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14.4.2010 A7-0111/5 

Módosítás  5 
Willy Meyer 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
A Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégia 

2009/2213(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
G preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

G. mivel Latin-Amerikában a katonai 

kiadások az elmúlt években jelentısen 

növekedtek, 

G. mivel a katonai kiadások az elmúlt 

években jelentısen növekedtek, 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/6 

Módosítás  6 
Willy Meyer 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
A Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégia 

2009/2213(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
P preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

P. mivel a globális recesszióból történı 

kilábalás folyamata 2010-ben még mindig 

lassú lesz, és mivel bár Latin-Amerika 

jobban ellenállt a válságnak, mint a többi 

fejlett gazdaság, és 2010-ben átlagosan 

megközelítıleg 3%-os növekedés várható, 

a fellendülés megoszlása igen egyenlıtlen 

lesz, és a növekedés szintje nem lesz 

elegendı az európai társaiknál jóval 

alacsonyabb szintő szociális védelemben 

részesülı lakosság szociális 

körülményeinek jelentıs javításához, 

P. mivel a globális recesszióból történı 

kilábalás folyamata 2010-ben még mindig 

lassú lesz és mivel a latin-amerikai 

országok hatásosabban állnak ellen a 

világválság hatásainak, hiszen az ECLAC 

adatai szerint a régió GDP-je 2008-ban 

4%-kal nıtt, az eurózóna 2,5%-os 

növekedéséhez képest, 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/7 

Módosítás  7 
Willy Meyer 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
A Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégia 

2009/2213(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. pozitívan fogadja „Az EU és Latin-

Amerika: globális szereplık társulása” 

címő bizottsági közleményt, melynek célja, 

hogy azonosítsa, értékelje és megvalósítsa 

azokat az operatív javaslatokat, amelyek a 

kétoldalú regionális stratégiai partnerség 

kibontakozását szolgálják; 

1. Kritikával illeti  „Az EU és Latin-

Amerika: globális szereplık társulása” 

címő bizottsági közleményt, melynek célja, 

hogy azonosítsa, értékelje és megvalósítsa 

azokat az operatív javaslatokat, amelyek a 

kétoldalú regionális stratégiai partnerség 

kibontakozását szolgálják; sajnálatát fejezi 

ki a válság hatásainak enyhítését célzó 

konkrét intézkedések hiánya miatt; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/8 

Módosítás  8 
Willy Meyer 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
A Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégia 

2009/2213(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. gratulál a spanyol elnökség 

lendületéhez, mellyel el kívánja érni az 

EU–Közép-Amerika társulási 

megállapodás és a Kolumbiával és 

Peruval kötendı többoldalú kereskedelmi 

megállapodások aláírását, valamint az 

Európai Unió és a Mercosur közti 

tárgyalások újraindítására vonatkozó 

elszántságához és határozott 

érdeklıdéséhez; 

2. sajnálattal tölti el a Peruval és 

Kolumbiával aláírt szabadkereskedelmi 

megállapodás (SZKM); megismétli, hogy 

az EU különbözı latin-amerikai régiókkal 

kötött társulási megállapodásainak három 

pilléren kell nyugodniuk: a politikai 

párbeszéden, a fejlesztési 

együttmőködésen és egy olyan 

kereskedelmi fejezeten, amely figyelembe 

veszi a két régióban és a két régió között 

jelentkezı aszimmetriákat; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/9 

Módosítás  9 
Willy Meyer 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
A Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégia 

2009/2213(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
4 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. tudomásul veszi a két régióban 

végbemenı politikai változásokat, és úgy 

véli, hogy figyelemmel kell kísérni az 

események alakulását, hogy adott esetben 

az új körülményeknek megfelelıen 

módosítani lehessen az Unió latin-

amerikai politikáját; 

4. megismétli, hogy az EU, valamint 

Latin-Amerika és a Karib-tengeri térség 

közötti kapcsolatoknak az egyes országok 

szuverenitásának, továbbá a 

külkapcsolataik, valamint politikai és 

kereskedelmi kapcsolataik alakítása terén 

élvezett függetlenségének tiszteletén kell 

alapulniuk; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/10 

Módosítás  10 
Willy Meyer 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
A Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégia 

2009/2213(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
7 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. úgy véli, hogy az EU–Latin-Amerika 

kétoldalú regionális stratégiai partnerség 

végsı célja, hogy körülbelül 2015-re 

létrehozza a politikai, gazdasági, 

kereskedelmi, társadalmi és kulturális 

területeket átfogó euro–latin-amerikai 

globális régióközi partnerség térségét, 

amely mindkét régió számára biztosítja a 

fenntartható fejlıdést; 

7. úgy véli, hogy az EU–Latin-Amerika 

kétoldalú regionális stratégiai partnerség 

végsı célja euro–latin-amerikai globális 

régióközi partnerség térség létrehozása 

azért, hogy megteremtse a béke 

demilitarizált kétoldalú térségét, elérje az 

MFC-ket, küzdjön a munkanélküliség 

ellen és garantálja a közszolgáltatásokat, 

a munkával kapcsolatos és szakszervezeti 

jogokat, 

valamint a 

bennszülött népek jogait; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/11 

Módosítás  11 
Willy Meyer 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
A Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégia 

2009/2213(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
10 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. kéri különösen az 

alelnököt/fıképviselıt és a Tanácsot, hogy 

a limai döntésnek megfelelıen határozzon 

meg egyértelmő iránymutatásokat arra 

vonatkozóan, hogy hogyan lehetne jobban 

és szorosabban együttmőködni a hatékony 

multilateralizmus, a környezet és a 

természeti erıforrások megóvása, az 

éghajlatváltozás elleni küzdelem, az ENSZ 

béketeremtı és békefenntartó 

kapacitásainak erısítése, a millenniumi 

célkitőzések elérése és a nemzetközi jog 

égisze alatt a békét és a biztonságot 

fenyegetı közös veszélyekkel – beleértve a 

kábítószerek és fegyverek illegális 

kereskedelmét, a szervezett bőnözést, a 

büntetlenséget és a terrorizmust is – való 

szembenézés érdekében; 

10. kéri különösen az 

alelnököt/fıképviselıt és a Tanácsot, hogy 

a limai döntésnek megfelelıen határozzon 

meg egyértelmő iránymutatásokat arra 

vonatkozóan, hogy hogyan lehetne jobban 

és szorosabban együttmőködni a hatékony 

multilateralizmus, a környezet és a 

természeti erıforrások megóvása, az 

éghajlatváltozás elleni küzdelem, az ENSZ 

béketeremtı és békefenntartó 

kapacitásainak erısítése és a millenniumi 

célkitőzések elérése érdekében; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/12 

Módosítás  12 
Willy Meyer 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
A Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégia 

2009/2213(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
20 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. ragaszkodik ahhoz, hogy az 

éghajlatváltozás továbbra is maradjon 

prioritás az EU és a latin-amerikai és karibi 

országok politikájában; sürgeti, hogy az 

éghajlatváltozás és a globális felmelegedés 

elleni küzdelem élvezzen elsıbbséget az 

EU és a latin-amerikai és karibi országok 

közötti politikai menetrendben, és 

indítványozza a környezetvédelemrıl és az 

éghajlatváltozásról folytatott párbeszéd 

különbözı fórumain – különösen az ENSZ 

keretében – elhangzó álláspontok 

egyeztetését, támogatva így a következı 

csúcstalálkozót is, amelyre Mexikóban 

kerül sor 2010 végén; kéri ezenkívül a két 

régió környezetvédelmi miniszterei 

találkozóinak folyamatosságát is az elsı, 

2008. márciusi brüsszeli találkozót 

követıen; hangsúlyozza, hogy a 

legszegényebbek és elsısorban az ıshonos 

lakosság az éghajlatváltozás és a globális 

felmelegedés negatív hatásainak elsı 

áldozatai; 

20. ragaszkodik ahhoz, hogy az 

éghajlatváltozás továbbra is maradjon 

prioritás az EU és a latin-amerikai és karibi 

országok politikájában; sürgeti, hogy az 

éghajlatváltozás és a globális felmelegedés 

elleni küzdelem élvezzen elsıbbséget az 

EU és a latin-amerikai és karibi országok 

közötti politikai menetrendben, és 

indítványozza a környezetvédelemrıl és az 

éghajlatváltozásról folytatott párbeszéd 

különbözı fórumain – különösen az ENSZ 

keretében – elhangzó álláspontok 

egyeztetését, támogatva így a következı 

csúcstalálkozót is, amelyre Mexikóban 

kerül sor 2010 végén, valamint a bolíviai 

kormány arra vonatkozó 

kezdeményezését, hogy hívják össze a 

népek világkonferenciáját az 

éghajlatváltozásról és a Földanya 

jogairól; kéri ezenkívül a két régió 

környezetvédelmi miniszterei 

találkozóinak folyamatosságát is az elsı, 

2008. márciusi brüsszeli találkozót 

követıen; hangsúlyozza, hogy a 

legszegényebbek és elsısorban az ıshonos 

lakosság az éghajlatváltozás és a globális 

felmelegedés negatív hatásainak elsı 

áldozatai; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/13 

Módosítás  13 
Willy Meyer 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
A Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégia 

2009/2213(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
21 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. ismétlen javasolja, hogy az euro–latin-

amerikai globális régióközi partnerség 

térségét a „WTO-regionalizmussal” 

összhangban álló modell alapján, két 

szakaszban hozzák létre; 

21. megismétli egy euro–latin-amerikai 

globális régióközi partnerségi térség 

létrehozására irányuló javaslatát, amely a 

két térség népeinek érdekeit szolgáló 

szolidáris együttmőködésen alapulna; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/14 

Módosítás  14 
Willy Meyer 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
A Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégia 

2009/2213(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
22 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

22. az elsı szakasz lezárása érdekében 

határozottan támogatja az EU–Mercosur 

társulási megállapodásról szóló tárgyalások 

újraindítását, – tekintettel arra, hogy az 

ilyen nagy jelentıségő és emberek 

százmillióit érintı társulási megállapodás 

problémamentes megkötése esetén a világ 

legambiciózusabb biregionális 

megállapodása lenne –, az EU–Közép-

Amerika társulási megállapodásról 

folytatott tárgyalások lezárását a madridi 

csúcstalálkozó elıtt, az Andok 

Közösséggel 2003-ban kötött politikai és 

együttmőködési megállapodás 

felülvizsgálatát, valamint a Mexikóval és 

Chilével már meglevı társulási 

megállapodások elmélyítését; 

megállapítja, hogy az EU és az Andok 

Közösség országai közötti többoldalú 

kereskedelmi megállapodásról folytatott 

tárgyalásokat kielégítı módon lezárták; 

hozzálát az e megállapodásokról szóló 

parlamenti ratifikációs eljárás kellı 

pontossággal történı végrehajtásához 

annak biztosítására, hogy a 

megállapodások valamennyi kölcsönösen 

fontos szempont vonatkozásában pozitív 

hatással legyenek; 

22. az elsı szakasz lezárása érdekében 

határozottan támogatja az EU–Mercosur 

társulási megállapodásról szóló tárgyalások 

újraindítását, az EU–Közép-Amerika 

társulási megállapodásról folytatott 

tárgyalások lezárását, ha mindkét fél 

megállapodásra jutott, az Andok 

Közösséggel 2003-ban kötött politikai és 

együttmőködési megállapodás 

felülvizsgálatát, valamint a Mexikóval és 

Chilével már meglevı társulási 

megállapodások elmélyítését különösen az 

emberi jogokról szóló záradékok 

tiszteletben tartása érdekében;  

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/15 

Módosítás  15 
Willy Meyer 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
A Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégia 

2009/2213(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
23 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

23. emlékeztet rá, hogy az EU–Közép-

Amerika társulási megállapodással 

kapcsolatos tárgyalások régióközi 

megközelítés alapján kezdıdtek meg, és 

hangsúlyozza, hogy ugyanilyen szemlélet 

mellett kell lezárni azokat biztosítva azt, 

hogy egyetlen ország sem marad le; 

23. emlékeztet rá, hogy az EU–Közép-

Amerika társulási megállapodással 

kapcsolatos tárgyalások régióközi 

megközelítés alapján kezdıdtek meg, és 

hangsúlyozza, hogy ugyanilyen szemlélet 

mellett kell lezárni azokat biztosítva azt, 

hogy egyetlen ország sem marad le; 

emlékeztet arra, hogy az EU-Közép-

Amerika Társulási Megállapodásról szóló 

tárgyalásokat leállították a hondurasi 

puccs miatt; visszautasítja, hogy az EU 

Hondurasszal fokozatosan újjáépítse 

kapcsolatait, mivel ez a kormány a puccs 

és az alkotmányos rend helyreállításának 

elmulasztása eredményeképpen került 

hatalomra; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/16 

Módosítás  16 
Willy Meyer 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
A Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégia 

2009/2213(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
35 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

35. üdvözli az utóbbi években az Európai 

Bizottság, az Amerikaközi Fejlesztési 

Bank (IDB), az ENSZ Fejlesztési 

Programja (UNDP), a Latin-amerikai és 

Karib-térségi Gazdasági Bizottság 

(ECLAC), a Nemzetközi Valutaalap 

(IMF), valamint a Világbank által a 

társadalmi kohézió tekintetében tett 

erıfeszítéseket, és javasolja az 

EUROsociAL, az URB-AL és az 

EUrocLIMA programok megújítását és 

elmélyítését; 

35. üdvözli az utóbbi években a latin-

amerikai kormányok többsége által a 

társadalmi kohézió tekintetében tett 

erıfeszítéseket, és javasolja az 

EUROsociAL, az URB-AL és az 

EUrocLIMA programok megújítását és 

elmélyítését; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/17 

Módosítás  17 
Willy Meyer 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
A Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatokra vonatkozó uniós stratégia 

2009/2213(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
48 a bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  48a. követeli minden külföldi katonai erı 

Latin-Amerikából történı kivonását; 

különösen felhív a Negyedik USA Flotta 

kivonására, valamint a kolumbiai katonai 

bázisokra vonatkozó terv visszavonására; 

Or. en 

 

 


