indítson 
vizsgálatot a hajón menekülő emberek 
hajótöréseivel kapcsolatban, bocsásson 
részletes jelentést az Európai Parlament 
rendelkezésére a Frontex Hermes 
műveletről, ítélje el az olasz hatóságok és a 
líbiai ideiglenes nemzeti tanács között 
létrejött megállapodást, nyújtson 
támogatást Egyiptomnak, Tunéziának, 
Törökországnak és Libanonnak, különösen 
azáltal, hogy megvizsgálja egy 
humanitárius folyosó létrehozásának 
lehetőségét, és haladéktalanul folytassa a 
közös uniós letelepítési programról szóló 
tárgyalásokat. 

7. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy az ENSZ Menekültügyi 
Főbiztosságával együttműködve sürgősen 
foglalkozzon a menekültválság kérdésével 
a következő intézkedések meghozatala 
révén : indítson vizsgálatot a hajón 
menekülő emberek hajótöréseivel 
kapcsolatban, bocsásson részletes jelentést 
az Európai Parlament rendelkezésére a 
Frontex Hermes műveletről, ítélje el az 
olasz hatóságok és a líbiai ideiglenes 
nemzeti tanács között létrejött 
megállapodást, nyújtson támogatást 
Egyiptomnak, Tunéziának és Libanonnak, 
különösen azáltal, hogy megvizsgálja egy 
humanitárius folyosó létrehozásának 
lehetőségét, és haladéktalanul folytassa a 
közös uniós letelepítési programról szóló 
tárgyalásokat.

Or. el

Módosítás 69
Hélène Flautre
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy sürgősen foglalkozzon a 
menekültválság kérdésével a következő 
intézkedések meghozatala révén: indítson 
vizsgálatot a hajón menekülő emberek 
hajótöréseivel kapcsolatban, bocsásson 
részletes jelentést az Európai Parlament 
rendelkezésére a Frontex Hermes 
műveletről, ítélje el az olasz hatóságok és a 
líbiai ideiglenes nemzeti tanács között 
létrejött megállapodást, nyújtson 
támogatást Egyiptomnak, Tunéziának, 
Törökországnak és Libanonnak, különösen 
azáltal, hogy megvizsgálja egy 
humanitárius folyosó létrehozásának 
lehetőségét, és haladéktalanul folytassa a 
közös uniós letelepítési programról szóló 
tárgyalásokat.

7. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy sürgősen foglalkozzon a 
menekültválság kérdésével a következő 
intézkedések meghozatala révén: indítson 
vizsgálatot a hajón menekülő emberek 
hajótöréseivel kapcsolatban, bocsásson 
részletes jelentést az Európai Parlament 
rendelkezésére a Frontex Hermes 
műveletről, ítélje el az olasz hatóságok és a 
líbiai ideiglenes nemzeti tanács között 
létrejött megállapodást, nyújtson 
támogatást Líbiának, Egyiptomnak, 
Tunéziának, Törökországnak és 
Libanonnak, különösen azáltal, hogy 
megvizsgálja egy humanitárius folyosó 
létrehozásának lehetőségét, és 
haladéktalanul folytassa a közös uniós 
letelepítési programról szóló tárgyalásokat.

Or. fr

Módosítás 70
Hélène Flautre
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felhívja a tagállamokat, hogy az ENSZ 
Menekültügyi Főbiztosságával 
együttműködve biztosítsa a Líbiából 
érkező, de még mindig a tunéziai és 
egyiptomi határok mentén lévő 
táborokban rostokoló azon menekültek 
letelepedését, akik számára a Líbiába való 
visszatérés életveszélyt jelentene a 
kadhafista zsoldosoknak tekintett 
szubszaharai népességgel szemben 
elkövetett jogtalan túlkapások miatt.

Or. fr
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Módosítás 71
Timothy Kirkhope
az ECR képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot,
hogy a menekültek és az illegális 
bevándorlók szenvedésének megelőzése és 
enyhítése érdekében nyújtson segítséget a 
szomszédos országoknak, de ugyanakkor 
gyorsan tegyen előrelépést a FRONTEX 
megbízatásának felülvizsgálatára, a 
schengeni értékelő mechanizmusra, a 
visszafogadási megállapodásokra, az 
EURODAC-ra és a menedékjogot kérők 
fogadására vonatkozó 
minimumszabályokra vonatkozókhoz 
hasonló jogalkotási dokumentumok 
végrehajtásával kapcsolatos munkában;

Or. en

Módosítás 72
Carmen Romero López

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy 
a Parlamenttel együttműködve gondolják 
alaposan végig a külső határok 
igazgatását, és igazítsák hozzá, 
mindenekelőtt a Földközi-tenger déli 
partvidékén kialakult új helyzethez, és 
alakítsanak ki az érintett országok 
humanitárius szükségleteit és 
demokratikus elvárásait szem előtt tartó 
megoldást; úgy véli, hogy ennek 
érdekében elengedhetetlen az e területen 
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működő európai ügynökségek, elsősorban 
a Frontex működésének átalakítása;

Or. es


