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Módosítás  200 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Tanja Fajon 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. mély aggodalmát fejezi ki amiatt, 

hogy a kisebbségek még mindig fokozottan 

ki vannak téve a megkülönböztetés 

veszélyének, és különösen sérülékenyek a 

politikai, gazdasági, környezeti és 

munkához kapcsolódó változásokkal és 

zavarokkal szemben; megjegyzi, hogy 

számos kisebbség csak kevéssé vagy 

egyáltalán nem fér hozzá a politikai 

képviselethez és súlyos szegénységben él; 

hangsúlyozza, hogy az EU-nak fokoznia 

kell erőfeszítéseit annak érdekében, hogy 

felszámolja a kisebbségekkel szemben 

elkövetett súlyos emberi jogi jogsértéseket; 

15. mély aggodalmát fejezi ki amiatt, 

hogy a kisebbségek, köztük az etnikai, 

nyelvi és vallási kisebbségek, az LMBTI-

személyek, a fogyatékossággal élő 

személyek, a nők, a gyermekek, a 

menedékkérők és a migránsok még 

mindig fokozottan ki vannak téve a 

megkülönböztetés veszélyének, és 

különösen sérülékenyek a politikai, 

gazdasági, környezeti és munkához 

kapcsolódó változásokkal és zavarokkal 

szemben; megjegyzi, hogy számos 

kisebbség csak kevéssé vagy egyáltalán 

nem fér hozzá a politikai képviselethez és 

súlyos szegénységben él; hangsúlyozza, 

hogy az EU-nak fokoznia kell 

erőfeszítéseit annak érdekében, hogy 

felszámolja a kisebbségekkel szemben 

elkövetett súlyos emberi jogi jogsértéseket; 

hangsúlyozza, hogy általánosan 

érvényesíteni kell a több különböző 

szempontból is érzékeny személyek, 

például az LMBTI menedékkérők, illetve 

az etnikai vagy vallási kisebbséghez 

tartozó, fogyatékossággal élő személyek 

egyedi szükségleteinek széles körű 

elismerését és támogatását; 

Or. en 

 

Módosítás   201 

Gál Kinga, Gyürk András 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. mély aggodalmát fejezi ki amiatt, 

hogy a kisebbségek még mindig fokozottan 

ki vannak téve a megkülönböztetés 

veszélyének, és különösen sérülékenyek a 

politikai, gazdasági, környezeti és 

munkához kapcsolódó változásokkal és 

zavarokkal szemben; megjegyzi, hogy 

számos kisebbség csak kevéssé vagy 

egyáltalán nem fér hozzá a politikai 

képviselethez és súlyos szegénységben él; 

hangsúlyozza, hogy az EU-nak fokoznia 

kell erőfeszítéseit annak érdekében, hogy 

felszámolja a kisebbségekkel szemben 

elkövetett súlyos emberi jogi jogsértéseket; 

15. mély aggodalmát fejezi ki amiatt, 

hogy a kisebbségek még mindig fokozottan 

ki vannak téve a megkülönböztetés 

veszélyének, és különösen sérülékenyek a 

politikai, gazdasági, környezeti és 

munkához kapcsolódó változásokkal és 

zavarokkal szemben; megjegyzi, hogy 

számos kisebbség csak kevéssé vagy 

egyáltalán nem fér hozzá a politikai 

képviselethez és súlyos szegénységben él; 

hangsúlyozza, hogy az EU-nak fokoznia 

kell erőfeszítéseit annak érdekében, hogy 

felszámolja a kisebbségekkel szemben 

elkövetett súlyos emberi jogi jogsértéseket; 

hangsúlyozza, hogy az etnikai és nyelvi 

kisebbségi közösségek speciális igényekkel 

bírnak, és a gazdasági, társadalmi, 

politikai és kulturális élet valamennyi 

területén szavatolni kell a teljes körű 

hozzáférésüket, illetve a velük szembeni 

egyenlő bánásmódot; 

Or. en 

 

Módosítás   202 

Marie-Christine Vergiat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. mély aggodalmát fejezi ki amiatt, 

hogy a kisebbségek még mindig fokozottan 

ki vannak téve a megkülönböztetés 

veszélyének, és különösen sérülékenyek a 

politikai, gazdasági, környezeti és 

munkához kapcsolódó változásokkal és 

zavarokkal szemben; megjegyzi, hogy 

számos kisebbség csak kevéssé vagy 

egyáltalán nem fér hozzá a politikai 

képviselethez és súlyos szegénységben él; 

hangsúlyozza, hogy az EU-nak fokoznia 

kell erőfeszítéseit annak érdekében, hogy 

15. mély aggodalmát fejezi ki amiatt, 

hogy a kisebbségek, a bennszülött és 

őslakos népek még mindig fokozottan ki 

vannak téve a megkülönböztetés 

veszélyének, és különösen sérülékenyek a 

politikai, gazdasági, környezeti és 

munkához kapcsolódó változásokkal és 

zavarokkal szemben; megjegyzi, hogy 

számos kisebbség csak kevéssé vagy 

egyáltalán nem fér hozzá a politikai 

képviselethez és súlyos szegénységben él; 

hangsúlyozza, hogy az EU-nak fokoznia 
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felszámolja a kisebbségekkel szemben 

elkövetett súlyos emberi jogi jogsértéseket; 

kell erőfeszítéseit annak érdekében, hogy 

felszámolja a kisebbségekkel szemben 

elkövetett súlyos emberi jogi jogsértéseket, 

továbbá riasztónak tartja és elítéli azt, 

hogy az etnikai kérdéseket számos 

konfliktusban használják fel az erőszak 

igazolására és a lakosság megosztására; 

Or. fr 

 

Módosítás   203 

Ignazio Corrao 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. mély aggodalmát fejezi ki amiatt, 

hogy a kisebbségek még mindig fokozottan 

ki vannak téve a megkülönböztetés 

veszélyének, és különösen sérülékenyek a 

politikai, gazdasági, környezeti és 

munkához kapcsolódó változásokkal és 

zavarokkal szemben; megjegyzi, hogy 

számos kisebbség csak kevéssé vagy 

egyáltalán nem fér hozzá a politikai 

képviselethez és súlyos szegénységben él; 

hangsúlyozza, hogy az EU-nak fokoznia 

kell erőfeszítéseit annak érdekében, hogy 

felszámolja a kisebbségekkel szemben 

elkövetett súlyos emberi jogi jogsértéseket; 

15. mély aggodalmát fejezi ki amiatt, 

hogy a kisebbségek még mindig fokozottan 

ki vannak téve a megkülönböztetés 

veszélyének, és különösen sérülékenyek a 

politikai, gazdasági, környezeti és 

munkához kapcsolódó változásokkal és 

zavarokkal szemben; hangsúlyozza, hogy 

az etnikai és a vallási kisebbségeknek is 

joguk van részt venni a politikai életben, 

és megjegyzi, hogy számos kisebbség csak 

kevéssé vagy egyáltalán nem fér hozzá a 

politikai képviselethez és súlyos 

szegénységben él; hangsúlyozza, hogy az 

EU-nak fokoznia kell erőfeszítéseit annak 

érdekében, hogy felszámolja a 

kisebbségekkel szemben elkövetett súlyos 

emberi jogi jogsértéseket; 

Or. en 

 

Módosítás   204 

Kati Piri 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. mély aggodalmát fejezi ki amiatt, 

hogy a kisebbségek még mindig fokozottan 

ki vannak téve a megkülönböztetés 

veszélyének, és különösen sérülékenyek a 

politikai, gazdasági, környezeti és 

munkához kapcsolódó változásokkal és 

zavarokkal szemben; megjegyzi, hogy 

számos kisebbség csak kevéssé vagy 

egyáltalán nem fér hozzá a politikai 

képviselethez és súlyos szegénységben él; 

hangsúlyozza, hogy az EU-nak fokoznia 

kell erőfeszítéseit annak érdekében, hogy 

felszámolja a kisebbségekkel szemben 

elkövetett súlyos emberi jogi jogsértéseket; 

15. mély aggodalmát fejezi ki amiatt, 

hogy a kisebbségek még mindig fokozottan 

ki vannak téve a megkülönböztetés 

veszélyének, és különösen sérülékenyek a 

politikai, gazdasági, környezeti és 

munkához kapcsolódó változásokkal és 

zavarokkal szemben; megjegyzi, hogy 

számos kisebbség csak kevéssé vagy 

egyáltalán nem fér hozzá a politikai 

képviselethez és súlyos szegénységben 

él; hangsúlyozza, hogy az EU-nak fokoznia 

kell erőfeszítéseit annak érdekében, hogy 

felszámolja az etnikai, vallási és 

szexuális kisebbségekkel szemben 

elkövetett súlyos emberi jogi jogsértéseket; 

Or. en 

 

Módosítás   205 

Ilhan Kyuchyuk 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 15a. emlékeztet rá, hogy a világszerte és 

különösen a keleti partnerség országaiban 

létező belső menekültek komoly emberi 

jogi kihívást jelentenek a világban és az 

érintett országokban; 

Or. en 

 

Módosítás   206 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 
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16. üdvözli a fogyatékossággal élők 

jogairól szóló ENSZ-egyezmény (CRPD) 

ratifikálását; megismétli annak fontosságát, 

hogy mind a tagállamok, mind pedig az 

uniós intézmények hatékonyan 

végrehajtsák az egyezményt; különösen 

hangsúlyozza, hogy hitelesen be kell 

építeni az általános hozzáférhetőség elvét 

és a fogyatékossággal élő személyek jogait 

az EU valamennyi vonatkozó 

szakpolitikájába, többek között a fejlesztési 

együttműködés terén, és kiemeli e kérdés 

előíró és horizontális jellegét; felhívja az 

EU-t, hogy a fogyatékosság alapján történő 

hátrányos megkülönböztetés elleni 

küzdelmet építse be külső fellépésébe és 

fejlesztési támogatási politikáiba; 

16. üdvözli a fogyatékossággal élők 

jogairól szóló ENSZ-egyezmény (CRPD) 

ratifikálását; megismétli annak fontosságát, 

hogy mind a tagállamok, mind pedig az 

uniós intézmények hatékonyan 

végrehajtsák az egyezményt; különösen 

hangsúlyozza, hogy hitelesen be kell 

építeni az általános hozzáférhetőség elvét 

és a fogyatékossággal élő személyek jogait 

az EU valamennyi vonatkozó 

szakpolitikájába, többek között a fejlesztési 

együttműködés terén, és kiemeli e kérdés 

előíró és horizontális jellegét; 

hangsúlyozza, hogy attól, hogy egy 

személy fogyatékossággal él, még nem 

csökken az emberi méltósága, így az 

államoknak kötelessége védelmet nyújtani 

számukra a korai halálozással szemben; 

elítéli azokat a szülés előtti szűréseket 

ösztönző szakpolitikai intézkedéseket, 

amelyek célja, hogy a potenciálisan 

fogyatékos, illetve a nem életveszélyes 

kromoszóma-rendellenességgel bíró 

gyermekeket el tudják vetetni; 

hangsúlyozza, hogy ezek az intézkedések 

az eugenikára emlékeztetnek, és azt az 

üzenetet küldik az ilyen és más 

betegséggel született, egyedi 

szükségletekkel rendelkező embereknek, 

hogy az ő életük kevesebbet ér, mint 

másoké; felhívja az EU-t, hogy a 

fogyatékosság alapján történő hátrányos 

megkülönböztetés elleni küzdelmet építse 

be külső fellépésébe és fejlesztési 

támogatási politikáiba; 

Or. en 

 

Módosítás   207 

Liliana Rodrigues 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 
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16. üdvözli a fogyatékossággal élők 

jogairól szóló ENSZ-egyezmény (CRPD) 

ratifikálását; megismétli annak fontosságát, 

hogy mind a tagállamok, mind pedig az 

uniós intézmények hatékonyan 

végrehajtsák az egyezményt; különösen 

hangsúlyozza, hogy hitelesen be kell 

építeni az általános hozzáférhetőség elvét 

és a fogyatékossággal élő személyek jogait 

az EU valamennyi vonatkozó 

szakpolitikájába, többek között a fejlesztési 

együttműködés terén, és kiemeli e kérdés 

előíró és horizontális jellegét; felhívja az 

EU-t, hogy a fogyatékosság alapján történő 

hátrányos megkülönböztetés elleni 

küzdelmet építse be külső fellépésébe és 

fejlesztési támogatási politikáiba; 

16. üdvözli a fogyatékossággal élők 

jogairól szóló ENSZ-egyezmény 

(UNCRPD) ratifikálását; megismétli annak 

fontosságát, hogy mind a tagállamok, mind 

pedig az uniós intézmények hatékonyan 

végrehajtsák az egyezményt, és felszólít a 

fogyatékossággal élők jogairól szóló 

ENSZ-egyezmény ratifikálási és 

végrehajtási folyamatának folyamatos 

támogatására azon országok 

vonatkozásában, amelyek ezt eddig nem 

tették meg; különösen hangsúlyozza, hogy 

hitelesen be kell építeni az általános 

hozzáférhetőség elvét és a 

fogyatékossággal élő személyek jogait az 

EU valamennyi vonatkozó 

szakpolitikájába, többek között a fejlesztési 

együttműködés terén, és kiemeli e kérdés 

előíró és horizontális jellegét; üdvözli a 

fogyatékossággal élők jogainak a 

fejlesztési politikáról szóló új európai 

konszenzusba való belefoglalását; felhívja 

az EU-t, hogy a fogyatékosság alapján 

történő hátrányos megkülönböztetés elleni 

küzdelmet építse be külső fellépésébe és 

fejlesztési támogatási politikáiba; 

Or. pt 

 

Módosítás   208 

Janusz Korwin-Mikke 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

16. üdvözli a fogyatékossággal élők 

jogairól szóló ENSZ-egyezmény (CRPD) 

ratifikálását; megismétli annak fontosságát, 

hogy mind a tagállamok, mind pedig az 

uniós intézmények hatékonyan 

végrehajtsák az egyezményt; különösen 

hangsúlyozza, hogy hitelesen be kell 

építeni az általános hozzáférhetőség elvét 

és a fogyatékossággal élő személyek jogait 

16. üdvözli a fogyatékossággal élők 

jogairól szóló ENSZ-egyezmény (CRPD) 

ratifikálását; megismétli annak fontosságát, 

hogy mind a tagállamok, mind pedig az 

uniós intézmények hatékonyan 

végrehajtsák az egyezményt; különösen 

hangsúlyozza, hogy hitelesen be kell 

építeni az általános hozzáférhetőség elvét 

és a fogyatékossággal élő személyek jogait 
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az EU valamennyi vonatkozó 

szakpolitikájába, többek között a fejlesztési 

együttműködés terén, és kiemeli e kérdés 

előíró és horizontális jellegét; felhívja az 

EU-t, hogy a fogyatékosság alapján történő 

hátrányos megkülönböztetés elleni 

küzdelmet építse be külső fellépésébe és 

fejlesztési támogatási politikáiba; 

az EU valamennyi vonatkozó 

szakpolitikájába, többek között a fejlesztési 

együttműködés terén, és kiemeli e kérdés 

előíró és horizontális jellegét; felhívja az 

EU-t, hogy a diagnosztizált fogyatékosság 

alapján történő hátrányos 

megkülönböztetés elleni küzdelmet építse 

be külső fellépésébe és fejlesztési 

támogatási politikáiba; 

Or. en 

 

Módosítás   209 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. megismétli, hogy támogatja emberi 

jogi záradékok beillesztését az EU és 

harmadik országok között kötött 

nemzetközi megállapodásokba; felhívja a 

Bizottságot, hogy hatékonyan és 

rendszeresen kövesse nyomon e záradékok 

végrehajtását, és időközönként nyújtson be 

jelentéseket a Parlamentnek az emberi 

jogok tiszteletben tartásáról a 

partnerországokban; kedvezően ítéli meg a 

GSP+ preferenciarendszert, amelyet az 

emberi jogokról szóló és munkaügyi 

normákat előíró 27 különösen fontosabb 

nemzetközi egyezmény tényleges 

végrehajtását ösztönző eszköznek tekint; 

elvárja, hogy a Bizottság visszajelzést 

adjon a Parlamentnek és a Tanácsnak a 

preferenciarendszer ratifikálásának 

helyzetéről; ismételten hangsúlyozza az 

üzleti vállalkozások emberi jogi 

felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek 

megfelelő végrehajtásának jelentőségét; 

17. megismétli, hogy támogatja emberi 

jogi záradékok beillesztését az EU és 

harmadik országok között kötött 

nemzetközi megállapodásokba; felhívja a 

Bizottságot, hogy hatékonyan és 

rendszeresen kövesse nyomon e záradékok 

végrehajtását, és időközönként nyújtson be 

jelentéseket a Parlamentnek az emberi 

jogok tiszteletben tartásáról a 

partnerországokban; megjegyzi 

ugyanakkor, hogy az ezeket a záradékokat 

ellenőrző emberi jogi párbeszédek még 

mindig kizárólag eseti alapon, válaszadó 

és reagáló jelleggel kerülnek 

megszervezésre, korlátozott előkészítéssel 

és bizonytalan nyomon követéssel; 

felhívja ezért az Európai Bizottságot, hogy 

a Cotonou utáni megállapodásra irányuló 

tárgyalások keretében alkalmazzon 

strukturáltabb és stratégiaibb 

megközelítésmódot az emberi jogi 

párbeszédekkel kapcsolatban, állandó 

parlamentközi bizottságokat hozva létre az 

Unió társulási megállapodásaiban 

foglaltak példájára, amelyek feladata az 

alapvető elemekre vonatkozó 
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rendelkezések végrehajtásának nyomon 

követése, meghaladva ezáltal a 

vészhelyzeti megközelítésmódot, valamint 

átfogóbb és szisztematikusabb párbeszédet 

alakítva ki; kedvezően ítéli meg a GSP+ 

preferenciarendszert, amelyet az emberi 

jogokról szóló és munkaügyi normákat 

előíró 27 különösen fontosabb nemzetközi 

egyezmény tényleges végrehajtását 

ösztönző eszköznek tekint; elvárja, hogy a 

Bizottság visszajelzést adjon a 

Parlamentnek és a Tanácsnak a 

preferenciarendszer ratifikálásának 

helyzetéről; ismételten hangsúlyozza az 

üzleti vállalkozások emberi jogi 

felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek 

megfelelő végrehajtásának jelentőségét; 

Or. en 

 

Módosítás   210 

Marie-Christine Vergiat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. megismétli, hogy támogatja emberi 

jogi záradékok beillesztését az EU és 

harmadik országok között kötött 

nemzetközi megállapodásokba; felhívja a 

Bizottságot, hogy hatékonyan és 

rendszeresen kövesse nyomon e záradékok 

végrehajtását, és időközönként nyújtson be 

jelentéseket a Parlamentnek az emberi 

jogok tiszteletben tartásáról a 

partnerországokban; kedvezően ítéli meg a 

GSP+ preferenciarendszert, amelyet az 

emberi jogokról szóló és munkaügyi 

normákat előíró 27 különösen fontosabb 

nemzetközi egyezmény tényleges 

végrehajtását ösztönző eszköznek tekint; 

elvárja, hogy a Bizottság visszajelzést 

adjon a Parlamentnek és a Tanácsnak a 

preferenciarendszer ratifikálásának 

17. megismétli, hogy támogatja emberi 

jogi záradékok beillesztését az EU és 

harmadik országok között kötött 

nemzetközi megállapodásokba; felhívja a 

Bizottságot, hogy hatékonyan és 

rendszeresen kövesse nyomon e záradékok 

végrehajtását, és időközönként nyújtson be 

jelentéseket a Parlamentnek az emberi 

jogok tiszteletben tartásáról a 

partnerországokban; hangsúlyozza 

azonban, hogy e záradékoknak a 

harmadik országokkal kötött 

szabadkereskedelmi megállapodásokba 

való beillesztése nem járt sikerrel, mivel 

előfordult, hogy ezek a megállapodások az 

alapvető gazdasági és szociális jogok 

megsértéséhez, és többek között az érintett 

lakosok elszegényedéséhez és az 
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helyzetéről; ismételten hangsúlyozza az 

üzleti vállalkozások emberi jogi 

felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek 

megfelelő végrehajtásának jelentőségét; 

erőforrások transznacionális vállalatok 

általi megszerzéséhez vezettek; úgy véli 

továbbá, hogy a keretmegállapodások 

megkötése előtt alkalmazandó és a 

megállapodás lényeges elemeként a 

megállapodás megkötésének feltételét 

képező előzetes ellenőrzési 

mechanizmusokra, valamint a fent 

említett záradékok megsértésének konkrét, 

a megállapodás felfüggesztéséig terjedő 

szankcionálását lehetővé tevő utólagos 

ellenőrzési mechanizmusokra van 

szükség; úgy véli, hogy ezeken a 

záradékokon túl új együttműködéseket is 

ki kell alakítani, amelyek a lakosok 

igényeitől függően teszik lehetővé a 

harmadik országok gazdasági és 

társadalmi fejlődését; ismételten 

hangsúlyozza az üzleti vállalkozások 

emberi jogi felelősségére vonatkozó 

ENSZ-irányelvek megfelelő 

végrehajtásának jelentőségét; 

Or. fr 

 

Módosítás   211 

Barbara Lochbihler 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. megismétli, hogy támogatja emberi 

jogi záradékok beillesztését az EU és 

harmadik országok között kötött 

nemzetközi megállapodásokba; felhívja a 

Bizottságot, hogy hatékonyan és 

rendszeresen kövesse nyomon e záradékok 

végrehajtását, és időközönként nyújtson be 

jelentéseket a Parlamentnek az emberi 

jogok tiszteletben tartásáról a 

partnerországokban; kedvezően ítéli meg a 

GSP+ preferenciarendszert, amelyet az 

emberi jogokról szóló és munkaügyi 

17. megismétli, hogy támogatja emberi 

jogi záradékok szisztematikus beillesztését 

az EU és harmadik országok között kötött 

összes nemzetközi megállapodásba, 

ideértve a kereskedelmi és beruházási célú 

megállapodásokat is, valamint 

hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 

ezeknek a záradékoknak érvényt is 

szerezzenek, illetve, hogy a záradékok 

tartalmazzanak panaszkezelési 

mechanizmust is; felhívja a Bizottságot, 

hogy hatékonyan és rendszeresen kövesse 
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normákat előíró 27 különösen fontosabb 

nemzetközi egyezmény tényleges 

végrehajtását ösztönző eszköznek tekint; 

elvárja, hogy a Bizottság visszajelzést 

adjon a Parlamentnek és a Tanácsnak a 

preferenciarendszer ratifikálásának 
helyzetéről; ismételten hangsúlyozza az 

üzleti vállalkozások emberi jogi 

felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek 

megfelelő végrehajtásának jelentőségét; 

nyomon e záradékok végrehajtását, és 

időközönként nyújtson be jelentéseket a 

Parlamentnek az emberi jogok tiszteletben 

tartásáról a partnerországokban; kedvezően 

ítéli meg a GSP+ preferenciarendszert, 

amelyet az emberi jogokról szóló és 

munkaügyi normákat előíró 27 különösen 

fontosabb nemzetközi egyezmény 

tényleges végrehajtását ösztönző 

eszköznek tekint; hangsúlyozza azonban, 

hogy több GSP+ státuszú országból 

jelentették az alapvető munkaügyi 

előírások ismétlődő megsértését, de ez 

nem vezetett a helyzet kivizsgálásához 

vagy a kedvezmények felfüggesztéséhez; 

felszólítja az érintetteket a GSP+ tényleges 

végrehajtására egy átlátható jelentéstételi 

mechanizmussal és a civil társadalom 

által végzett nyomon követéshez biztosított 

támogatással együtt; elvárja, hogy a 

Bizottság visszajelzést adjon a 

Parlamentnek és a Tanácsnak a GSP+ 

kedvezményezettjei által a kérdéses 

rendszer keretében tett vállalások 

teljesítésének helyzetéről; ismételten 

hangsúlyozza az üzleti vállalkozások 

emberi jogi felelősségére vonatkozó 

ENSZ-irányelvek megfelelő 

végrehajtásának jelentőségét; 

Or. en 

 

Módosítás   212 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin 

Björk, Tanja Fajon 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. megismétli, hogy támogatja emberi 

jogi záradékok beillesztését az EU és 

harmadik országok között kötött 

nemzetközi megállapodásokba; felhívja a 

Bizottságot, hogy hatékonyan és 

17. megismétli, hogy támogatja emberi 

jogi záradékok beillesztését az EU és 

harmadik országok között kötött 

nemzetközi megállapodásokba; emlékeztet 

rá, hogy valamennyi emberi jogot 
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rendszeresen kövesse nyomon e záradékok 

végrehajtását, és időközönként nyújtson be 

jelentéseket a Parlamentnek az emberi 

jogok tiszteletben tartásáról a 

partnerországokban; kedvezően ítéli meg a 

GSP+ preferenciarendszert, amelyet az 

emberi jogokról szóló és munkaügyi 

normákat előíró 27 különösen fontosabb 

nemzetközi egyezmény tényleges 

végrehajtását ösztönző eszköznek tekint; 

elvárja, hogy a Bizottság visszajelzést 

adjon a Parlamentnek és a Tanácsnak a 

preferenciarendszer ratifikálásának 

helyzetéről; ismételten hangsúlyozza az 

üzleti vállalkozások emberi jogi 

felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek 

megfelelő végrehajtásának jelentőségét; 

egyenértékűként, oszthatatlanként, 

egymástól függőként és egymáshoz 

kapcsolódóként kell kezelni; felhívja a 

Bizottságot, hogy hatékonyan és 

rendszeresen kövesse nyomon e záradékok 

végrehajtását, és időközönként nyújtson be 

jelentéseket a Parlamentnek az emberi 

jogok tiszteletben tartásáról a 

partnerországokban; kedvezően ítéli meg a 

GSP+ preferenciarendszert, amelyet az 

emberi jogokról szóló és munkaügyi 

normákat előíró 27 különösen fontosabb 

nemzetközi egyezmény tényleges 

végrehajtását ösztönző eszköznek tekint; 

elvárja, hogy a Bizottság visszajelzést 

adjon a Parlamentnek és a Tanácsnak a 

preferenciarendszer ratifikálásának 

helyzetéről; ismételten hangsúlyozza az 

üzleti vállalkozások emberi jogi 

felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek 

megfelelő végrehajtásának jelentőségét; 

Or. en 

 

Módosítás   213 

Ignazio Corrao 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. megismétli, hogy támogatja emberi 

jogi záradékok beillesztését az EU és 

harmadik országok között kötött 

nemzetközi megállapodásokba; felhívja a 

Bizottságot, hogy hatékonyan és 

rendszeresen kövesse nyomon e záradékok 

végrehajtását, és időközönként nyújtson be 

jelentéseket a Parlamentnek az emberi 

jogok tiszteletben tartásáról a 

partnerországokban; kedvezően ítéli meg a 

GSP+ preferenciarendszert, amelyet az 

emberi jogokról szóló és munkaügyi 

normákat előíró 27 különösen fontosabb 

nemzetközi egyezmény tényleges 

17. megismétli, hogy kulcsfontosságú, 

hogy kötelező erejű emberi jogi 

záradékokat, továbbá egyedi 

szankcionálási és ellenőrzési 

mechanizmusokat illesszenek be az EU és 

harmadik országok között kötött 

nemzetközi megállapodásokba; felhívja a 

Bizottságot, hogy hatékonyan és 

rendszeresen kövesse nyomon e záradékok 

végrehajtását, és időközönként nyújtson be 

jelentéseket a Parlamentnek az emberi 

jogok tiszteletben tartásáról a 

partnerországokban; kedvezően ítéli meg a 

GSP+ preferenciarendszert, amelyet az 
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végrehajtását ösztönző eszköznek tekint; 

elvárja, hogy a Bizottság visszajelzést 

adjon a Parlamentnek és a Tanácsnak a 

preferenciarendszer ratifikálásának 

helyzetéről; ismételten hangsúlyozza az 

üzleti vállalkozások emberi jogi 

felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek 

megfelelő végrehajtásának jelentőségét; 

emberi jogokról szóló és munkaügyi 

normákat előíró 27 különösen fontosabb 

nemzetközi egyezmény tényleges 

végrehajtását ösztönző eszköznek tekint; 

elvárja, hogy a Bizottság visszajelzést 

adjon a Parlamentnek és a Tanácsnak a 

preferenciarendszer ratifikálásának 

helyzetéről; ismételten hangsúlyozza az 

üzleti vállalkozások emberi jogi 

felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek 

megfelelő végrehajtásának jelentőségét; 

Or. it 

 

Módosítás   214 

Georgios Epitideios 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. megismétli, hogy támogatja emberi 

jogi záradékok beillesztését az EU és 

harmadik országok között kötött 

nemzetközi megállapodásokba; felhívja a 

Bizottságot, hogy hatékonyan és 

rendszeresen kövesse nyomon e záradékok 

végrehajtását, és időközönként nyújtson be 

jelentéseket a Parlamentnek az emberi 

jogok tiszteletben tartásáról a 

partnerországokban; kedvezően ítéli meg a 

GSP+ preferenciarendszert, amelyet az 

emberi jogokról szóló és munkaügyi 

normákat előíró 27 különösen fontosabb 

nemzetközi egyezmény tényleges 

végrehajtását ösztönző eszköznek tekint; 

elvárja, hogy a Bizottság visszajelzést 

adjon a Parlamentnek és a Tanácsnak a 

preferenciarendszer ratifikálásának 

helyzetéről; ismételten hangsúlyozza az 

üzleti vállalkozások emberi jogi 

felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek 

megfelelő végrehajtásának jelentőségét; 

17. megismétli, hogy támogatja emberi 

jogi záradékok beillesztését az EU és 

harmadik országok között kötött 

nemzetközi megállapodásokba; felhívja a 

Bizottságot, hogy hatékonyan és 

rendszeresen kövesse nyomon e záradékok 

végrehajtását, és időközönként nyújtson be 

jelentéseket a Parlamentnek az emberi 

jogok tiszteletben tartásáról a 

partnerországokban; kedvezően ítéli meg a 

GSP+ preferenciarendszert, amelyet az 

emberi jogokról szóló és munkaügyi 

normákat előíró 27 különösen fontosabb 

nemzetközi egyezmény tényleges 

végrehajtását ösztönző eszköznek tekint; 

elvárja, hogy a Bizottság visszajelzést 

adjon a Parlamentnek és a Tanácsnak a 

preferenciarendszer ratifikálásának 

helyzetéről; ismételten hangsúlyozza az 

üzleti vállalkozások emberi jogi 

felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek 

megfelelő végrehajtásának, valamint a 

jogsértőkkel szembeni szankciók 

alkalmazásának jelentőségét; 
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Or. el 

 

Módosítás   215 

Barbara Lochbihler 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. ismételten leszögezi, hogy az 

európai vállalkozások tevékenységeinek 

harmadik országokban is maradéktalanul 

meg kell felelniük a nemzetközi emberi 

jogi szabályoknak; ismételten megerősíti 

emellett a vállalati társadalmi 

felelősségvállalás előmozdításának 

fontosságát, mivel az európai vállalkozások 

vezető szerepet játszanak az üzleti 

magatartással és az emberi jogok 

kölcsönhatásaival kapcsolatos nemzetközi 

normák előmozdításában; elismeri, hogy a 

globális értékláncok hozzájárulnak az 

alapvető nemzetközi munkaügyi, 

környezetvédelmi és szociális normák 

javításához, és lehetőséget kínálnak a 

fenntartható fejlődéshez, különösen a 

fejlődő országokban; 

18. ismét felszólítja az EU-t és 

tagállamait, hogy vegyenek részt 

konstruktív módon az ENSZ nemzetközi 

vállalatokkal és más vállalkozásokkal 

foglalkozó nemzetközi 

munkacsoportjának tevékenységében; 

hangsúlyozza, hogy különösen fontos, 

hogy a világ minden országa, így az EU 

tagállamai is a teljes körűen végrehajtsák 

az üzleti vállalkozások emberi jogi 

felelősségére vonatkozó ENSZ-

irányelveket, különös tekintettel azok 

harmadik pillérére (jogorvoslathoz való 

hozzáférés); felszólítja az EU-t és a 

tagállamokat annak biztosítására, hogy az 

európai vállalkozások tevékenysége 

harmadik országokban is maradéktalanul 

megfeleljen a nemzetközi emberi jogi 

szabályoknak, ideértve azt is, hogy a 

vállalatok sem közvetett, sem közvetlen 

módon ne járuljanak hozzá 

jogsértésekhez; felszólítja a Bizottságot, 

hogy hozzon létre intézményközi 

munkacsoportot az üzleti magatartással és 

az emberi jogok kölcsönhatásaival 

kapcsolatban, és térképezze fel egy uniós 

szintű gondossági kötelezettségre irányuló 

kezdeményezés lehetőségeit; ismételten 

megerősíti emellett a vállalati társadalmi 

felelősségvállalás előmozdításának 

fontosságát, mivel az európai vállalkozások 

vezető szerepet játszanak az üzleti 

magatartással és az emberi jogok 

kölcsönhatásaival kapcsolatos nemzetközi 

normák előmozdításában, amely rendkívül 
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fontos annak érdekében, hogy a globális 

értékláncok hozzájáruljanak az alapvető 

nemzetközi munkaügyi, környezetvédelmi 

és szociális normák javításához, és 

lehetőséget kínáljanak a fenntartható 

fejlődéshez, különösen a fejlődő 

országokban; 

Or. en 

 

Módosítás   216 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin 

Björk, Tanja Fajon 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. ismételten leszögezi, hogy az 

európai vállalkozások tevékenységeinek 

harmadik országokban is maradéktalanul 

meg kell felelniük a nemzetközi emberi 

jogi szabályoknak; ismételten megerősíti 

emellett a vállalati társadalmi 

felelősségvállalás előmozdításának 

fontosságát, mivel az európai vállalkozások 

vezető szerepet játszanak az üzleti 

magatartással és az emberi jogok 

kölcsönhatásaival kapcsolatos nemzetközi 

normák előmozdításában; elismeri, hogy a 

globális értékláncok hozzájárulnak az 

alapvető nemzetközi munkaügyi, 

környezetvédelmi és szociális normák 

javításához, és lehetőséget kínálnak a 

fenntartható fejlődéshez, különösen a 

fejlődő országokban; 

18. ismételten leszögezi, hogy az 

európai vállalkozások tevékenységeinek 

harmadik országokban is maradéktalanul 

meg kell felelniük a nemzetközi emberi 

jogi szabályoknak; ismételten megerősíti 

emellett a vállalati társadalmi 

felelősségvállalás előmozdításának 

fontosságát, mivel az európai vállalkozások 

vezető szerepet játszanak az üzleti 

magatartással és az emberi jogok 

kölcsönhatásaival kapcsolatos nemzetközi 

normák előmozdításában; hangsúlyozza, 

hogy az európai vállalkozásoknak jó 

példát kell mutatniuk azáltal, hogy 

dolgozóik körében, illetve a vízszintes és a 

függőleges értékláncokban is érvényre 

juttatják az egyenlő bánásmódot és a 

megfelelő támogatást a nőkre és a 

kisebbségekre (etnikai, nyelvi, vallási 

kisebbségek, LMBTI-személyek, 

fogyatékossággal élők, gyermekek, 

menedékkérők és migránsok) 

vonatkozóan; elismeri, hogy a globális 

értékláncok hozzájárulnak az alapvető 

nemzetközi munkaügyi, környezetvédelmi 

és szociális normák javításához, és 

lehetőséget kínálnak a fenntartható 
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fejlődéshez, különösen a fejlődő 

országokban; 

Or. en 

 

Módosítás   217 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. ismételten leszögezi, hogy az 

európai vállalkozások tevékenységeinek 

harmadik országokban is maradéktalanul 

meg kell felelniük a nemzetközi emberi 

jogi szabályoknak; ismételten megerősíti 

emellett a vállalati társadalmi 

felelősségvállalás előmozdításának 

fontosságát, mivel az európai vállalkozások 

vezető szerepet játszanak az üzleti 

magatartással és az emberi jogok 

kölcsönhatásaival kapcsolatos nemzetközi 

normák előmozdításában; elismeri, hogy a 

globális értékláncok hozzájárulnak az 

alapvető nemzetközi munkaügyi, 

környezetvédelmi és szociális normák 

javításához, és lehetőséget kínálnak a 

fenntartható fejlődéshez, különösen a 

fejlődő országokban; 

18. ismételten leszögezi, hogy az 

európai vállalkozások tevékenységeinek 

harmadik országokban is maradéktalanul 

meg kell felelniük a nemzetközi emberi 

jogi szabályoknak; ismételten megerősíti 

emellett a vállalati társadalmi 

felelősségvállalás előmozdításának 

fontosságát, mivel az európai vállalkozások 

vezető szerepet játszanak az üzleti 

magatartással és az emberi jogok 

kölcsönhatásaival kapcsolatos nemzetközi 

normák előmozdításában; elismeri, hogy a 

globális értékláncok (különösen a fejlődő 

országokban) lehetőségeket és kihívásokat 

egyaránt magukban rejtenek a 

fenntartható fejlődés terén; felhívja az 

EU-t, hogy játsszon aktívabb szerepet a 

globális értékláncok megfelelő, 

tisztességes, átlátható és fenntartható 

kezelésének elérésében és az emberi 

jogokra gyakorolt negatív hatások – 

köztük a munkavállalói jogok aláásása –

enyhítésében; 

Or. en 

 

Módosítás   218 

Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
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18 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. ismételten leszögezi, hogy az 

európai vállalkozások tevékenységeinek 

harmadik országokban is maradéktalanul 

meg kell felelniük a nemzetközi emberi 

jogi szabályoknak; ismételten megerősíti 

emellett a vállalati társadalmi 

felelősségvállalás előmozdításának 

fontosságát, mivel az európai vállalkozások 

vezető szerepet játszanak az üzleti 

magatartással és az emberi jogok 

kölcsönhatásaival kapcsolatos nemzetközi 

normák előmozdításában; elismeri, hogy a 

globális értékláncok hozzájárulnak az 

alapvető nemzetközi munkaügyi, 

környezetvédelmi és szociális normák 

javításához, és lehetőséget kínálnak a 

fenntartható fejlődéshez, különösen a 

fejlődő országokban; 

18. ismételten leszögezi, hogy az 

európai vállalkozások tevékenységeinek 

harmadik országokban is maradéktalanul 

meg kell felelniük a nemzetközi emberi 

jogi szabályoknak; ismételten megerősíti 

emellett a vállalati társadalmi 

felelősségvállalás előmozdításának 

fontosságát, mivel az európai vállalkozások 

vezető szerepet játszanak az üzleti 

magatartással és az emberi jogok 

kölcsönhatásaival kapcsolatos nemzetközi 

normák előmozdításában; elismeri, hogy a 

globális értékláncok hozzájárulnak az 

alapvető nemzetközi munkaügyi, 

környezetvédelmi és szociális normák 

javításához, és lehetőséget kínálnak a 

fenntartható fejlődéshez, különösen a 

fejlődő országokban; rámutat azonban, 

hogy a vállalkozásokhoz kapcsolódó 

emberi jogi visszaélések esetén garantálni 

kell, hogy az áldozatok hozzáférjenek a 

jogorvoslati lehetőségekhez; 

Or. en 

 

Módosítás   219 

Marie-Christine Vergiat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. ismételten leszögezi, hogy az 

európai vállalkozások tevékenységeinek 

harmadik országokban is maradéktalanul 

meg kell felelniük a nemzetközi emberi 

jogi szabályoknak; ismételten megerősíti 

emellett a vállalati társadalmi 

felelősségvállalás előmozdításának 

fontosságát, mivel az európai vállalkozások 

vezető szerepet játszanak az üzleti 

18. ismételten leszögezi, hogy az 

európai vállalkozások tevékenységeinek 

harmadik országokban is maradéktalanul 

meg kell felelniük a nemzetközi emberi 

jogi szabályoknak; ismételten megerősíti 

emellett a vállalati társadalmi 

felelősségvállalás előmozdításának 

fontosságát, mivel az európai vállalkozások 

vezető szerepet játszanak az üzleti 
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magatartással és az emberi jogok 

kölcsönhatásaival kapcsolatos nemzetközi 

normák előmozdításában; elismeri, hogy a 

globális értékláncok hozzájárulnak az 

alapvető nemzetközi munkaügyi, 

környezetvédelmi és szociális normák 

javításához, és lehetőséget kínálnak a 

fenntartható fejlődéshez, különösen a 

fejlődő országokban; 

magatartással és az emberi jogok 

kölcsönhatásaival kapcsolatos nemzetközi 

normák előmozdításában, beleértve azt is, 

hogy az ENSZ keretében teljes mértékben 

részt vesznek egy kötelező erejű szerződés 

kidolgozásában és végrehajtásában; 

elismeri, hogy a globális értékláncok 

hozzájárulnak az alapvető nemzetközi 

munkaügyi, környezetvédelmi és szociális 

normák javításához, és lehetőséget 

kínálnak a fenntartható fejlődéshez, 

különösen a fejlődő országokban; 

Or. fr 

 

Módosítás   220 

Liliana Rodrigues 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. ismételten leszögezi, hogy az 

európai vállalkozások tevékenységeinek 

harmadik országokban is maradéktalanul 

meg kell felelniük a nemzetközi emberi 

jogi szabályoknak; ismételten megerősíti 

emellett a vállalati társadalmi 

felelősségvállalás előmozdításának 

fontosságát, mivel az európai vállalkozások 

vezető szerepet játszanak az üzleti 

magatartással és az emberi jogok 

kölcsönhatásaival kapcsolatos nemzetközi 

normák előmozdításában; elismeri, hogy a 

globális értékláncok hozzájárulnak az 

alapvető nemzetközi munkaügyi, 

környezetvédelmi és szociális normák 

javításához, és lehetőséget kínálnak a 

fenntartható fejlődéshez, különösen a 

fejlődő országokban; 

18. felkéri az Uniót és tagállamait, 

hogy biztosítsák, hogy az európai 

vállalkozások tevékenységei harmadik 

országokban is maradéktalanul 

megfeleljenek a nemzetközi emberi jogi 

szabályoknak, és ne járuljanak hozzá 

közvetve vagy közvetlenül ezek 

megsértéséhez; ismételten megerősíti 

emellett a vállalati társadalmi 

felelősségvállalás előmozdításának 

fontosságát, mivel az európai vállalkozások 

vezető szerepet játszanak az üzleti 

magatartással és az emberi jogok 

kölcsönhatásaival kapcsolatos nemzetközi 

normák előmozdításában; elismeri, hogy a 

globális értékláncok hozzájárulnak az 

alapvető nemzetközi munkaügyi, 

környezetvédelmi és szociális normák 

javításához, és lehetőséget kínálnak a 

fenntartható fejlődéshez, különösen a 

fejlődő országokban; 

Or. pt 
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Módosítás   221 

Louis Michel 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. ismételten leszögezi, hogy az 

európai vállalkozások tevékenységeinek 

harmadik országokban is maradéktalanul 

meg kell felelniük a nemzetközi emberi 

jogi szabályoknak; ismételten megerősíti 

emellett a vállalati társadalmi 

felelősségvállalás előmozdításának 

fontosságát, mivel az európai vállalkozások 

vezető szerepet játszanak az üzleti 

magatartással és az emberi jogok 

kölcsönhatásaival kapcsolatos nemzetközi 

normák előmozdításában; elismeri, hogy a 

globális értékláncok hozzájárulnak az 

alapvető nemzetközi munkaügyi, 

környezetvédelmi és szociális normák 

javításához, és lehetőséget kínálnak a 

fenntartható fejlődéshez, különösen a 

fejlődő országokban; 

18. ismételten leszögezi, hogy az 

európai vállalkozások tevékenységeinek 

harmadik országokban is maradéktalanul 

meg kell felelniük a nemzetközi emberi 

jogi szabályoknak; ismételten megerősíti 

emellett a vállalati társadalmi 

felelősségvállalás előmozdításának 

fontosságát, mivel az európai vállalkozások 

vezető szerepet játszanak az üzleti 

magatartással és az emberi jogok 

kölcsönhatásaival kapcsolatos nemzetközi 

normák előmozdításában; elismeri, hogy a 

globális értékláncok hozzájárulnak az 

alapvető nemzetközi munkaügyi, 

környezetvédelmi és szociális normák 

javításához, és lehetőséget kínálnak a 

fenntartható növekedés és jólét, a 

tisztességes és etikus kereskedelem, 

valamint az emberi jogok 

előmozdításának felgyorsításához, 

különösen a fejlődő országokban; 

 nl 

 

Módosítás   222 

Ignazio Corrao 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. ismételten leszögezi, hogy az 

európai vállalkozások tevékenységeinek 

harmadik országokban is maradéktalanul 

meg kell felelniük a nemzetközi emberi 

18. konkrét uniós és tagállami 

intézkedéseket kér annak érdekében, hogy 

az európai vállalkozások tevékenységei 

harmadik országokban is maradéktalanul 
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jogi szabályoknak; ismételten megerősíti 

emellett a vállalati társadalmi 

felelősségvállalás előmozdításának 

fontosságát, mivel az európai vállalkozások 

vezető szerepet játszanak az üzleti 

magatartással és az emberi jogok 

kölcsönhatásaival kapcsolatos nemzetközi 

normák előmozdításában; elismeri, hogy a 

globális értékláncok hozzájárulnak az 

alapvető nemzetközi munkaügyi, 

környezetvédelmi és szociális normák 

javításához, és lehetőséget kínálnak a 

fenntartható fejlődéshez, különösen a 

fejlődő országokban; 

megfeleljenek a nemzetközi emberi jogi 

szabályoknak; ismételten megerősíti 

emellett a vállalati társadalmi 

felelősségvállalás előmozdításának 

fontosságát, mivel az európai vállalkozások 

vezető szerepet játszanak az üzleti 

magatartással és az emberi jogok 

kölcsönhatásaival kapcsolatos nemzetközi 

normák előmozdításában; konkrét uniós és 

tagállami intézkedéseket kér annak 

érdekében, hogy a globális értékláncok 

hozzájáruljanak az alapvető nemzetközi 

munkaügyi, környezetvédelmi és szociális 

normák javításához, és lehetőséget 

kínáljanak a fenntartható fejlődéshez, 

különösen a fejlődő országokban; 

Or. it 

 

Módosítás   223 

Janusz Korwin-Mikke 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. ismételten leszögezi, hogy az 

európai vállalkozások tevékenységeinek 

harmadik országokban is maradéktalanul 

meg kell felelniük a nemzetközi emberi 

jogi szabályoknak; ismételten megerősíti 

emellett a vállalati társadalmi 

felelősségvállalás előmozdításának 

fontosságát, mivel az európai vállalkozások 

vezető szerepet játszanak az üzleti 

magatartással és az emberi jogok 

kölcsönhatásaival kapcsolatos nemzetközi 

normák előmozdításában; elismeri, hogy a 

globális értékláncok hozzájárulnak az 

alapvető nemzetközi munkaügyi, 

környezetvédelmi és szociális normák 

javításához, és lehetőséget kínálnak a 

fenntartható fejlődéshez, különösen a 

fejlődő országokban; 

18. ismételten leszögezi, hogy az 

európai vállalkozások tevékenységeinek 

harmadik országokban is maradéktalanul 

meg kell felelniük az emberi jogok 

nemzetközi jogának; ismételten megerősíti 

emellett a vállalati társadalmi 

felelősségvállalás előmozdításának 

fontosságát, mivel az európai vállalkozások 

vezető szerepet játszanak az üzleti 

magatartással és az emberi jogok 

kölcsönhatásaival kapcsolatos nemzetközi 

normák előmozdításában; elismeri, hogy a 

globális értékláncok hozzájárulnak az 

alapvető nemzetközi munkaügyi, 

környezetvédelmi és szociális normák 

javításához, és lehetőséget kínálnak a 

fenntartható fejlődéshez, különösen a 

fejlődő országokban; 
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Or. en 

 

Módosítás   224 

Ignazio Corrao 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 18a. ismét erőteljesen elítéli, hogy a 

Bizottság nem tett lépéseket a vállalatok 

harmadik országokban elkövetett súlyos 

emberi jogi visszaélésekkel kapcsolatos 

felelősségéről szóló állásfoglalás nyomán, 

amelyet az EP több mint egy évvel ezelőtt, 

elsöprő többséggel hagyott jóvá; 

erőteljesen elítéli, hogy a Bizottságnál 

süket fülekre talált az EP számos egymást 

követő felhívása, többek között egy szóbeli 

kérdés, a Fejlesztési Bizottság és a biztos 

közötti strukturált párbeszéd keretében 

feltett konkrét kérdések, valamint a két 

bizottság elnöke által aláírt és a Bizottság 

főtitkárának címzett levél; határozottan 

megerősíti, hogy szándékában áll a fent 

említett állásfoglalásban található számos 

javaslat kötelező szabályok útján történő 

tényleges megvalósítása, hogy a szavak 

után a tettekre kerüljön a sor; 

Or. it 

 

Módosítás   225 

Barbara Lochbihler 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 18a. felhívja a Bizottságot, hogy az 

EKSZ-szel együttműködve alakítson ki 

éves jelentéstételi keretet az Európai 
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Beruházási Bank (EBB) számára, 

amelyben az EU-n kívüli műveletei 

tekintetében beszámol az EUSZ 

21. cikkében említett, az Unió külső 

tevékenységére vonatkozó általános 

elveknek, valamint az emberi jogokra 

vonatkozó uniós stratégiai keretnek és 

cselekvési tervnek való megfelelésről; 

sürgeti a Bizottságot, hogy garantálja, 

hogy az EBB által támogatott projektek 

megfeleljenek az EU emberi jogi 

politikájának és vállalásainak; kéri az 

EBB-t, hogy a szociális normákra 

vonatkozó politikáját fejlessze a 

bankszektor emberi jogi politikájává; kéri, 

hogy e projektek értékelésénél emberi jogi 

mutatókat is alkalmazzanak; 

Or. en 

 

Módosítás   226 

Ignazio Corrao 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 18a. üdvözli, hogy a tárgyalások 

jelenleg is zajlanak a nemzetközi 

vállalatok és más vállalkozások emberi 

jogi téren való megfelelési 

kötelezettségeiről; felhívja a Bizottságot és 

a tagállamokat, hogy konstruktívan 

vegyenek részt e tárgyalásokban, és 

aktívan járuljanak hozzá a konkrét 

javaslatok megalkotásához, többek között 

a jogorvoslathoz való hozzáféréssel 

kapcsolatban, és tegyenek valódi 

erőfeszítést a pozitív eredmény elérése 

érdekében, például biztassák kereskedelmi 

partnereiket is arra, hogy mutassanak 

ugyanilyen fokú aktivitást; ezzel 

összefüggésben kéri a Bizottságot, hogy 

fontolja meg a kellő gondosságra 

vonatkozó részletes kötelező, akár 
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világszintű előírások lehetőségét; 

Or. en 

 

Módosítás   227 

Liliana Rodrigues 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 18a. kéri, hogy a tagállamok ne 

hanyagolják el az emberi jogokról szóló 

jogszabályokhoz kapcsolódó 

kötelezettségeiket, amikor az olyan 

alapvető fontosságú áruk vagy 

szolgáltatások privatizálása mellett 

döntenek, mint a víz, a csatornázás, az 

oktatás, az egészségügy vagy a biztonság, 

és biztosítsák az ezekért felelős 

vállalkozások független nyomon 

követését; 

Or. pt 

 

Módosítás   228 

Ignazio Corrao 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 b bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 18b. határozottan kéri a Bizottságot, 

hogy kezdeményezzen jogalkotási 

eljárásokat a vállalatok harmadik 

országokban elkövetett súlyos emberi jogi 

visszaélésekkel kapcsolatos felelősségéről 

szóló állásfoglalásban található számos 

javaslat kötelező szabállyá történő 

alakítása céljából, ideértve az áldozatok 

számára megfelelő igazságszolgáltatási 

mechanizmusok létrehozását, továbbá 
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olyan szabályokat, amelyek hatékony 

megoldást jelentenek a súlyos emberi jogi 

visszaélésekért felelős személyek által a 

felelősség kikerülése érdekében használt 

vállalati leplekkel kapcsolatos ügyekben; 

Or. it 

 

Módosítás   229 

Barbara Lochbihler 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

19 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

19. felhívja az EU-t és tagállamait, 

hogy minden politikai tekintélyüket latba 

véve törekedjenek a tömeggyilkosságnak, 

háborús bűnnek vagy az emberiesség elleni 

bűncselekménynek tekinthető mindennemű 

cselekmény megelőzésére, ha pedig ilyen 

cselekmények mégis előfordulnak, akkor 

reagáljanak azokra hatékonyan és 

összehangolt módon, minden szükséges 

erőforrást mozgósítva az elkövetők bíróság 

elé állítása, valamint az áldozatok segítése, 

illetve a stabilizációs és megbékélési 

folyamatok támogatása érdekében; 

felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy 

hozzon létre eszközöket – mint amilyen 

például az uniós korai előrejelző rendszer –

, amelyekkel az erőszakos konfliktusok 

keletkezésének, megismétlődésének és 

kibontakozásának megelőzése érdekében a 

lehető legkisebbre csökkenthető a 

figyelmeztetés és a reakció közötti 

időtartam; 

19. felhívja az EU-t és tagállamait, 

hogy minden politikai tekintélyüket latba 

véve törekedjenek a tömeggyilkosságnak, 

háborús bűnnek vagy az emberiesség elleni 

bűncselekménynek tekinthető mindennemű 

cselekmény megelőzésére, ha pedig ilyen 

cselekmények mégis előfordulnak, akkor 

reagáljanak azokra hatékonyan és 

összehangolt módon, minden szükséges 

erőforrást mozgósítva az elkövetők – 

például az egyetemes joghatóság elvének 

alkalmazása révén történő – bíróság elé 

állítása, valamint az áldozatok segítése, 

illetve a stabilizációs és megbékélési 

folyamatok támogatása érdekében; 

felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy 

hozzon létre eszközöket – mint amilyen 

például az uniós korai előrejelző rendszer –

, amelyekkel az erőszakos konfliktusok 

keletkezésének, megismétlődésének és 

kibontakozásának megelőzése érdekében a 

lehető legkisebbre csökkenthető a 

figyelmeztetés és a reakció közötti 

időtartam; 

Or. en 
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Módosítás   230 

Ignazio Corrao 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

19 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

19. felhívja az EU-t és tagállamait, 

hogy minden politikai tekintélyüket latba 

véve törekedjenek a tömeggyilkosságnak, 

háborús bűnnek vagy az emberiesség elleni 

bűncselekménynek tekinthető mindennemű 

cselekmény megelőzésére, ha pedig ilyen 

cselekmények mégis előfordulnak, akkor 

reagáljanak azokra hatékonyan és 

összehangolt módon, minden szükséges 

erőforrást mozgósítva az elkövetők bíróság 

elé állítása, valamint az áldozatok segítése, 

illetve a stabilizációs és megbékélési 

folyamatok támogatása érdekében; 

felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy 

hozzon létre eszközöket – mint amilyen 

például az uniós korai előrejelző rendszer –

, amelyekkel az erőszakos konfliktusok 

keletkezésének, megismétlődésének és 

kibontakozásának megelőzése érdekében a 

lehető legkisebbre csökkenthető a 

figyelmeztetés és a reakció közötti 

időtartam; 

19. felhívja az EU-t és tagállamait, 

hogy minden politikai tekintélyüket latba 

véve törekedjenek a tömeggyilkosságnak, 

háborús bűnnek vagy az emberiesség elleni 

bűncselekménynek tekinthető mindennemű 

cselekmény megelőzésére, ha pedig ilyen 

cselekmények mégis előfordulnak, akkor 

reagáljanak azokra békésen, hatékonyan és 

összehangolt módon, minden szükséges 

erőforrást mozgósítva az elkövetők bíróság 

elé állítása, valamint az áldozatok segítése, 

illetve a stabilizációs és megbékélési 

folyamatok támogatása érdekében; 

felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy 

hozzon létre eszközöket – mint amilyen 

például az uniós korai előrejelző rendszer –

, amelyekkel az erőszakos konfliktusok 

keletkezésének, megismétlődésének és 

kibontakozásának megelőzése érdekében a 

lehető legkisebbre csökkenthető a 

figyelmeztetés és a reakció közötti 

időtartam; 

Or. it 

 

Módosítás   231 

Janusz Korwin-Mikke 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

19 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

19. felhívja az EU-t és tagállamait, 

hogy minden politikai tekintélyüket latba 

véve törekedjenek a tömeggyilkosságnak, 

háborús bűnnek vagy az emberiesség elleni 

bűncselekménynek tekinthető mindennemű 

19. felhívja az EU-t és tagállamait, 

hogy minden politikai eszközüket latba 

véve törekedjenek a tömeggyilkosságnak, 

háborús bűnnek vagy az emberiesség elleni 

bűncselekménynek tekinthető mindennemű 
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cselekmény megelőzésére, ha pedig ilyen 

cselekmények mégis előfordulnak, akkor 

reagáljanak azokra hatékonyan és 

összehangolt módon, minden szükséges 

erőforrást mozgósítva az elkövetők bíróság 

elé állítása, valamint az áldozatok segítése, 

illetve a stabilizációs és megbékélési 

folyamatok támogatása érdekében; 

felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy 

hozzon létre eszközöket – mint amilyen 

például az uniós korai előrejelző rendszer –

, amelyekkel az erőszakos konfliktusok 

keletkezésének, megismétlődésének és 

kibontakozásának megelőzése érdekében a 

lehető legkisebbre csökkenthető a 

figyelmeztetés és a reakció közötti 

időtartam; 

cselekmény megelőzésére, ha pedig ilyen 

cselekmények mégis előfordulnak, akkor 

reagáljanak azokra hatékonyan és 

összehangolt módon, minden szükséges 

erőforrást mozgósítva az elkövetők bíróság 

elé állítása, valamint az áldozatok segítése, 

illetve a stabilizációs és megbékélési 

folyamatok támogatása érdekében; 

felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy 

hozzon létre eszközöket – mint amilyen 

például az uniós korai előrejelző rendszer –

, amelyekkel az erőszakos konfliktusok 

keletkezésének, megismétlődésének és 

kibontakozásának megelőzése érdekében a 

lehető legkisebbre csökkenthető a 

figyelmeztetés és a reakció közötti 

időtartam; 

Or. en 

 

Módosítás   232 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

19 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 19a. felszólítja az EU-t, hogy biztosítson 

támogatást azoknak a szervezeteknek 

(többek között nem kormányzati 

szerveknek, nyílt oknyomozó 

szervezeteknek, valamint az iraki és szíriai 

civil társadalomnak), amelyek gyűjtik, 

megőrzik és védik az Irakban és Szíriában 

harcoló felek által elkövetett 

bűncselekmények digitális és más jellegű 

bizonyítékait, annak érdekében, hogy e 

feleket később nemzetközi büntetőeljárás 

alá lehessen helyezni; 

Or. en 

 

Módosítás   233 
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Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

19 b bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 19b. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 

YouTube a terrorista tartalmak és 

propaganda eltávolítása keretében törli a 

Szíriában elkövetett potenciális háborús 

bűnökkel kapcsolatos 

videóbizonyítékokat; 

Or. en 

 

Módosítás   234 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

19 c bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 19c. súlyos aggodalmát fejezi ki a 

kulturális örökségi helyszínek szíriai, 

iraki, jemeni és líbiai elpusztításával 

kapcsolatban; megjegyzi, hogy a világ 38 

veszélyeztetett kulturális örökségi 

helyszíne közül 22 a Közel-Keleten 

található; támogatja a „Kulturális 

örökség kezdeményezés” tevékenységét, és 

annak a Szíriában és Irakban folytatott, a 

régészeti és kulturális örökség 

megsemmisítésével kapcsolatos 

tényfeltáró tevékenységét; 

Or. en 

 

Módosítás   235 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

19 d bekezdés (új) 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 19d. üdvözli, hogy az EU is támogatja 

az ENSZ által létrehozott nemzetközi, 

pártatlan és független mechanizmust 

(IIIM), amelynek célja a Szíriában 

elkövetett súlyos bűncselekmények 

vizsgálata; hangsúlyozza, hogy fontos 

lenne, hogy Irakban is létrehozzanak egy 

hasonló független mechanizmust; felhívja 

az EU-t és azokat a tagállamokat, amelyek 

még nem tették meg, hogy pénzügyileg is 

járuljanak hozzá az IIIM munkájához; 

Or. en 

 

Módosítás   236 

Marie-Christine Vergiat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. határozottan elítéli a nem állami 

szereplők által, például a Boko Haram által 

Nigériában, illetve az ISIS/Dáis által 

Szíriában és Irakban elkövetett gyalázatos 

bűncselekményeket és emberi jogi 

jogsértéseket; elborzasztja az elkövetett 

bűncselekmények széles skálája: a 

gyilkosságok, a kínzás, a nemi erőszak, a 

rabszolgaságra kényszerítés, a szexuális 

rabszolgaság, a gyermekkatonák toborzása, 

az erőszakos vallási áttérítések, valamint a 

vallási kisebbségek – keresztények, 

jeziditák és mások – módszeres 

legyilkolása; hangsúlyozza, hogy az EU-

nak és tagállamainak támogatniuk kell a 

nem állami csoportok – mint például az 

„ISIS/Dáis” – tagjai ellen a Nemzetközi 

Büntetőbíróság által folytatott 

büntetőeljárást, konszenzusra törekedve az 

ENSZ Biztonsági Tanácsában annak 

érdekében, hogy a Nemzetközi 

20. határozottan elítéli a nem állami 

szereplők által, például a Boko Haram által 

Nigériában, illetve az ISIS/Dáis által 

Szíriában és Irakban elkövetett gyalázatos 

bűncselekményeket és emberi jogi 

jogsértéseket; elborzasztja az elkövetett 

bűncselekmények széles skálája: a 

gyilkosságok, a kínzás, a nemi erőszak, a 

rabszolgaságra kényszerítés, a szexuális 

rabszolgaság, a gyermekkatonák toborzása, 

az erőszakos vallási áttérítések, valamint a 

vallási kisebbségek – keresztények, 

jeziditák és mások – módszeres 

legyilkolása; hangsúlyozza, hogy az EU-

nak és tagállamainak támogatniuk kell a 

nem állami csoportok – mint például az 

„ISIS/Dáis” – tagjai ellen a Nemzetközi 

Büntetőbíróság által folytatott 

büntetőeljárást, konszenzusra törekedve az 

ENSZ Biztonsági Tanácsában annak 

érdekében, hogy a Nemzetközi 
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Büntetőbíróságot joghatósággal ruházzák 

fel; 

Büntetőbíróságot joghatósággal ruházzák 

fel; hangsúlyozza, hogy a terrorizmus 

elleni küzdelem addig nem lehet igazán 

hatékony, amíg fennállnak a terrorizmust 

finanszírozó országokkal létrejött 

kereskedelmi megállapodások és politikai 

kapcsolatok; elítéli, hogy egyes 

tagállamok fegyvereket adnak el ezeknek 

az országoknak, ezért követeli e 

megállapodások felfüggesztését, és azt, 

hogy indítsanak eljárást a terrorizmust 

közvetlenül vagy közvetve finanszírozó 

vállalkozások ellen; elítéli, ha a 

terrorizmus elleni küzdelmet oly módon 

használják fel eszközként, hogy az az 

alapvető jogok megsértéséhez vezet; 

Or. fr 

 

Módosítás   237 

Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. határozottan elítéli a nem állami 

szereplők által, például a Boko Haram által 

Nigériában, illetve az ISIS/Dáis által 

Szíriában és Irakban elkövetett gyalázatos 

bűncselekményeket és emberi jogi 

jogsértéseket; elborzasztja az elkövetett 

bűncselekmények széles skálája: a 

gyilkosságok, a kínzás, a nemi erőszak, a 

rabszolgaságra kényszerítés, a szexuális 

rabszolgaság, a gyermekkatonák toborzása, 

az erőszakos vallási áttérítések, valamint a 

vallási kisebbségek – keresztények, 

jeziditák és mások – módszeres 

legyilkolása; hangsúlyozza, hogy az EU-

nak és tagállamainak támogatniuk kell a 

nem állami csoportok – mint például az 

„ISIS/Dáis” – tagjai ellen a Nemzetközi 

Büntetőbíróság által folytatott 

büntetőeljárást, konszenzusra törekedve az 

20. határozottan elítéli a nem állami 

szereplők által, például a Boko Haram által 

Nigériában, illetve az ISIS/Dáis által 

Szíriában és Irakban elkövetett gyalázatos 

bűncselekményeket és emberi jogi 

jogsértéseket; elborzasztja az elkövetett 

bűncselekmények széles skálája: a 

gyilkosságok, a kínzás, a nemi erőszak, a 

rabszolgaságra kényszerítés, a szexuális 

rabszolgaság, a gyermekkatonák toborzása, 

az erőszakos vallási áttérítések, valamint a 

vallási kisebbségek – keresztények, 

jeziditák és mások – módszeres 

legyilkolása; emlékeztet rá, hogy az 

ISIS/Dáis által ellenőrzött területeken élő 

vallási kisebbségek által elszenvedett 

helyzetet az Európai Parlament az 

Irakban és Szíriában, különösen az 

Iszlám Állammal összefüggésben 
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ENSZ Biztonsági Tanácsában annak 

érdekében, hogy a Nemzetközi 

Büntetőbíróságot joghatósággal ruházzák 

fel; 

kialakult humanitárius válságról szóló 

állásfoglalásában népirtásnak 

minősítette; hangsúlyozza, hogy az EU-

nak és tagállamainak támogatniuk kell a 

nem állami csoportok – mint például az 

„ISIS/Dáis” – tagjai ellen a Nemzetközi 

Büntetőbíróság által folytatott 

büntetőeljárást, konszenzusra törekedve az 

ENSZ Biztonsági Tanácsában annak 

érdekében, hogy a Nemzetközi 

Büntetőbíróságot joghatósággal ruházzák 

fel; 

Or. en 

 

Módosítás   238 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. határozottan elítéli a nem állami 

szereplők által, például a Boko Haram által 

Nigériában, illetve az ISIS/Dáis által 

Szíriában és Irakban elkövetett gyalázatos 

bűncselekményeket és emberi jogi 

jogsértéseket; elborzasztja az elkövetett 

bűncselekmények széles skálája: a 

gyilkosságok, a kínzás, a nemi erőszak, a 

rabszolgaságra kényszerítés, a szexuális 

rabszolgaság, a gyermekkatonák toborzása, 

az erőszakos vallási áttérítések, valamint a 

vallási kisebbségek – keresztények, 

jeziditák és mások – módszeres 

legyilkolása; hangsúlyozza, hogy az EU-

nak és tagállamainak támogatniuk kell a 

nem állami csoportok – mint például az 

„ISIS/Dáis” – tagjai ellen a Nemzetközi 

Büntetőbíróság által folytatott 

büntetőeljárást, konszenzusra törekedve az 

ENSZ Biztonsági Tanácsában annak 

érdekében, hogy a Nemzetközi 

Büntetőbíróságot joghatósággal ruházzák 

fel; 

20. határozottan elítéli az állami 

szereplők, például a szíriai rezsim által 

Szíriában, a Szaúd-Arábia által vezetett 

koalíció által Jemenben, továbbá a nem 

állami szereplők által, például a Boko 

Haram által Nigériában, illetve az 

ISIS/Dáis által Szíriában és Irakban, 

valamint Líbiában, illetve a huti lázadók 

által Jemenben elkövetett gyalázatos 

bűncselekményeket és emberi jogi 

jogsértéseket; elborzasztja az elkövetett 

bűncselekmények széles skálája: a 

gyilkosságok, a kínzás, a nemi erőszak, a 

rabszolgaságra kényszerítés, a szexuális 

rabszolgaság, a gyermekkatonák toborzása, 

az erőszakos vallási áttérítések, valamint a 

vallási kisebbségek – keresztények, 

jeziditák és mások – módszeres 

legyilkolása; hangsúlyozza, hogy az EU-

nak és tagállamainak támogatniuk kell a 

nem állami csoportok – mint például az 

„ISIS/Dáis” – tagjai ellen a Nemzetközi 

Büntetőbíróság által folytatott 
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büntetőeljárást, konszenzusra törekedve az 

ENSZ Biztonsági Tanácsában annak 

érdekében, hogy a Nemzetközi 

Büntetőbíróságot joghatósággal ruházzák 

fel; 

Or. en 

 

Módosítás   239 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. határozottan elítéli a nem állami 

szereplők által, például a Boko Haram által 

Nigériában, illetve az ISIS/Dáis által 

Szíriában és Irakban elkövetett gyalázatos 

bűncselekményeket és emberi jogi 

jogsértéseket; elborzasztja az elkövetett 

bűncselekmények széles skálája: a 

gyilkosságok, a kínzás, a nemi erőszak, a 

rabszolgaságra kényszerítés, a szexuális 

rabszolgaság, a gyermekkatonák toborzása, 

az erőszakos vallási áttérítések, valamint a 

vallási kisebbségek – keresztények, 

jeziditák és mások – módszeres 

legyilkolása; hangsúlyozza, hogy az EU-

nak és tagállamainak támogatniuk kell a 

nem állami csoportok – mint például az 

„ISIS/Dáis” – tagjai ellen a Nemzetközi 

Büntetőbíróság által folytatott 

büntetőeljárást, konszenzusra törekedve az 

ENSZ Biztonsági Tanácsában annak 

érdekében, hogy a Nemzetközi 

Büntetőbíróságot joghatósággal ruházzák 

fel; 

20. határozottan elítéli a nem állami 

szereplők által, például a Boko Haram által 

Nigériában, illetve az ISIS/Dáis által 

Szíriában és Irakban elkövetett gyalázatos 

bűncselekményeket és emberi jogi 

jogsértéseket; elborzasztja az elkövetett 

bűncselekmények széles skálája: a 

gyilkosságok, a kínzás, a nemi erőszak, a 

rabszolgaságra kényszerítés, a szexuális 

rabszolgaság, a gyermekkatonák toborzása, 

az erőszakos vallási áttérítések, valamint a 

vallási kisebbségek – keresztények, 

jeziditák és mások – módszeres 

legyilkolása; hangsúlyozza, hogy az EU-

nak és tagállamainak támogatniuk kell a 

nem állami csoportok – mint például az 

„ISIS/Dáis” – tagjai ellen a Nemzetközi 

Büntetőbíróság által folytatott 

büntetőeljárást, konszenzusra törekedve az 

ENSZ Biztonsági Tanácsában annak 

érdekében, hogy a Nemzetközi 

Büntetőbíróságot joghatósággal ruházzák 

fel, vagy biztosítsák, hogy egy ad-hoc 

igazságszolgáltatási fórum által, vagy az 

egyetemes joghatóság elve alapján 

igazságot szolgáltassanak; 

Or. en 
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Módosítás   240 

Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Urmas Paet 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. határozottan elítéli a nem állami 

szereplők által, például a Boko Haram által 

Nigériában, illetve az ISIS/Dáis által 

Szíriában és Irakban elkövetett gyalázatos 

bűncselekményeket és emberi jogi 

jogsértéseket; elborzasztja az elkövetett 

bűncselekmények széles skálája: a 

gyilkosságok, a kínzás, a nemi erőszak, a 

rabszolgaságra kényszerítés, a szexuális 

rabszolgaság, a gyermekkatonák toborzása, 

az erőszakos vallási áttérítések, valamint a 

vallási kisebbségek – keresztények, 

jeziditák és mások – módszeres 

legyilkolása; hangsúlyozza, hogy az EU-

nak és tagállamainak támogatniuk kell a 

nem állami csoportok – mint például az 

„ISIS/Dáis” – tagjai ellen a Nemzetközi 

Büntetőbíróság által folytatott 

büntetőeljárást, konszenzusra törekedve az 

ENSZ Biztonsági Tanácsában annak 

érdekében, hogy a Nemzetközi 

Büntetőbíróságot joghatósággal ruházzák 

fel; 

20. határozottan elítéli az állami 

szereplők, valamint a nem állami szereplők 

által, például a Boko Haram által 

Nigériában, illetve az ISIS/Dáis által 

Szíriában és Irakban, továbbá a huti 

lázadók által Jemenben elkövetett 

gyalázatos bűncselekményeket és emberi 

jogi jogsértéseket; elborzasztja az 

elkövetett bűncselekmények széles skálája: 

a gyilkosságok, a kínzás, a háborús 

fegyverként alkalmazott nemi erőszak, a 

rabszolgaságra kényszerítés, a szexuális 

rabszolgaság, a gyermekkatonák toborzása, 

az erőszakos vallási áttérítések, valamint a 

vallási kisebbségek – keresztények, 

jeziditák és mások – módszeres 

legyilkolása; hangsúlyozza, hogy az EU-

nak és tagállamainak támogatniuk kell az 

állami szereplők, valamint a nem állami 

csoportok – mint például az „ISIS/Dáis” – 

tagjai ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság 

által folytatott büntetőeljárást, 

konszenzusra törekedve az ENSZ 

Biztonsági Tanácsában annak érdekében, 

hogy a Nemzetközi Büntetőbíróságot 

joghatósággal ruházzák fel; 

Or. en 

 

Módosítás   241 

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Tanja Fajon 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 
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20. határozottan elítéli a nem állami 

szereplők által, például a Boko Haram által 

Nigériában, illetve az ISIS/Dáis által 

Szíriában és Irakban elkövetett gyalázatos 

bűncselekményeket és emberi jogi 

jogsértéseket; elborzasztja az elkövetett 

bűncselekmények széles skálája: a 

gyilkosságok, a kínzás, a nemi erőszak, a 

rabszolgaságra kényszerítés, a szexuális 

rabszolgaság, a gyermekkatonák toborzása, 

az erőszakos vallási áttérítések, valamint a 

vallási kisebbségek – keresztények, 

jeziditák és mások – módszeres 

legyilkolása; hangsúlyozza, hogy az EU-

nak és tagállamainak támogatniuk kell a 

nem állami csoportok – mint például az 

„ISIS/Dáis” – tagjai ellen a Nemzetközi 

Büntetőbíróság által folytatott 

büntetőeljárást, konszenzusra törekedve az 

ENSZ Biztonsági Tanácsában annak 

érdekében, hogy a Nemzetközi 

Büntetőbíróságot joghatósággal ruházzák 

fel; 

20. határozottan elítéli a nem állami 

szereplők által, például a Boko Haram által 

Nigériában, illetve az ISIS/Dáis által 

Szíriában és Irakban elkövetett gyalázatos 

bűncselekményeket és emberi jogi 

jogsértéseket; elborzasztja az elkövetett 

bűncselekmények széles skálája: a 

gyilkosságok, a kínzás, a nemi erőszak, a 

rabszolgaságra kényszerítés, a szexuális 

rabszolgaság, a gyermekkatonák toborzása, 

az erőszakos vallási áttérítések, valamint a 

kisebbségek, többek között etnikai, nyelvi 

és vallási kisebbségek – LMBTI-

személyek, fogyatékossággal élő 

személyek, nők és gyermekek – módszeres 

legyilkolása; hangsúlyozza, hogy az EU-

nak és tagállamainak támogatniuk kell a 

nem állami csoportok – mint például az 

„ISIS/Dáis” – tagjai ellen a Nemzetközi 

Büntetőbíróság által folytatott 

büntetőeljárást, konszenzusra törekedve az 

ENSZ Biztonsági Tanácsában annak 

érdekében, hogy a Nemzetközi 

Büntetőbíróságot joghatósággal ruházzák 

fel; 

Or. en 

 

Módosítás   242 

Ana Gomes 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. határozottan elítéli a nem állami 

szereplők által, például a Boko Haram által 

Nigériában, illetve az ISIS/Dáis által 

Szíriában és Irakban elkövetett gyalázatos 

bűncselekményeket és emberi jogi 

jogsértéseket; elborzasztja az elkövetett 

bűncselekmények széles skálája: a 

gyilkosságok, a kínzás, a nemi erőszak, a 

rabszolgaságra kényszerítés, a szexuális 

rabszolgaság, a gyermekkatonák toborzása, 

20. határozottan elítéli a nem állami 

szereplők által, például a Boko Haram által 

Nigériában, illetve az ISIS/Dáis által 

Szíriában és Irakban elkövetett gyalázatos 

bűncselekményeket és emberi jogi 

jogsértéseket; elborzasztja az elkövetett 

bűncselekmények széles skálája: a 

gyilkosságok, a kínzás, a nemi erőszak, a 

rabszolgaságra kényszerítés, a szexuális 

rabszolgaság, a gyermekkatonák toborzása, 
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az erőszakos vallási áttérítések, valamint a 

vallási kisebbségek – keresztények, 

jeziditák és mások – módszeres 

legyilkolása; hangsúlyozza, hogy az EU-

nak és tagállamainak támogatniuk kell a 

nem állami csoportok – mint például az 

„ISIS/Dáis” – tagjai ellen a Nemzetközi 

Büntetőbíróság által folytatott 

büntetőeljárást, konszenzusra törekedve az 

ENSZ Biztonsági Tanácsában annak 

érdekében, hogy a Nemzetközi 

Büntetőbíróságot joghatósággal ruházzák 

fel; 

az erőszakos vallási áttérítések, valamint a 

vallási kisebbségek – keresztények, 

jeziditák és mások – módszeres 

legyilkolása és irtása; hangsúlyozza, hogy 

az EU-nak és tagállamainak támogatniuk 

kell a nem állami csoportok – mint például 

az „ISIS/Dáis” – tagjai ellen a Nemzetközi 

Büntetőbíróság által folytatott 

büntetőeljárást, felszólítva az ENSZ 

Biztonsági Tanácsát arra, hogy a 

Nemzetközi Büntetőbíróságot 

joghatósággal ruházza fel; 

Or. en 

 

Módosítás   243 

Ignazio Corrao 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. határozottan elítéli a nem állami 

szereplők által, például a Boko Haram által 

Nigériában, illetve az ISIS/Dáis által 

Szíriában és Irakban elkövetett gyalázatos 

bűncselekményeket és emberi jogi 

jogsértéseket; elborzasztja az elkövetett 

bűncselekmények széles skálája: a 

gyilkosságok, a kínzás, a nemi erőszak, a 

rabszolgaságra kényszerítés, a szexuális 

rabszolgaság, a gyermekkatonák toborzása, 

az erőszakos vallási áttérítések, valamint a 

vallási kisebbségek – keresztények, 

jeziditák és mások – módszeres 

legyilkolása; hangsúlyozza, hogy az EU-

nak és tagállamainak támogatniuk kell a 

nem állami csoportok – mint például az 

„ISIS/Dáis” – tagjai ellen a Nemzetközi 

Büntetőbíróság által folytatott 

büntetőeljárást, konszenzusra törekedve az 

ENSZ Biztonsági Tanácsában annak 

érdekében, hogy a Nemzetközi 

Büntetőbíróságot joghatósággal ruházzák 

20. határozottan elítéli a nem állami 

szereplők által, például a Boko Haram által 

Nigériában, illetve a Dáis által Szíriában és 

Irakban elkövetett gyalázatos 

bűncselekményeket és emberi jogi 

jogsértéseket; elborzasztja az elkövetett 

bűncselekmények széles skálája: a 

gyilkosságok, a kínzás, a nemi erőszak, a 

rabszolgaságra kényszerítés, a szexuális 

rabszolgaság, a gyermekkatonák toborzása, 

az erőszakos vallási áttérítések, valamint a 

vallási kisebbségek – keresztények, 

jeziditák és mások – módszeres 

legyilkolása; hangsúlyozza, hogy az EU-

nak és tagállamainak támogatniuk kell a 

nem állami csoportok – mint például a 

Dáis – tagjai ellen a Nemzetközi 

Büntetőbíróság által folytatott 

büntetőeljárást, konszenzusra törekedve az 

ENSZ Biztonsági Tanácsában annak 

érdekében, hogy a Nemzetközi 

Büntetőbíróságot joghatósággal ruházzák 
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fel; fel; 

Or. it 

 

Módosítás   244 

Ana Gomes 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 20a. szolidaritását fejezi ki a Szaúd-

Arábia által Jemenben folytatott – civilek 

és különösen gyermekek felháborító és 

súlyos szenvedésével járó – háború 

áldozataival; elítéli a Bahrein polgárainak 

jelentős részével szembeni, Szaúd-Arábia 

által szított elnyomást, a nők és az emberi 

jogi aktivisták elnyomását Szaúd-

Arábiában, valamint azt, hogy a Szaúd-

Arábia általi finanszírozás fontos szerepet 

játszik a vahabizmus és annak radikálisan 

szélsőséges ideológiája terjesztésében, 

amely világszerte számtalan terrorista 

csoportot és szervezetet lát el tagokkal; 

Or. en 

 

Módosítás   245 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 20a. ismételten a lehető 

leghatározottabban elítéli a szíriai 

kormány által saját lakosai ellen, 

valamint a Szaúd-Arábia vezette koalíció 

által a jemeni lakosság ellen elkövetett 

bűncselekményeket; nagyobb fokú uniós 

szerepvállalást szorgalmaz az erőszak 



 

AM\1134429HU.docx 37/112 PE610.682v01-00 

 HU 

megszüntetésére irányuló tárgyalásokban 

és annak biztosításában, hogy az 

elkövetők bíróság elé kerüljenek; 

Or. en 

 

Módosítás   246 

Urmas Paet 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 20a. a lehető leghatározottabban elítéli 

az Észak-Koreában, a Fülöp-szigeteken és 

más országokban zajló emberi jogi 

jogsértéseket, valamint a rohingja 

népcsoport üldöztetését és irtását 

Mianmarban; rámutat, hogy az 

államoknak tiszteletben kell tartaniuk a 

visszaküldés tilalmának elvét; 

Or. et 

 

Módosítás   247 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 b bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 20b. meggyőződése, hogy a Szaúd-

Arábiába irányuló kivitelek nem felelnek 

meg legalább a 2. kritériumnak az ország 

súlyos humanitárius jogsértésekben való, 

az ENSZ illetékes hatóságai által 

megállapított részvétele tekintetében; 

ismételten hangsúlyozza 2016. február 26-

i felhívását arra vonatkozóan, hogy 

sürgősen fegyverembargót kell életbe 

léptetni Szaúd-Arábiával szemben; 
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Or. en 

 

Módosítás   248 

Barbara Lochbihler 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. ismételten teljes körű támogatásáról 

biztosítja a Nemzetközi Büntetőbíróságot, 

a Római Statútumot, az ügyészi hivatalt, az 

ügyész „prorio motu” hatásköreit, valamint 

az új vizsgálatok indítása tekintetében elért 

haladást, ezek ugyanis az atrocitásokkal 

járó bűncselekmények elkövetőinek 

büntetlensége ellen vívott küzdelem 

lényeges eszközei; üdvözli az EU és a 

Nemzetközi Büntetőbíróság 2016. július 6-

án Brüsszelben tartott találkozóját, amely a 

2. EU–Nemzetközi Büntetőbíróság 

kerekasztal találkozó előkészítése 

keretében lehetővé teszi a Nemzetközi 

Büntetőbíróság és az uniós intézmények 

érintett személyzete számára, hogy 

azonosítsák a fellépés közös területeit, 

információkat cseréljenek és javítsák 

együttműködésüket; mély sajnálattal veszi 

tudomásul a Római Statútumból való 

kilépésről szóló közelmúltbeli 

bejelentéseket, amelyek megnehezítik az 

áldozatok igazságszolgáltatáshoz való 

hozzáférését, ezért határozottan 

elítélendők; ismételten felszólítja az 

alelnököt/főképviselőt, hogy nevezzen ki a 

nemzetközi humanitárius joggal és 

nemzetközi igazságszolgáltatással 

foglalkozó uniós különleges képviselőt, 

akinek megbízatásába tartozik, hogy az EU 

teljes külpolitikájában előmozdítsa, 

általánosan érvényesítse és képviselje az 

EU büntetlenség elleni küzdelem és a 

Nemzetközi Büntetőbíróság melletti 

elkötelezettségét; 

21. ismételten teljes körű támogatásáról 

biztosítja a Nemzetközi Büntetőbíróságot, 

a Római Statútumot, az ügyészi hivatalt, az 

ügyész „proprio motu” hatásköreit, 

valamint az új vizsgálatok indítása 

tekintetében elért haladást, ezek ugyanis 

lényeges eszközei annak, hogy 

megszűnjön az atrocitásokkal járó 

bűncselekmények elkövetőinek 

büntetlensége; felszólítja az EU-t és a 

tagállamokat, hogy folyamatosan 

támogassák a Nemzetközi Büntetőbíróság 

vizsgálatait és határozatait, valamint 

tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy 

ne fordulhasson elő, hogy egyes országok 

ne működjenek együtt a Nemzetközi 

Büntetőbírósággal, valamint reagáljanak 

megfelelően, ha ez mégis megtörténik; 

ismét felszólítja az EU-t és tagállamait, 

hogy biztosítsák a Nemzetközi 

Büntetőbíróság megfelelő finanszírozását; 

üdvözli az EU és a Nemzetközi 

Büntetőbíróság 2016. július 6-án 

Brüsszelben tartott találkozóját, amely a 2. 

EU–Nemzetközi Büntetőbíróság 

kerekasztal találkozó előkészítése 

keretében lehetővé teszi a Nemzetközi 

Büntetőbíróság és az uniós intézmények 

érintett személyzete számára, hogy 

azonosítsák a fellépés közös területeit, 

információkat cseréljenek és javítsák 

együttműködésüket; mély sajnálattal veszi 

tudomásul a Római Statútumból való 

kilépésről szóló közelmúltbeli 

bejelentéseket, amelyek megnehezítik az 
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áldozatok igazságszolgáltatáshoz való 

hozzáférését, ezért határozottan 

elítélendők; ismételten felszólítja az 

alelnököt/főképviselőt, hogy nevezzen ki a 

nemzetközi humanitárius joggal és 

nemzetközi igazságszolgáltatással 

foglalkozó uniós különleges képviselőt, 

akinek megbízatásába tartozik, hogy az EU 

teljes külpolitikájában előmozdítsa, 

általánosan érvényesítse és képviselje az 

EU büntetlenség elleni küzdelem és a 

Nemzetközi Büntetőbíróság melletti 

elkötelezettségét; 

Or. en 

 

Módosítás   249 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. ismételten teljes körű támogatásáról 

biztosítja a Nemzetközi Büntetőbíróságot, 

a Római Statútumot, az ügyészi hivatalt, az 

ügyész „prorio motu” hatásköreit, valamint 

az új vizsgálatok indítása tekintetében elért 

haladást, ezek ugyanis az atrocitásokkal 

járó bűncselekmények elkövetőinek 

büntetlensége ellen vívott küzdelem 

lényeges eszközei; üdvözli az EU és a 

Nemzetközi Büntetőbíróság 2016. július 6-

án Brüsszelben tartott találkozóját, amely a 

2. EU–Nemzetközi Büntetőbíróság 

kerekasztal találkozó előkészítése 

keretében lehetővé teszi a Nemzetközi 

Büntetőbíróság és az uniós intézmények 

érintett személyzete számára, hogy 

azonosítsák a fellépés közös területeit, 

információkat cseréljenek és javítsák 

együttműködésüket; mély sajnálattal veszi 

tudomásul a Római Statútumból való 

kilépésről szóló közelmúltbeli 

bejelentéseket, amelyek megnehezítik az 

21. ismételten teljes körű támogatásáról 

biztosítja a Nemzetközi Büntetőbíróságot, 

a Római Statútumot, az ügyészi hivatalt, az 

ügyész „proprio motu” hatásköreit, 

valamint az új vizsgálatok indítása 

tekintetében elért haladást, ezek ugyanis az 

atrocitásokkal járó bűncselekmények 

elkövetőinek büntetlensége ellen vívott 

küzdelem lényeges eszközei; felhívja a 

Részes Államok Közgyűlését, hogy 

fogadják el az agresszió bűntettére 

vonatkozó kampalai módosításokat, és 

felszólítja az uniós tagállamokat, hogy 

módosítsák az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 83. cikkét, és vegyék fel az 

„atrocitásokkal járó bűncselekményeket” 

az EU hatáskörébe eső bűncselekmények 

listájára; üdvözli az EU és a Nemzetközi 

Büntetőbíróság 2016. július 6-án 

Brüsszelben tartott találkozóját, amely a 2. 

EU–Nemzetközi Büntetőbíróság 

kerekasztal találkozó előkészítése 
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áldozatok igazságszolgáltatáshoz való 

hozzáférését, ezért határozottan 

elítélendők; ismételten felszólítja az 

alelnököt/főképviselőt, hogy nevezzen ki a 

nemzetközi humanitárius joggal és 

nemzetközi igazságszolgáltatással 

foglalkozó uniós különleges képviselőt, 

akinek megbízatásába tartozik, hogy az EU 

teljes külpolitikájában előmozdítsa, 

általánosan érvényesítse és képviselje az 

EU büntetlenség elleni küzdelem és a 

Nemzetközi Büntetőbíróság melletti 

elkötelezettségét; 

keretében lehetővé teszi a Nemzetközi 

Büntetőbíróság és az uniós intézmények 

érintett személyzete számára, hogy 

azonosítsák a fellépés közös területeit, 

információkat cseréljenek és javítsák 

együttműködésüket; mély sajnálattal veszi 

tudomásul a Római Statútumból való 

kilépésről szóló közelmúltbeli 

bejelentéseket, amelyek megnehezítik az 

áldozatok igazságszolgáltatáshoz való 

hozzáférését, ezért határozottan 

elítélendők; ismételten felszólítja az 

alelnököt/főképviselőt, hogy nevezzen ki a 

nemzetközi humanitárius joggal és 

nemzetközi igazságszolgáltatással 

foglalkozó uniós különleges képviselőt, 

akinek megbízatásába tartozik, hogy az EU 

teljes külpolitikájában előmozdítsa, 

általánosan érvényesítse és képviselje az 

EU büntetlenség elleni küzdelem és a 

Nemzetközi Büntetőbíróság melletti 

elkötelezettségét; 

Or. en 
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Liliana Rodrigues 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. ismételten teljes körű támogatásáról 

biztosítja a Nemzetközi Büntetőbíróságot, 

a Római Statútumot, az ügyészi hivatalt, az 

ügyész „prorio motu” hatásköreit, valamint 

az új vizsgálatok indítása tekintetében elért 

haladást, ezek ugyanis az atrocitásokkal 

járó bűncselekmények elkövetőinek 

büntetlensége ellen vívott küzdelem 

lényeges eszközei; üdvözli az EU és a 

Nemzetközi Büntetőbíróság 2016. július 6-

án Brüsszelben tartott találkozóját, amely a 

2. EU–Nemzetközi Büntetőbíróság 

kerekasztal találkozó előkészítése 

21. ismételten teljes körű támogatásáról 

biztosítja a Nemzetközi Büntetőbíróságot, 

a Római Statútumot, az ügyészi hivatalt, az 

ügyész „proprio motu” hatásköreit, 

valamint az új vizsgálatok indítása 

tekintetében elért haladást, ezek ugyanis az 

atrocitásokkal járó bűncselekmények 

elkövetőinek büntetlensége ellen vívott 

küzdelem lényeges eszközei; határozottan 

elítéli a Nemzetközi Büntetőbíróság 

legitimitásának vagy függetlenségének 

aláásására irányuló valamennyi kísérletet, 

és kéri az Uniót és tagállamait, hogy 
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keretében lehetővé teszi a Nemzetközi 

Büntetőbíróság és az uniós intézmények 

érintett személyzete számára, hogy 

azonosítsák a fellépés közös területeit, 

információkat cseréljenek és javítsák 

együttműködésüket; mély sajnálattal veszi 

tudomásul a Római Statútumból való 

kilépésről szóló közelmúltbeli 

bejelentéseket, amelyek megnehezítik az 

áldozatok igazságszolgáltatáshoz való 

hozzáférését, ezért határozottan 

elítélendők; ismételten felszólítja az 

alelnököt/főképviselőt, hogy nevezzen ki a 

nemzetközi humanitárius joggal és 

nemzetközi igazságszolgáltatással 

foglalkozó uniós különleges képviselőt, 

akinek megbízatásába tartozik, hogy az EU 

teljes külpolitikájában előmozdítsa, 

általánosan érvényesítse és képviselje az 

EU büntetlenség elleni küzdelem és a 

Nemzetközi Büntetőbíróság melletti 

elkötelezettségét; 

folyamatosan működjenek együtt a 

Nemzetközi Büntetőbíróság vizsgálatainak 

és határozatainak támogatása érdekében, 

hogy véget vessenek a nemzetközi 

bűncselekmények büntetlenségének; 
üdvözli az EU és a Nemzetközi 

Büntetőbíróság 2016. július 6-án 

Brüsszelben tartott találkozóját, amely a 2. 

EU–Nemzetközi Büntetőbíróság 

kerekasztal találkozó előkészítése 

keretében lehetővé teszi a Nemzetközi 

Büntetőbíróság és az uniós intézmények 

érintett személyzete számára, hogy 

azonosítsák a fellépés közös területeit, 

információkat cseréljenek és javítsák 

együttműködésüket; mély sajnálattal veszi 

tudomásul a Római Statútumból való 

kilépésről szóló közelmúltbeli 

bejelentéseket, amelyek megnehezítik az 

áldozatok igazságszolgáltatáshoz való 

hozzáférését, ezért határozottan 

elítélendők; ismételten felszólítja az 

alelnököt/főképviselőt, hogy nevezzen ki a 

nemzetközi humanitárius joggal és 

nemzetközi igazságszolgáltatással 

foglalkozó uniós különleges képviselőt, 

akinek megbízatásába tartozik, hogy az EU 

teljes külpolitikájában előmozdítsa, 

általánosan érvényesítse és képviselje az 

EU büntetlenség elleni küzdelem és a 

Nemzetközi Büntetőbíróság melletti 

elkötelezettségét; 

Or. pt 
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Ignazio Corrao 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. ismételten teljes körű támogatásáról 

biztosítja a Nemzetközi Büntetőbíróságot, 

a Római Statútumot, az ügyészi hivatalt, az 

21. ismételten teljes körű támogatásáról 

biztosítja a Nemzetközi Büntetőbíróságot, 

a Római Statútumot, az ügyészi hivatalt, az 
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ügyész „prorio motu” hatásköreit, valamint 

az új vizsgálatok indítása tekintetében elért 

haladást, ezek ugyanis az atrocitásokkal 

járó bűncselekmények elkövetőinek 

büntetlensége ellen vívott küzdelem 

lényeges eszközei; üdvözli az EU és a 

Nemzetközi Büntetőbíróság 2016. július 6-

án Brüsszelben tartott találkozóját, amely a 

2. EU–Nemzetközi Büntetőbíróság 

kerekasztal találkozó előkészítése 

keretében lehetővé teszi a Nemzetközi 

Büntetőbíróság és az uniós intézmények 

érintett személyzete számára, hogy 

azonosítsák a fellépés közös területeit, 

információkat cseréljenek és javítsák 

együttműködésüket; mély sajnálattal veszi 

tudomásul a Római Statútumból való 

kilépésről szóló közelmúltbeli 

bejelentéseket, amelyek megnehezítik az 

áldozatok igazságszolgáltatáshoz való 

hozzáférését, ezért határozottan 

elítélendők; ismételten felszólítja az 

alelnököt/főképviselőt, hogy nevezzen ki a 

nemzetközi humanitárius joggal és 

nemzetközi igazságszolgáltatással 

foglalkozó uniós különleges képviselőt, 

akinek megbízatásába tartozik, hogy az EU 

teljes külpolitikájában előmozdítsa, 

általánosan érvényesítse és képviselje az 

EU büntetlenség elleni küzdelem és a 

Nemzetközi Büntetőbíróság melletti 

elkötelezettségét; 

ügyész „proprio motu” hatásköreit, 

valamint az új vizsgálatok indítása 

tekintetében elért haladást, ezek ugyanis az 

atrocitásokkal járó bűncselekmények 

elkövetőinek büntetlensége ellen vívott 

küzdelem lényeges eszközei; határozottan 

elítéli a Nemzetközi Büntetőbíróság 

legitimitásának vagy függetlenségének 

aláásására irányuló kísérleteket, és 

felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy 

biztosítsanak folyamatos támogatást a 

Nemzetközi Büntetőbíróság 

vizsgálatainak, nyomozásainak és 

határozatainak, hogy véget lehessen vetni 

a súlyos nemzetközi bűncselekmények 

büntetlenségének; üdvözli az EU és a 

Nemzetközi Büntetőbíróság 2016. július 6-

án Brüsszelben tartott találkozóját, amely a 

2. EU–Nemzetközi Büntetőbíróság 

kerekasztal találkozó előkészítése 

keretében lehetővé teszi a Nemzetközi 

Büntetőbíróság és az uniós intézmények 

érintett személyzete számára, hogy 

azonosítsák a fellépés közös területeit, 

információkat cseréljenek és javítsák 

együttműködésüket; mély sajnálattal veszi 

tudomásul a Római Statútumból való 

kilépésről szóló közelmúltbeli 

bejelentéseket, amelyek megnehezítik az 

áldozatok igazságszolgáltatáshoz való 

hozzáférését, ezért határozottan 

elítélendők; ismételten felszólítja az 

alelnököt/főképviselőt, hogy nevezzen ki a 

nemzetközi humanitárius joggal és 

nemzetközi igazságszolgáltatással 

foglalkozó uniós különleges képviselőt, 

akinek megbízatásába tartozik, hogy az EU 

teljes külpolitikájában előmozdítsa, 

általánosan érvényesítse és képviselje az 

EU büntetlenség elleni küzdelem és a 

Nemzetközi Büntetőbíróság melletti 

elkötelezettségét; 

Or. en 
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Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. ismételten teljes körű támogatásáról 

biztosítja a Nemzetközi Büntetőbíróságot, 

a Római Statútumot, az ügyészi hivatalt, az 

ügyész „prorio motu” hatásköreit, valamint 

az új vizsgálatok indítása tekintetében elért 

haladást, ezek ugyanis az atrocitásokkal 

járó bűncselekmények elkövetőinek 

büntetlensége ellen vívott küzdelem 

lényeges eszközei; üdvözli az EU és a 

Nemzetközi Büntetőbíróság 2016. július 6-

án Brüsszelben tartott találkozóját, amely a 

2. EU–Nemzetközi Büntetőbíróság 

kerekasztal találkozó előkészítése 

keretében lehetővé teszi a Nemzetközi 

Büntetőbíróság és az uniós intézmények 

érintett személyzete számára, hogy 

azonosítsák a fellépés közös területeit, 

információkat cseréljenek és javítsák 

együttműködésüket; mély sajnálattal veszi 

tudomásul a Római Statútumból való 

kilépésről szóló közelmúltbeli 

bejelentéseket, amelyek megnehezítik az 

áldozatok igazságszolgáltatáshoz való 

hozzáférését, ezért határozottan 

elítélendők; ismételten felszólítja az 

alelnököt/főképviselőt, hogy nevezzen ki a 

nemzetközi humanitárius joggal és 

nemzetközi igazságszolgáltatással 

foglalkozó uniós különleges képviselőt, 

akinek megbízatásába tartozik, hogy az EU 

teljes külpolitikájában előmozdítsa, 

általánosan érvényesítse és képviselje az 

EU büntetlenség elleni küzdelem és a 

Nemzetközi Büntetőbíróság melletti 

elkötelezettségét; 

21. ismételten teljes körű támogatásáról 

biztosítja a Nemzetközi Büntetőbíróságot, 

a Római Statútumot, az ügyészi hivatalt, az 

ügyész „proprio motu” hatásköreit, 

valamint az új vizsgálatok indítása 

tekintetében elért haladást, ezek ugyanis az 

atrocitásokkal járó bűncselekmények 

elkövetőinek büntetlensége ellen vívott 

küzdelem lényeges eszközei; határozottan 

elítéli a Nemzetközi Büntetőbíróság 

legitimitásának vagy függetlenségének 

aláásására irányuló kísérleteket, és 

felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy 

biztosítsanak folyamatos támogatást a 

Nemzetközi Büntetőbíróság 

vizsgálatainak, nyomozásainak és 

határozatainak, hogy véget lehessen vetni 

a súlyos nemzetközi bűncselekmények 

büntetlenségének; üdvözli az EU és a 

Nemzetközi Büntetőbíróság 2016. július 6-

án Brüsszelben tartott találkozóját, amely a 

2. EU–Nemzetközi Büntetőbíróság 

kerekasztal találkozó előkészítése 

keretében lehetővé teszi a Nemzetközi 

Büntetőbíróság és az uniós intézmények 

érintett személyzete számára, hogy 

azonosítsák a fellépés közös területeit, 

információkat cseréljenek és javítsák 

együttműködésüket; mély sajnálattal veszi 

tudomásul a Római Statútumból való 

kilépésről szóló közelmúltbeli 

bejelentéseket, amelyek megnehezítik az 

áldozatok igazságszolgáltatáshoz való 

hozzáférését, ezért határozottan 

elítélendők; ismételten felszólítja az 

alelnököt/főképviselőt, hogy nevezzen ki a 

nemzetközi humanitárius joggal és 

nemzetközi igazságszolgáltatással 

foglalkozó uniós különleges képviselőt, 

akinek megbízatásába tartozik, hogy az EU 

teljes külpolitikájában előmozdítsa, 
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általánosan érvényesítse és képviselje az 

EU büntetlenség elleni küzdelem és a 

Nemzetközi Büntetőbíróság melletti 

elkötelezettségét; 

Or. en 
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Marie-Christine Vergiat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. ismételten teljes körű támogatásáról 

biztosítja a Nemzetközi Büntetőbíróságot, 

a Római Statútumot, az ügyészi hivatalt, az 

ügyész „prorio motu” hatásköreit, valamint 

az új vizsgálatok indítása tekintetében elért 

haladást, ezek ugyanis az atrocitásokkal 

járó bűncselekmények elkövetőinek 

büntetlensége ellen vívott küzdelem 

lényeges eszközei; üdvözli az EU és a 

Nemzetközi Büntetőbíróság 2016. július 6-

án Brüsszelben tartott találkozóját, amely a 

2. EU–Nemzetközi Büntetőbíróság 

kerekasztal találkozó előkészítése 

keretében lehetővé teszi a Nemzetközi 

Büntetőbíróság és az uniós intézmények 

érintett személyzete számára, hogy 

azonosítsák a fellépés közös területeit, 

információkat cseréljenek és javítsák 

együttműködésüket; mély sajnálattal veszi 

tudomásul a Római Statútumból való 

kilépésről szóló közelmúltbeli 

bejelentéseket, amelyek megnehezítik az 

áldozatok igazságszolgáltatáshoz való 

hozzáférését, ezért határozottan 

elítélendők; ismételten felszólítja az 

alelnököt/főképviselőt, hogy nevezzen ki a 

nemzetközi humanitárius joggal és 

nemzetközi igazságszolgáltatással 

foglalkozó uniós különleges képviselőt, 

akinek megbízatásába tartozik, hogy az EU 

teljes külpolitikájában előmozdítsa, 

21. ismételten teljes körű támogatásáról 

biztosítja a Nemzetközi Büntetőbíróságot, 

a Római Statútumot, az ügyészi hivatalt, az 

ügyész „proprio motu” hatásköreit, 

valamint az új vizsgálatok indítása 

tekintetében elért haladást, ezek ugyanis az 

atrocitásokkal járó bűncselekmények 

elkövetőinek büntetlensége ellen vívott 

küzdelem lényeges eszközei; üdvözli az 

EU és a Nemzetközi Büntetőbíróság 2016. 

július 6-án Brüsszelben tartott találkozóját, 

amely a 2. EU–Nemzetközi Büntetőbíróság 

kerekasztal találkozó előkészítése 

keretében lehetővé teszi a Nemzetközi 

Büntetőbíróság és az uniós intézmények 

érintett személyzete számára, hogy 

azonosítsák a fellépés közös területeit, 

információkat cseréljenek és javítsák 

együttműködésüket; mély sajnálattal veszi 

tudomásul a Római Statútumból való 

kilépésről szóló közelmúltbeli 

bejelentéseket, amelyek megnehezítik az 

áldozatok igazságszolgáltatáshoz való 

hozzáférését, ezért határozottan 

elítélendők; ismételten felszólítja az 

alelnököt/főképviselőt, hogy nevezzen ki a 

nemzetközi humanitárius joggal és 

nemzetközi igazságszolgáltatással 

foglalkozó uniós különleges képviselőt, 

akinek megbízatásába tartozik, hogy az EU 

teljes külpolitikájában előmozdítsa, 
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általánosan érvényesítse és képviselje az 

EU büntetlenség elleni küzdelem és a 

Nemzetközi Büntetőbíróság melletti 

elkötelezettségét; 

általánosan érvényesítse és képviselje az 

EU büntetlenség elleni küzdelem és a 

Nemzetközi Büntetőbíróság melletti 

elkötelezettségét; kéri az EU-t és 

tagállamait, hogy semmilyen területen ne 

kezdjenek együttműködést és ne tartsanak 

fenn diplomáciai kapcsolatokat azokkal az 

országokkal, amelyek vezetői ellen a 

Nemzetközi Büntetőbíróság 

elfogatóparancsot adott ki; 

Or. fr 

 

Módosítás   254 

Tokia Saïfi 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. ismételten teljes körű támogatásáról 

biztosítja a Nemzetközi Büntetőbíróságot, 

a Római Statútumot, az ügyészi hivatalt, az 

ügyész „prorio motu” hatásköreit, valamint 

az új vizsgálatok indítása tekintetében elért 

haladást, ezek ugyanis az atrocitásokkal 

járó bűncselekmények elkövetőinek 

büntetlensége ellen vívott küzdelem 

lényeges eszközei; üdvözli az EU és a 

Nemzetközi Büntetőbíróság 2016. július 6-

án Brüsszelben tartott találkozóját, amely a 

2. EU–Nemzetközi Büntetőbíróság 

kerekasztal találkozó előkészítése 

keretében lehetővé teszi a Nemzetközi 

Büntetőbíróság és az uniós intézmények 

érintett személyzete számára, hogy 

azonosítsák a fellépés közös területeit, 

információkat cseréljenek és javítsák 

együttműködésüket; mély sajnálattal veszi 

tudomásul a Római Statútumból való 

kilépésről szóló közelmúltbeli 

bejelentéseket, amelyek megnehezítik az 

áldozatok igazságszolgáltatáshoz való 

hozzáférését, ezért határozottan 

elítélendők; ismételten felszólítja az 

21. ismételten teljes körű támogatásáról 

biztosítja a Nemzetközi Büntetőbíróságot, 

a Római Statútumot, az ügyészi hivatalt, az 

ügyész „proprio motu” hatásköreit, 

valamint az új vizsgálatok indítása 

tekintetében elért haladást, ezek ugyanis az 

atrocitásokkal járó bűncselekmények 

elkövetőinek büntetlensége ellen vívott 

küzdelem lényeges eszközei; üdvözli az 

EU és a Nemzetközi Büntetőbíróság 2016. 

július 6-án Brüsszelben tartott találkozóját, 

amely a 2. EU–Nemzetközi Büntetőbíróság 

kerekasztal találkozó előkészítése 

keretében lehetővé teszi a Nemzetközi 

Büntetőbíróság és az uniós intézmények 

érintett személyzete számára, hogy 

azonosítsák a fellépés közös területeit, 

információkat cseréljenek és javítsák 

együttműködésüket; mély sajnálattal veszi 

tudomásul a Római Statútumból való 

kilépésről szóló közelmúltbeli 

bejelentéseket, amelyek megnehezítik az 

áldozatok igazságszolgáltatáshoz való 

hozzáférését, ezért határozottan 

elítélendők; úgy véli, hogy a Bizottságnak, 
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alelnököt/főképviselőt, hogy nevezzen ki a 

nemzetközi humanitárius joggal és 

nemzetközi igazságszolgáltatással 

foglalkozó uniós különleges képviselőt, 

akinek megbízatásába tartozik, hogy az EU 

teljes külpolitikájában előmozdítsa, 

általánosan érvényesítse és képviselje az 

EU büntetlenség elleni küzdelem és a 

Nemzetközi Büntetőbíróság melletti 

elkötelezettségét; 

az Európai Külügyi Szolgálatnak és a 

tagállamoknak továbbra is a Római 

Statútum ratifikálására és alkalmazására 

kell ösztönözniük a harmadik országokat; 

ismételten felszólítja az 

alelnököt/főképviselőt, hogy nevezzen ki a 

nemzetközi humanitárius joggal és 

nemzetközi igazságszolgáltatással 

foglalkozó uniós különleges képviselőt, 

akinek megbízatásába tartozik, hogy az EU 

teljes külpolitikájában előmozdítsa, 

általánosan érvényesítse és képviselje az 

EU büntetlenség elleni küzdelem és a 

Nemzetközi Büntetőbíróság melletti 

elkötelezettségét; 

Or. fr 

 

Módosítás   255 

Urmas Paet 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. ismételten teljes körű támogatásáról 

biztosítja a Nemzetközi Büntetőbíróságot, 

a Római Statútumot, az ügyészi hivatalt, az 

ügyész „prorio motu” hatásköreit, valamint 

az új vizsgálatok indítása tekintetében elért 

haladást, ezek ugyanis az atrocitásokkal 

járó bűncselekmények elkövetőinek 

büntetlensége ellen vívott küzdelem 

lényeges eszközei; üdvözli az EU és a 

Nemzetközi Büntetőbíróság 2016. július 6-

án Brüsszelben tartott találkozóját, amely a 

2. EU–Nemzetközi Büntetőbíróság 

kerekasztal találkozó előkészítése 

keretében lehetővé teszi a Nemzetközi 

Büntetőbíróság és az uniós intézmények 

érintett személyzete számára, hogy 

azonosítsák a fellépés közös területeit, 

információkat cseréljenek és javítsák 

együttműködésüket; mély sajnálattal veszi 

tudomásul a Római Statútumból való 

21. ismételten teljes körű támogatásáról 

biztosítja a Nemzetközi Büntetőbíróságot, 

a Római Statútumot, az ügyészi hivatalt, az 

ügyész „proprio motu” hatásköreit, 

valamint az új vizsgálatok indítása 

tekintetében elért haladást, ezek ugyanis az 

atrocitásokkal járó bűncselekmények 

elkövetőinek büntetlensége ellen vívott 

küzdelem lényeges eszközei; rámutat 

annak fontosságára, hogy az államok 

együttműködjenek a Nemzetközi 

Büntetőbíróság által körözött személyek 

letartóztatása terén, a kérdéses személyek 

státuszától függetlenül; üdvözli az EU és a 

Nemzetközi Büntetőbíróság 2016. július 6-

án Brüsszelben tartott találkozóját, amely a 

2. EU–Nemzetközi Büntetőbíróság 

kerekasztal találkozó előkészítése 

keretében lehetővé teszi a Nemzetközi 

Büntetőbíróság és az uniós intézmények 
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kilépésről szóló közelmúltbeli 

bejelentéseket, amelyek megnehezítik az 

áldozatok igazságszolgáltatáshoz való 

hozzáférését, ezért határozottan 

elítélendők; ismételten felszólítja az 

alelnököt/főképviselőt, hogy nevezzen ki a 

nemzetközi humanitárius joggal és 

nemzetközi igazságszolgáltatással 

foglalkozó uniós különleges képviselőt, 

akinek megbízatásába tartozik, hogy az EU 

teljes külpolitikájában előmozdítsa, 

általánosan érvényesítse és képviselje az 

EU büntetlenség elleni küzdelem és a 

Nemzetközi Büntetőbíróság melletti 

elkötelezettségét; 

érintett személyzete számára, hogy 

azonosítsák a fellépés közös területeit, 

információkat cseréljenek és javítsák 

együttműködésüket; mély sajnálattal veszi 

tudomásul a Római Statútumból való 

kilépésről szóló közelmúltbeli 

bejelentéseket, amelyek megnehezítik az 

áldozatok igazságszolgáltatáshoz való 

hozzáférését, ezért határozottan 

elítélendők; ismételten felszólítja az 

alelnököt/főképviselőt, hogy nevezzen ki a 

nemzetközi humanitárius joggal és 

nemzetközi igazságszolgáltatással 

foglalkozó uniós különleges képviselőt, 

akinek megbízatásába tartozik, hogy az EU 

teljes külpolitikájában előmozdítsa, 

általánosan érvényesítse és képviselje az 

EU büntetlenség elleni küzdelem és a 

Nemzetközi Büntetőbíróság melletti 

elkötelezettségét; 

Or. et 

 

Módosítás   256 

Barbara Lochbihler 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 21a. sürgeti az EU-t és tagállamait, 

hogy fogadjanak el közös álláspontot az 

agresszió bűntettéről és a kampalai 

módosításokról, és felszólítja az EU-t, 

hogy álljon a Római Statútum és a 

kampalai módosítások ratifikálásáért, 

valamint a Nemzetközi Büntetőbíróság 

agresszió bűntettével kapcsolatos 

joghatóságának életbe léptetéséért vívott 

globális küzdelem élére; 

Or. en 
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Módosítás   257 

Ignazio Corrao 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 21a. súlyos aggodalmát fejezi ki amiatt, 

hogy a nemzetközijog-sértések világszerte 

büntetlenül maradnak, és felszólítja az 

EU-t és tagállamait, hogy támogassák az 

ENSZ elszámoltathatósági 

mechanizmusait, és az ENSZ többoldalú 

fórumain, többek között az Emberi Jogi 

Tanácsban szavazzanak meg minden, az 

elszámoltathatóságra vonatkozó 

határozatot; 

Or. en 

 

Módosítás   258 

Barbara Lochbihler 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 b bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 21b. súlyos aggodalmát fejezi ki amiatt, 

hogy a nemzetközijog-sértések világszerte 

büntetlenül maradnak, és felszólítja az 

EU-t és tagállamait, hogy támogassák az 

ENSZ elszámoltathatósági 

mechanizmusait, és az ENSZ többoldalú 

fórumain, többek között az Emberi Jogi 

Tanácsban támogassanak minden, az 

elszámoltathatóságra vonatkozó 

határozatot; 

Or. en 

 

Módosítás   259 
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Tőkés László, Cristian Dan Preda, Kósa Ádám, Laima Liucija Andrikienė 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

22 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

22. úgy véli, hogy az EU-nak két- és 

többoldalú szinten egyaránt fokoznia kell a 

jogállamiságnak és az igazságszolgáltatás 

függetlenségének előmozdítására irányuló 

erőfeszítéseit; bátorítja az EU-t, hogy a 

harmadik országokban folyó jogalkotási és 

intézményi reformfolyamatok tekintetében 

biztosított segítségnyújtással világszerte 

támogassa a méltányos közigazgatást és 

igazságszolgáltatást; bátorítja továbbá az 

uniós küldöttségeket és a tagállamok 

nagykövetségeit, hogy az 

igazságszolgáltatás függetlenségének 

előmozdítása céljából rendszeresen 

kövessék nyomon a bírósági eljárásokat; 

22. sürgeti az EU-t, hogy a 

demokrácia megszilárdításának alapvető 

pilléreként két- és többoldalú szinten 

egyaránt fokozza a jogállamiságnak és az 

igazságszolgáltatás függetlenségének 

előmozdítására irányuló erőfeszítéseit; 

bátorítja az EU-t, hogy a harmadik 

országokban folyó jogalkotási és 

intézményi reformfolyamatok tekintetében 

biztosított segítségnyújtással világszerte 

támogassa a méltányos közigazgatást és 

igazságszolgáltatást; bátorítja továbbá az 

uniós küldöttségeket és a tagállamok 

nagykövetségeit, hogy az 

igazságszolgáltatás függetlenségének 

előmozdítása céljából rendszeresen 

kövessék nyomon a bírósági eljárásokat; 

Or. en 

 

Módosítás   260 

Ignazio Corrao 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

22 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 22a. határozottan elítéli az 

igazságszolgáltatás képviselői, konkrétan 

a bírók, az ügyészek és az ügyvédek ellen 

elkövetett megfélemlítést és erőszakot; 

nyomatékosan megerősíti az 

igazságszolgáltatás függetlenségének és az 

ügyészség autonómiájának központi 

szerepét és a védelemhez való, feltétel 

nélküli jog szentségét; elítéli különösen az 

állami hatóság által alkalmazott erőszakot 

és megfélemlítést, és kéri az Uniót és a 
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tagállamokat, hogy nemzetközi 

kapcsolataikban mozdítsák elő a 

demokrácia és a jogállamiság ezen 

alapvető szempontját; 

Or. it 

 

Módosítás   261 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Malin Björk, Tanja Fajon 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

23. mély aggodalmának ad hangot a 

jelentős számú migránst és menekültet 

sújtó súlyos emberi jogi jogsértések – 

üldöztetés, konfliktusok, kormányzási 

mulasztások, illegális migráció, 

emberkereskedelem és embercsempészet – 

miatt, és szolidaritását fejezi ki ezek 

áldozataival; hangsúlyozza, hogy sürgősen 

kezelni kell a migrációs áramlások kiváltó 

okait, ezért foglalkozni kell a 

menekültválság külső dimenziójával is, 

többek között fenntartható megoldásokat 

találva az EU szomszédságában kialakult 

konfliktusokra az érintett harmadik 

országokkal folytatott együttműködés és 

partnerkapcsolatok alapján; hangsúlyozza a 

migráció átfogó, emberi jogokon alapuló 

megközelítésének szükségességét, és 

felhívja az Európai Uniót, hogy továbbra is 

működjön együtt az ENSZ-szel, a 

regionális szervezetekkel, kormányokkal és 

nem kormányzati szervezetekkel; 

23. mély aggodalmának ad hangot a 

jelentős számú menedékkérőt, migránst és 

menekültet sújtó súlyos emberi jogi 

jogsértések – üldöztetés, konfliktusok, 

kormányzási mulasztások, illegális 

migráció, emberkereskedelem és 

embercsempészet – miatt, és szolidaritását 

fejezi ki ezek áldozataival; hangsúlyozza, 

hogy sürgősen kezelni kell a migrációs 

áramlások kiváltó okait, ezért foglalkozni 

kell a menekültválság külső dimenziójával 

is, többek között fenntartható 

megoldásokat találva az EU 

szomszédságában kialakult konfliktusokra 

az érintett harmadik országokkal folytatott 

együttműködés és partnerkapcsolatok 

alapján, ugyanakkor nem szabad 

elfelejteni az emberi jogok betartatásának 

fontosságát ezekben az országokban; 

hangsúlyozza a migráció átfogó, emberi 

jogokon alapuló megközelítésének 

szükségességét, és felhívja az Európai 

Uniót, hogy továbbra is működjön együtt 

az ENSZ-szel, a regionális szervezetekkel, 

kormányokkal és nem kormányzati 

szervezetekkel; addig is felhívja a 

tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben és 

teljes körűen hajtsák végre az elfogadott 

uniós menekültügyi csomagot és a közös 

migrációs jogszabályokat, és biztosítsanak 

különös védelmet a menekültügyi eljárás 
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során a kiszolgáltatott menedékkérők, 

többek között a nők és az LMBTI-

személyek számára az erőszakkal, a 

megkülönböztetéssel és a menekültügyi 

eljárás alatti retraumatizációval szemben; 

felszólítja a tagállamokat, hogy ismerjék 

el, hogy az LMBTI-személyek specifikus 

kiszolgáltatottságát is figyelembe kell 

venni az országok biztonságosságának 

meghatározásakor, valamint vonják be ezt 

a tényezőt is a menedékkérelmekről, az 

egyes országokban való elhelyezésről, 

illetve kitoloncolásról történő 

határozathozatal során; rámutat arra, 

hogy a migrációs és menekültügyi 

folyamat teljes időtartama alatt feltétel 

nélkül biztosítani kell az egyedi 

egészségügyi szükségletek kielégítését, 

különösen a kiemelten kiszolgáltatott 

csoportok, például a nők, a transznemű és 

interszexuális személyek, valamint a 

fogyatékossággal élő személyek esetében; 

kéri az EASO-t, hogy a megfelelő és 

körültekintő eljárások lehetővé tétele 

érdekében biztosítson megfelelő képzést a 

tagállamok számára; felszólítja a 

tagállamokat, hogy ismerjék el a 

menekültügyi eljárást már elindító 

transznemű menedékkérők 

genderidentitását; felhívja a tagállamokat, 

hogy vegyenek részt az áttelepítési 

programokban és biztosítsanak 

hozzáférést a családegyesítéshez és 

bocsássanak ki humanitárius vízumokat; 

Or. en 

 

Módosítás   262 

Marie-Christine Vergiat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

23. mély aggodalmának ad hangot a 23. mély aggodalmának ad hangot a 
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jelentős számú migránst és menekültet 

sújtó súlyos emberi jogi jogsértések – 

üldöztetés, konfliktusok, kormányzási 

mulasztások, illegális migráció, 

emberkereskedelem és embercsempészet – 

miatt, és szolidaritását fejezi ki ezek 

áldozataival; hangsúlyozza, hogy sürgősen 

kezelni kell a migrációs áramlások kiváltó 

okait, ezért foglalkozni kell a 

menekültválság külső dimenziójával is, 

többek között fenntartható megoldásokat 

találva az EU szomszédságában kialakult 

konfliktusokra az érintett harmadik 

országokkal folytatott együttműködés és 

partnerkapcsolatok alapján; hangsúlyozza a 

migráció átfogó, emberi jogokon alapuló 

megközelítésének szükségességét, és 

felhívja az Európai Uniót, hogy továbbra is 

működjön együtt az ENSZ-szel, a 

regionális szervezetekkel, kormányokkal és 

nem kormányzati szervezetekkel; 

jelentős számú migránst és menekültet 

sújtó súlyos emberi jogi jogsértések – 

konfliktusok, üldöztetés, nyomor, 

erőszakos elnyomás, kormányzási 

mulasztások, illegális migráció, 

emberkereskedelem és embercsempészet – 

miatt, amelyekért számos állami hatóság 

közvetlenül vagy közvetve felelős, és 

szolidaritását fejezi ki ezek áldozataival; 

sajnálatát fejezi ki a Földközi-tengeren 

életüket vesztett emberek számának 

drámai emelkedése miatt; hangsúlyozza, 

hogy sürgősen ténylegesen kezelni kell a 

migrációs áramlások kiváltó okait, ezért 

foglalkozni kell a menekültválság külső 

dimenziójával is, többek között 

fenntartható megoldásokat kell találni az 

EU szomszédságában kialakult 

konfliktusokra az érintett harmadik 

országokkal folytatott együttműködés és 

partnerkapcsolatok alapján, továbbá 

humanitárius vízumokat kell kibocsátani 

és törvényes lehetőségeket kell nyitni a 

migránsok számára; hangsúlyozza az 

uniós politikák következetlenségét, és 

különösen elítéli azt, hogy az egyes 

országoknak nyújtandó támogatásokat 

visszafogadási megállapodásokhoz kötik; 

emlékeztet a migráció átfogó, emberi 

jogokon alapuló megközelítésének 

szükségességére, és felhívja az Európai 

Uniót, hogy nagyobb mértékben működjön 

együtt az ENSZ-szel, a regionális 

szervezetekkel, kormányokkal és nem 

kormányzati szervezetekkel; úgy véli, hogy 

a kerítések vagy falak építése távolról sem 

töri meg az embercsempészek és 

emberkereskedők gazdasági modelljét, 

hanem táptalajt ad embercsempészeti 

tevékenységüknek; 

Or. fr 

 

Módosítás   263 

Boris Zala 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

23. mély aggodalmának ad hangot a 

jelentős számú migránst és menekültet 

sújtó súlyos emberi jogi jogsértések – 

üldöztetés, konfliktusok, kormányzási 

mulasztások, illegális migráció, 

emberkereskedelem és embercsempészet – 

miatt, és szolidaritását fejezi ki ezek 

áldozataival; hangsúlyozza, hogy sürgősen 

kezelni kell a migrációs áramlások kiváltó 

okait, ezért foglalkozni kell a 

menekültválság külső dimenziójával is, 

többek között fenntartható megoldásokat 

találva az EU szomszédságában kialakult 

konfliktusokra az érintett harmadik 

országokkal folytatott együttműködés és 

partnerkapcsolatok alapján; hangsúlyozza a 

migráció átfogó, emberi jogokon alapuló 

megközelítésének szükségességét, és 

felhívja az Európai Uniót, hogy továbbra is 

működjön együtt az ENSZ-szel, a 

regionális szervezetekkel, kormányokkal és 

nem kormányzati szervezetekkel; 

23. mély aggodalmának ad hangot a 

jelentős számú migránst és menekültet 

sújtó súlyos emberi jogi jogsértések – 

üldöztetés, konfliktusok, kormányzási 

mulasztások, illegális migráció, 

emberkereskedelem és embercsempészet – 

miatt, és szolidaritását fejezi ki ezek 

áldozataival; hangsúlyozza, hogy sürgősen 

kezelni kell a migrációs áramlások kiváltó 

okait, ezért foglalkozni kell a 

menekültválság külső dimenziójával is, 

többek között fenntartható megoldásokat 

találva az EU szomszédságában kialakult 

konfliktusokra az érintett harmadik 

országokkal folytatott együttműködés és 

partnerkapcsolatok alapján; súlyos 

aggodalmát fejezi ki a belső 

menekülteknek az EU keleti 

szomszédságában is tapasztalható helyzete 

és növekvő száma miatt, akiknek nincs 

lehetőségük gyakorolni azon alapvető 

jogukat, hogy visszatérjenek otthonukba 

és származási helyükre; hangsúlyozza a 

migráció átfogó, emberi jogokon alapuló 

megközelítésének szükségességét, és 

felhívja az Európai Uniót, hogy továbbra is 

működjön együtt az ENSZ-szel, a 

regionális szervezetekkel, kormányokkal és 

nem kormányzati szervezetekkel; 

Or. en 

 

Módosítás   264 

Ana Gomes 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

23. mély aggodalmának ad hangot a 23. mély aggodalmának ad hangot a 
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jelentős számú migránst és menekültet 

sújtó súlyos emberi jogi jogsértések – 

üldöztetés, konfliktusok, kormányzási 

mulasztások, illegális migráció, 

emberkereskedelem és embercsempészet – 

miatt, és szolidaritását fejezi ki ezek 

áldozataival; hangsúlyozza, hogy sürgősen 

kezelni kell a migrációs áramlások kiváltó 

okait, ezért foglalkozni kell a 

menekültválság külső dimenziójával is, 

többek között fenntartható megoldásokat 

találva az EU szomszédságában kialakult 

konfliktusokra az érintett harmadik 

országokkal folytatott együttműködés és 

partnerkapcsolatok alapján; hangsúlyozza 

a migráció átfogó, emberi jogokon alapuló 

megközelítésének szükségességét, és 

felhívja az Európai Uniót, hogy továbbra is 

működjön együtt az ENSZ-szel, a 

regionális szervezetekkel, kormányokkal és 

nem kormányzati szervezetekkel; 

jelentős számú migránst és menekültet 

sújtó súlyos emberi jogi jogsértések – 

üldöztetés, konfliktusok, erőszak, 

kormányzási mulasztások, szegénység, 

illegális migráció, emberkereskedelem és 

embercsempészet – miatt, és szolidaritását 

fejezi ki ezek áldozataival; aggodalommal 

emlékeztet azon jelentésekre, amelyekből 

kiderül, hogy uniós tagállamokban és 

szomszédos országokban szisztematikusan 

megsértik a menekültek emberi jogait; 

mélységes aggodalmának ad hangot a 

kísérő nélküli migráns gyermekek 

eltűnésével kapcsolatos megdöbbentő 

számok miatt; sürgeti a tagállamokat, 

hogy kezeljék elsődleges prioritásként az 

áttelepítési és családegyesítési programok 

teljes körű megvalósítását; sürgeti a 

tagállamokat, hogy abszolút prioritásként 

kezeljék a kísérő nélküli kiskorúak 

családtagjaikkal való mielőbbi 

újraegyesítését az EU területén, valamint 

hogy nyújtsanak megfelelő segítséget a 

többieknek is; hangsúlyozza a migráció 

átfogó, emberi jogokon alapuló 

megközelítésének szükségességét, és 

felhívja az Európai Uniót, hogy továbbra is 

működjön együtt az ENSZ-szel, a 

regionális szervezetekkel, kormányokkal és 

nem kormányzati szervezetekkel; 

Or. en 

 

Módosítás   265 

Gál Kinga, Gyürk András 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

23. mély aggodalmának ad hangot a 

jelentős számú migránst és menekültet 

sújtó súlyos emberi jogi jogsértések – 

üldöztetés, konfliktusok, kormányzási 

mulasztások, illegális migráció, 

23. mély aggodalmának ad hangot a 

jelentős számú migránst és menekültet 

sújtó súlyos emberi jogi jogsértések – 

üldöztetés, konfliktusok, kormányzási 

mulasztások, illegális migráció, 



 

AM\1134429HU.docx 55/112 PE610.682v01-00 

 HU 

emberkereskedelem és embercsempészet – 

miatt, és szolidaritását fejezi ki ezek 

áldozataival; hangsúlyozza, hogy sürgősen 

kezelni kell a migrációs áramlások kiváltó 

okait, ezért foglalkozni kell a 

menekültválság külső dimenziójával is, 

többek között fenntartható megoldásokat 

találva az EU szomszédságában kialakult 

konfliktusokra az érintett harmadik 

országokkal folytatott együttműködés és 

partnerkapcsolatok alapján; hangsúlyozza a 

migráció átfogó, emberi jogokon alapuló 

megközelítésének szükségességét, és 

felhívja az Európai Uniót, hogy továbbra is 

működjön együtt az ENSZ-szel, a 

regionális szervezetekkel, kormányokkal és 

nem kormányzati szervezetekkel; 

emberkereskedelem és embercsempészet – 

miatt, és szolidaritását fejezi ki ezek 

áldozataival; hangsúlyozza, hogy sürgősen 

kezelni kell a migrációs áramlások kiváltó 

okait, ezért foglalkozni kell a 

menekültválság külső dimenziójával is, 

többek között fenntartható megoldásokat 

találva az EU szomszédságában kialakult 

konfliktusokra az érintett harmadik 

országokkal folytatott együttműködés és 

partnerkapcsolatok alapján; felhívja az 

EU-t és tagállamait, hogy nyújtsanak 

humanitárius támogatást az oktatás, a 

lakhatás és az egészségügy területén és 

más humanitárius területeken a 

menekültek hazájához legközelebb, és 

ezzel segítsék elő, hogy visszatérhessenek 

otthonukba; hangsúlyozza a migráció 

átfogó, emberi jogokon alapuló 

megközelítésének szükségességét, és 

felhívja az Európai Uniót, hogy továbbra is 

működjön együtt az ENSZ-szel, a 

regionális szervezetekkel, kormányokkal és 

nem kormányzati szervezetekkel; 

Or. en 

 

Módosítás   266 

Georgios Epitideios 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

23. mély aggodalmának ad hangot a 

jelentős számú migránst és menekültet 

sújtó súlyos emberi jogi jogsértések – 

üldöztetés, konfliktusok, kormányzási 

mulasztások, illegális migráció, 

emberkereskedelem és embercsempészet – 

miatt, és szolidaritását fejezi ki ezek 

áldozataival; hangsúlyozza, hogy sürgősen 

kezelni kell a migrációs áramlások kiváltó 

okait, ezért foglalkozni kell a 

menekültválság külső dimenziójával is, 

23. mély aggodalmának ad hangot a 

jelentős számú migránst és menekültet 

sújtó súlyos emberi jogi jogsértések – 

üldöztetés, konfliktusok, kormányzási 

mulasztások, illegális migráció, 

emberkereskedelem és embercsempészet – 

miatt, és szolidaritását fejezi ki ezek 

áldozataival; hangsúlyozza, hogy sürgősen 

kezelni kell a migrációs áramlások kiváltó 

okait, ezért foglalkozni kell a 

menekültválság külső dimenziójával is, 
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többek között fenntartható megoldásokat 

találva az EU szomszédságában kialakult 

konfliktusokra az érintett harmadik 

országokkal folytatott együttműködés és 

partnerkapcsolatok alapján; hangsúlyozza a 

migráció átfogó, emberi jogokon alapuló 

megközelítésének szükségességét, és 

felhívja az Európai Uniót, hogy továbbra is 

működjön együtt az ENSZ-szel, a 

regionális szervezetekkel, kormányokkal és 

nem kormányzati szervezetekkel; 

többek között fenntartható megoldásokat 

találva az EU szomszédságában kialakult 

konfliktusokra az érintett harmadik 

országokkal folytatott együttműködés és 

partnerkapcsolatok alapján; hangsúlyozza a 

migráció átfogó, emberi jogokon alapuló 

megközelítésének szükségességét, és 

felhívja az Európai Uniót, hogy továbbra is 

működjön együtt az ENSZ-szel, a 

regionális szervezetekkel és a 

kormányokkal; szükségesnek tartja 

továbbá a nem kormányzati szervezetekkel 

való együttműködést, amelyek nem 

léphetnek az állami hatóságok helyébe, és 

nem nehezíthetik meg azok munkáját; 

Or. el 

 

Módosítás   267 

Barbara Lochbihler 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

23. mély aggodalmának ad hangot a 

jelentős számú migránst és menekültet 

sújtó súlyos emberi jogi jogsértések – 

üldöztetés, konfliktusok, kormányzási 

mulasztások, illegális migráció, 

emberkereskedelem és embercsempészet – 
miatt, és szolidaritását fejezi ki ezek 

áldozataival; hangsúlyozza, hogy sürgősen 

kezelni kell a migrációs áramlások kiváltó 

okait, ezért foglalkozni kell a 

menekültválság külső dimenziójával is, 

többek között fenntartható megoldásokat 

találva az EU szomszédságában kialakult 

konfliktusokra az érintett harmadik 

országokkal folytatott együttműködés és 

partnerkapcsolatok alapján; hangsúlyozza 

a migráció átfogó, emberi jogokon alapuló 

megközelítésének szükségességét, és 

felhívja az Európai Uniót, hogy továbbra is 

23. mély aggodalmának ad hangot a 

migránsokat és menedékkérőket 

Európába vezető útjuk során sújtó súlyos 

és növekvő számú emberi jogi jogsértések 

miatt, és szolidaritását fejezi ki ezek 

áldozataival; hangsúlyozza, hogy sürgősen 

kezelni kell a migrációs áramlások kiváltó 

okait, ezért foglalkozni kell a 

menekültválság külső dimenziójával is, 

többek között fenntartható és a nemzetközi 

jognak megfelelő megoldásokat találva az 

EU szomszédságában kialakult 

konfliktusokra; hangsúlyozza a migráció 

átfogó, emberi jogokon alapuló 

megközelítésének szükségességét, és 

felhívja az Európai Uniót, hogy továbbra is 

működjön együtt az ENSZ-szel, a 

regionális szervezetekkel, kormányokkal és 

nem kormányzati szervezetekkel; 
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működjön együtt az ENSZ-szel, a 

regionális szervezetekkel, kormányokkal és 

nem kormányzati szervezetekkel; 

Or. en 

 

Módosítás   268 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

23. mély aggodalmának ad hangot a 

jelentős számú migránst és menekültet 

sújtó súlyos emberi jogi jogsértések – 

üldöztetés, konfliktusok, kormányzási 

mulasztások, illegális migráció, 

emberkereskedelem és embercsempészet – 

miatt, és szolidaritását fejezi ki ezek 

áldozataival; hangsúlyozza, hogy sürgősen 

kezelni kell a migrációs áramlások kiváltó 

okait, ezért foglalkozni kell a 

menekültválság külső dimenziójával is, 

többek között fenntartható megoldásokat 

találva az EU szomszédságában kialakult 

konfliktusokra az érintett harmadik 

országokkal folytatott együttműködés és 

partnerkapcsolatok alapján; hangsúlyozza 

a migráció átfogó, emberi jogokon alapuló 

megközelítésének szükségességét, és 

felhívja az Európai Uniót, hogy továbbra is 

működjön együtt az ENSZ-szel, a 

regionális szervezetekkel, kormányokkal és 

nem kormányzati szervezetekkel; 

23. mély aggodalmának ad hangot a 

jelentős számú migránst és menekültet 

sújtó súlyos emberi jogi jogsértések – 

üldöztetés, konfliktusok, kormányzási 

mulasztások, illegális migráció, 

emberkereskedelem és embercsempészet – 

miatt, és szolidaritását fejezi ki ezek 

áldozataival; hangsúlyozza, hogy a 

migrációs áramlások alapvető okait kell 

kezelni, és ezért a menekültválság külső 

dimenziójával kell foglalkozni, többek közt 

a szomszédságunkban zajló konfliktusok 

fenntartható megoldásainak megtalálása 

révén; hangsúlyozza a migráció átfogó, 

emberi jogokon alapuló megközelítésének 

szükségességét, és felhívja az Európai 

Uniót, hogy továbbra is működjön együtt 

az ENSZ-szel, a regionális szervezetekkel, 

kormányokkal és nem kormányzati 

szervezetekkel; 

Or. en 

 

Módosítás   269 

Liliana Rodrigues 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

23. mély aggodalmának ad hangot a 

jelentős számú migránst és menekültet 

sújtó súlyos emberi jogi jogsértések – 

üldöztetés, konfliktusok, kormányzási 

mulasztások, illegális migráció, 

emberkereskedelem és embercsempészet – 

miatt, és szolidaritását fejezi ki ezek 

áldozataival; hangsúlyozza, hogy sürgősen 

kezelni kell a migrációs áramlások kiváltó 

okait, ezért foglalkozni kell a 

menekültválság külső dimenziójával is, 

többek között fenntartható megoldásokat 

találva az EU szomszédságában kialakult 

konfliktusokra az érintett harmadik 

országokkal folytatott együttműködés és 

partnerkapcsolatok alapján; hangsúlyozza a 

migráció átfogó, emberi jogokon alapuló 

megközelítésének szükségességét, és 

felhívja az Európai Uniót, hogy továbbra is 

működjön együtt az ENSZ-szel, a 

regionális szervezetekkel, kormányokkal és 

nem kormányzati szervezetekkel; 

23. mély aggodalmának ad hangot 

amiatt, hogy egyre nő a migránsok és 

menedékkérők – többek között egyre több 

nő – emberi jogaival szembeni 

visszaélések száma az Európába tartó 

útjuk során; hangsúlyozza, hogy sürgősen 

az emberi jogok és méltóság tiszteletben 

tartásán alapuló hosszú távú megoldást 

kell találni, ezért foglalkozni kell a 

menekültválság külső dimenziójával is, 

többek között fenntartható megoldásokat 

találva az EU szomszédságában kialakult 

konfliktusokra az érintett harmadik 

országokkal folytatott együttműködés és 

partnerkapcsolatok alapján; hangsúlyozza a 

migráció átfogó, emberi jogokon alapuló 

megközelítésének szükségességét, és 

felhívja az Európai Uniót, hogy továbbra is 

működjön együtt az ENSZ-szel, a 

regionális szervezetekkel, kormányokkal és 

nem kormányzati szervezetekkel; 

Or. pt 

 

Módosítás   270 

Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

23. mély aggodalmának ad hangot a 

jelentős számú migránst és menekültet 

sújtó súlyos emberi jogi jogsértések – 

üldöztetés, konfliktusok, kormányzási 

mulasztások, illegális migráció, 

emberkereskedelem és embercsempészet – 

miatt, és szolidaritását fejezi ki ezek 

áldozataival; hangsúlyozza, hogy sürgősen 

kezelni kell a migrációs áramlások kiváltó 

23. mély aggodalmának ad hangot a 

jelentős számú migránst és menekültet 

sújtó súlyos emberi jogi jogsértések – 

üldöztetés, konfliktusok, kormányzási 

mulasztások, illegális migráció, 

emberkereskedelem és embercsempészet – 

miatt, és szolidaritását fejezi ki ezek 

áldozataival; hangsúlyozza, hogy sürgősen 

kezelni kell a migrációs áramlások kiváltó 
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okait, ezért foglalkozni kell a 

menekültválság külső dimenziójával is, 

többek között fenntartható megoldásokat 

találva az EU szomszédságában kialakult 

konfliktusokra az érintett harmadik 

országokkal folytatott együttműködés és 

partnerkapcsolatok alapján; hangsúlyozza a 

migráció átfogó, emberi jogokon alapuló 

megközelítésének szükségességét, és 

felhívja az Európai Uniót, hogy továbbra is 

működjön együtt az ENSZ-szel, a 

regionális szervezetekkel, kormányokkal és 

nem kormányzati szervezetekkel; 

okait, ezért foglalkozni kell a 

menekültválság külső dimenziójával is, 

többek között fenntartható megoldásokat 

találva az EU szomszédságában kialakult 

konfliktusokra az érintett harmadik 

országokkal folytatott együttműködés és 

partnerkapcsolatok, illetve más 

megoldások alapján; hangsúlyozza a 

migráció átfogó, emberi jogokon alapuló 

megközelítésének szükségességét, és 

felhívja az Európai Uniót, hogy továbbra is 

működjön együtt az ENSZ-szel, a 

regionális szervezetekkel, kormányokkal és 

nem kormányzati szervezetekkel; 

Or. en 

 

Módosítás   271 

Ana Gomes 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 23a. világosan látja, hogy a fő 

származási, áthaladási és célországokkal 

való partneri kapcsolatok és 

együttműködés kialakítása továbbra is 

fontos szempont, valamint hangsúlyozza a 

migrációs áramlások kiváltó okai 

kezelésének fontosságát, és rámutat, hogy 

ezért foglalkozni kell a menekültválság 

külső dimenziójával is, többek között 

fenntartható megoldásokat találva az EU 

szomszédságában kialakult konfliktusokra 

az érintett harmadik országokkal folytatott 

együttműködés és partnerkapcsolatok 

alapján; elítéli azonban azokat a 

javaslatokat, amelyek harmadik 

országokba szerveznék ki a tagállamok 

kötelezettségeit; sajnálattal veszi 

tudomásul a migrációról szóló EU–

Törökország nyilatkozatot és azt, hogy az 

EU megpróbálja lemásolni azt más 

harmadik országok, köztük Líbia 
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vonatkozásában; elítéli a vallettai 

csúcstalálkozón elfogadott cselekvési 

tervet, valamint a kartúmi folyamat arra 

való felhasználását, hogy elnyomó 

rezsimeket (például Etiópiát, Eritreát és 

Szudánt) finanszírozzanak az Európába 

irányuló migráció visszafogásának 

ürügyén; nézőpontja szerint ez a hibás 

irányvonal sérti az EU emberi jogi 

alapelveit, és aláássa az emberi jogok, a 

jogállamiság és a millenniumi fejlesztési 

célok előmozdítására irányuló külpolitikai 

erőfeszítéseket, és hosszú távon ártalmas, 

mivel állandósítja az elnyomást és a 

visszaéléséket, amelyek csak erősítik 

azokat az okokat, amiért a menekültek 

elhagyják hazájukat; 

Or. en 

 

Módosítás   272 

Barbara Lochbihler 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 23a. ismételten felszólítja az EU-t 

annak biztosítására, hogy a nem uniós 

államokkal kötött valamennyi migrációs 

együttműködési és visszafogadási 

megállapodás szigorúan feleljen meg a 

nemzetközi emberi jogoknak, a 

menekültügyi jognak és a nemzetközi 

tengerjognak, különösen a menekültek 

jogállásával kapcsolatos ENSZ-

egyezménynek; elengedhetetlennek tartja, 

hogy a harmadik országokkal kötött 

migrációs együttműködések keretében 

végezzenek előzetes értékelést, és ezek 

tartalmazzanak az emberi jogi hatásokat 

értékelő mechanizmusokat is; ezzel 

kapcsolatban felhívja az EU-t, hogy 

növelje az átláthatóságot, és garantálja, 
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hogy ezeket a megállapodásokat 

parlamenti vizsgálat és demokratikus 

ellenőrzés mellett kössék meg; 

hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 

elválasszák a fejlesztési együttműködést a 

visszafogadás és a migráció kezelése terén 

folytatott együttműködéstől; kitart 

amellett, hogy az emberi jogokat a 

Frontex által végzett valamennyi 

tevékenységben általánosan érvényesíteni 

kell és nyomon kell követni; 

Or. en 

 

Módosítás   273 

Marie-Christine Vergiat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 23a. hangsúlyozza, hogy a migrációs 

áramlások globális alakulására és a 

menekültek drámai helyzetére tekintettel 

kizárólag a szolidaritás elvén és a 

biztonságos és törvényes migrációt 

elősegítő, átfogó stratégián alapuló, az 

emberi jogokat és az alapértékeket teljes 

mértékben tiszteletben tartó válaszok 

hozhatnak megoldásokat; kéri, hogy az 

EU és tagállamai világszerte mozdítsák 

elő a békét, valamint támogassák és 

mozdítsák elő a békefolyamatokat és a 

párbeszédet, kizárva mindennemű katonai 

beavatkozásban való részvételt; 

hangsúlyozza, hogy a migrációval 

kapcsolatban az emberi jogokon alapuló, 

átfogó stratégiára van szükség, amelyhez 

humanitárius segítségnyújtás és fejlesztési 

támogatás is szükséges; 

Or. fr 
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Módosítás   274 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 23a. hangsúlyozza, hogy a 

migránskereskedelem és –csempészés 

megelőzése érdekében biztonságos 

humanitárius folyosókat kell létrehozni, 

amelyek keretében még indulás előtt, az 

Európai Unió által a harmadik 

országokkal való megállapodást követően 

a konfliktus sújtotta országokkal 

szomszédos országokban található 

menekülttáborokban, az uniós 

küldöttségek irodáiban vagy a tagállamok 

diplomáciai képviseletén kifejezetten erre 

a célra létrehozott irodákban be lehet 

nyújtani a nemzetközi védelem iránti 

kérelmet; 

Or. en 

 

Módosítás   275 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 23a. kéri az Uniót és a tagállamokat, 

hogy a harmadik országoknak a migráció 

kezelésében való együttműködés céljából 

odaítélt pénzeszközök tekintetében 

biztosítsák a teljes átláthatóságot, 

valamint garantálják, hogy az ilyen 

együttműködésből sem közvetve, sem 

közvetlenül ne húzhassanak hasznot 

emberi jogi jogsértésekben érintett 

biztonsági, rendőrségi vagy 

igazságszolgáltatási rendszerek; 
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Or. en 

 

Módosítás   276 

Marie-Christine Vergiat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 b bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 23b. kéri, hogy az EU és tagállamai 

vegyék figyelembe a migránsok által 

elszenvedett üldöztetéseket és hátrányos 

megkülönböztetést; hangsúlyozza, hogy a 

biztonságos ország és a biztonságos 

származási ország elve nem képezheti 

akadályát a menedékjog iránti kérelmek 

egyéni vizsgálatának; aggodalmát fejezi ki 

amiatt, hogy egyre több tárgyalást 

folytatnak a visszafogadásról és a 

visszatérésről; kéri ezért, hogy függesszék 

fel az olyan országokkal kötött összes 

visszafogadási megállapodást, amelyek 

nem tartják tiszteletben az emberi jogokat; 

felhívja a tagállamokat, hogy tartsák 

tiszteletben a visszaküldés tilalmának elvét 

azon országok tekintetében, ahol a 

migránsok életét vagy szabadságát veszély 

fenyegetné; követeli, hogy a nemzetközi 

védelemre szoruló migránsok kérelmét 

minden körülmények között vegyék 

figyelembe; 

Or. fr 

 

Módosítás   277 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 b bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 23b. felhívja a figyelmet annak 

fontosságára, hogy az EU külpolitikája ne 
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váljon a „migránskezelés” eszközévé, és 

hangsúlyozza, hogy a harmadik 

országokkal a migráció terén való 

együttműködésnek együtt kell járnia az 

emberi jogi viszonyok javításával az adott 

országban; 

Or. en 

 

Módosítás   278 

Marie-Christine Vergiat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 c bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 23c. felhívja az EU-t és tagállamait, 

hogy írjanak alá a készségek cseréjét 

elősegítő mobilitási megállapodásokat, 

minden kompetenciaszintre, köztük a 

legalacsonyabb képzettségűekre 

vonatkozóan is; kéri, hogy vezessenek be 

állandó és kötelező áttelepítési 

programokat, amelyek lehetővé teszik a 

családegyesítést és humanitárius vízumok 

kibocsátását annak érdekében, hogy be 

lehessen lépni egy harmadik országba és 

ott menedékjogot lehessen kérni; 

Or. fr 

 

Módosítás   279 

Marie-Christine Vergiat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 d bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 23d. elutasít minden olyan törekvést, 

amely az Európai Unió migrációs 

politikáinak kiszervezésére irányul; 

elutasít minden olyan megállapodást, 
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amely nem garantálja a menekültek 

védelmét és a migránsok alapvető 

jogainak tiszteletben tartását; elítéli, hogy 

létrehozták és bevezették az afrikai 

stabilitással és az irreguláris migráció 

okainak kezelésével foglalkozó, nagyrészt 

az Európai Fejlesztési Alap (EFA) által 

finanszírozott szükséghelyzeti alapot, 

valamint elítéli a kartúmi folyamatot és 

azt, hogy a rabati folyamatot 

kiterjesztették az Afrika szarván található 

országokra, melyek kormányait a 

Nemzetközi Büntetőbíróság vagy az ENSZ 

is elítélte; kéri e mechanizmusok és ezen 

alap, valamint minden hasonló jellegű 

megállapodás, például az EU-

Törökország nyilatkozat értékelését és 

nyomon követését; 

Or. fr 

 

Módosítás   280 

Marie-Christine Vergiat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 e bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 23e. megerősíti a családi élethez való 

jog elvét, és kéri az EU-t és tagállamait, 

hogy mindent tegyenek meg annak 

érdekében, hogy ezt a világon mindenhol 

tiszteletben tartsák, továbbá, hogy 

működjenek együtt a harmadik 

országokkal és értékeljék a migránsok és 

menedékkérők támogatási rendszereit; 

Or. fr 

 

Módosítás   281 

Marie-Christine Vergiat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
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23 f bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 23f. kéri, hogy többek között a 

harmadik országokkal kötött 

megállapodások keretében garantálják, 

hogy a migránsok jogai a jogállásuktól 

függetlenül összhangban legyenek a 

nemzetközi joggal, és ösztönzi a megfelelő 

jogszabályok elfogadását, köztük a 

menedékjogra vonatkozóan is, ami 

különösen azt jelenti, hogy a jogellenes 

határátlépés önmagában ne minősüljön 

szabadságvesztésre okot adó 

cselekménynek; 

Or. fr 

 

Módosítás   282 

Tőkés László, Cristian Dan Preda, Kósa Ádám, Laima Liucija Andrikienė 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

24 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

24. úgy véli, hogy a fejlesztési 

együttműködésnek együtt kell járnia az 

emberi jogok és demokratikus alapelvek 

előmozdításával; ebben az összefüggésben 

emlékeztet az ENSZ nyilatkozatára, 

miszerint az emberi jogokon alapuló 

megközelítés nélkül nem lehet 

maradéktalanul megvalósítani a fejlesztési 

célokat; emlékeztet továbbá arra, hogy az 

EU elkötelezetten támogatja a 

partnerországokat, figyelembe véve 

fejlettségi helyzetüket, valamint az emberi 

jogok és a demokrácia vonatkozásában 

elért eredményeiket; 

24. úgy véli, hogy a fejlesztési 

együttműködésnek együtt kell járnia az 

emberi jogok és demokratikus alapelvek, 

például a jogállamiság és a jó kormányzás 
előmozdításával; ebben az összefüggésben 

emlékeztet az ENSZ nyilatkozatára, 

miszerint az emberi jogokon alapuló 

megközelítés nélkül nem lehet 

maradéktalanul megvalósítani a fejlesztési 

célokat; emlékeztet továbbá arra, hogy az 

EU elkötelezetten támogatja a 

partnerországokat, figyelembe véve 

fejlettségi helyzetüket, valamint az emberi 

jogok és a demokrácia vonatkozásában 

elért eredményeiket; 

Or. en 
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Módosítás   283 

Marie-Christine Vergiat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

24 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 24a. kéri az EU-t és tagállamait, hogy 

növeljék a humanitárius 

segítségnyújtáshoz és a fejlesztési 

támogatáshoz nyújtott pénzügyi 

támogatást; sajnálatát fejezi ki amiatt, 

hogy az EU tagállamainak többsége a 

45 évvel ezelőtt vállalt kötelezettségekkel 

ellentétben nem érte el a hivatalos 

fejlesztési támogatásra vonatkozóan a 

GNI 0,7%-ában rögzített célt, és hogy 

egyes tagállamok még csökkentették is a 

fejlesztési támogatás százalékos mértékét; 

nyomatékosan kéri, hogy a fejlesztési 

támogatást ne használják fel eszközként a 

migrációs politikák keretében; kéri az 

Uniót és tagállamait, hogy a menekültek 

vagy migránsok befogadására, vagy a 

migránsok ellenőrzésére vagy 

visszatérésére irányuló politikákra 

felhasznált finanszírozásokat ne számítsák 

bele a fejlesztési támogatásba; 

Or. fr 

 

Módosítás   284 

Barbara Lochbihler 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

24 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 24a. emlékeztet rá, hogy a 

2008/944/KKBP közös álláspont második 

kritériuma kötelezi a tagállamokat, hogy 

minden fegyverkiviteli engedély megadása 

előtt megvizsgálják a célország emberi 
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jogi viszonyait; sajnálattal veszi 

tudomásul, hogy a tagállamok számos 

esetben nem tartják tiszteletben ezt a 

kritériumot; felszólítja az EU-t a 

fegyverkiviteli projektek ellenőrzési 

folyamatának megreformálására, különös 

tekintettel a rendeltetési ország általános 

helyzetén alapuló kockázatfelmérés 

bevezetésére, és ezzel az elővigyázatossági 

elv folyamatban való megjelenítésére; 

ezenfelül javasolja, hogy induljon vita a 

demokratikus kormányzásra vonatkozó 

mutatók második kritériumba történő 

bevonásáról, mivel ezek segítségével 

biztosabbá lehetne tenni, hogy a 

fegyverkivitel nem fog nem szándékos 

negatív következményekkel járni; 

Or. en 

 

Módosítás   285 

Ignazio Corrao 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

24 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 24a. megerősíti, hogy alapvető 

fontosságú a korrupció valamennyi 

formája elleni küzdelem, hogy 

garantálható legyen a jogállamiság, a 

demokrácia és az emberi jogok tiszteletben 

tartása; határozottan elítéli az ilyen 

gyakorlatokkal szembeni megengedő 

hozzáállást akkor is, ha azt európai 

politikai és üzleti szereplők gyakorolják; 

Or. it 

 

Módosítás   286 

Barbara Lochbihler 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

24 b bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 24b. emlékeztet a Bizottság, az EKSZ és 

a Tanács által elfogadott, az emberi 

jogokra és a demokráciára vonatkozó 

uniós cselekvési tervben vállalt 

kötelezettségre, miszerint 2017-ig 

kidolgozásra és bevezetésre kerül egy kellő 

gondossági intézkedés, amely garantálja, 

hogy az EU által a biztonsági erőknek 

nyújtott támogatás (mint amilyen például 

a biztonságot és a fejlesztést támogató 

kapacitásépítés (CBSD)) megfeleljen az 

EU emberi jogi szakpolitikai céljainak, és 

hozzájáruljon azok eléréséhez, valamint 

összhangban álljon az emberi jogok 

nemzetközi joga és adott esetben a 

nemzetközi humanitárius jog 

előmozdításáért, védelméért és 

érvényesítéséért tett erőfeszítésekkel; 

Or. en 

 

Módosítás   287 

Barbara Lochbihler 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

24 c bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 24c. emlékeztet a katonai 

robotrepülőgépek használatáról szóló, 

2014. február 27-i állásfoglalására; súlyos 

aggodalmának ad hangot azzal 

kapcsolatban, hogy a nemzetközi jogi 

kereten kívül használnak katonai 

robotrepülőgépeket; felszólítja az EU-t, 

hogy a lehető leghamarabb dolgozzon ki 

egy jogilag kötelező érvényű 

keretrendszert a katonai robotrepülőgépek 

használatára vonatkozóan, és ezzel 
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garantálja, hogy a tagállamok betartsák 

jogi kötelezettségeiket, és ne hajthassanak 

végre jogtalan célzott gyilkosságokat, és 

ne nyújthassanak segítséget ilyen 

gyilkosságok más államok általi 

végrehajtásához; felkéri továbbá a 

Bizottságot, hogy a jövőben is megfelelően 

tájékoztassa a Parlamentet a drónok 

gyártásával összefüggő valamennyi 

kutatási és fejlesztési projektnek juttatott 

uniós finanszírozás felhasználásáról; 

emberi jogi hatásvizsgálatok elvégzésére 

szólít fel a további drónfejlesztési 

projektekkel kapcsolatban; sürgeti az 

alelnököt/főképviselőt, hogy tiltsa be az 

emberi beavatkozás nélküli támadások 

végrehajtására képes, teljesen önálló 

módon működő fegyverek fejlesztését, 

gyártását és használatát; 

Or. en 

 

Módosítás   288 

Janusz Korwin-Mikke 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

25. úgy véli, hogy az Uniónak 

folytatnia kell arra irányuló erőfeszítéseit, 

hogy növelje az LMBTI-személyek jogait, 

összhangban az e témára vonatkozó uniós 

iránymutatásokkal; ajánlja az 

iránymutatások végrehajtását, többek 

között a harmadik országokban dolgozó 

uniós alkalmazottak képzése révén; 

sajnálatosnak tartja, hogy 78 országban a 

homoszexualitás még mindig büntetendő, 

és ebből tizenhárom országban 

halálbüntetéssel sújtják, és úgy véli, hogy 

az emberek ellen szexuális orientációjuk 

alapján folytatott erőszakos gyakorlatok 

és az ellenük elkövetett erőszakos 

cselekmények nem maradhatnak 

törölve 



 

AM\1134429HU.docx 71/112 PE610.682v01-00 

 HU 

büntetlenül; 

Or. en 

 

Módosítás   289 

Liliana Rodrigues, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele 

Viotti, Malin Björk, Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

25. úgy véli, hogy az Uniónak 

folytatnia kell arra irányuló erőfeszítéseit, 

hogy növelje az LMBTI-személyek jogait, 

összhangban az e témára vonatkozó uniós 

iránymutatásokkal; ajánlja az 

iránymutatások végrehajtását, többek 

között a harmadik országokban dolgozó 

uniós alkalmazottak képzése révén; 

sajnálatosnak tartja, hogy 78 országban a 

homoszexualitás még mindig büntetendő, 

és ebből tizenhárom országban 

halálbüntetéssel sújtják, és úgy véli, hogy 

az emberek ellen szexuális orientációjuk 

alapján folytatott erőszakos gyakorlatok és 

az ellenük elkövetett erőszakos 

cselekmények nem maradhatnak 

büntetlenül; 

25. úgy véli, hogy az Uniónak 

folytatnia kell arra irányuló erőfeszítéseit, 

hogy növelje az LMBTI-személyek emberi 

jogait, összhangban az e témára vonatkozó 

uniós iránymutatásokkal; felszólít az 

iránymutatások teljes körű végrehajtására, 

többek között a harmadik országokban 

dolgozó uniós alkalmazottak képzése 

révén; sajnálatosnak tartja, hogy 72 

országban a homoszexualitás még mindig 

büntetendő, és ebből tizenhárom országban 

halálbüntetéssel sújtják, és úgy véli, hogy 

az emberek ellen szexuális orientációjuk, 

genderidentitásuk vagy szexuális jegyeik 
alapján folytatott erőszakos gyakorlatok és 

az ellenük elkövetett erőszakos 

cselekmények, például identitásuk 

nyilvános vállalásának kikényszerítése, 

gyűlölet-bűncselekmények, online és 

offline gyűlöltbeszéd, nevelő célzatú nemi 

erőszak és interszexuális nemiszerv-

csonkítás nem maradhatnak büntetlenül; 

Or. en 

 

Módosítás   290 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

25. úgy véli, hogy az Uniónak 

folytatnia kell arra irányuló erőfeszítéseit, 

hogy növelje az LMBTI-személyek jogait, 

összhangban az e témára vonatkozó uniós 

iránymutatásokkal; ajánlja az 

iránymutatások végrehajtását, többek 

között a harmadik országokban dolgozó 

uniós alkalmazottak képzése révén; 

sajnálatosnak tartja, hogy 78 országban a 

homoszexualitás még mindig büntetendő, 

és ebből tizenhárom országban 

halálbüntetéssel sújtják, és úgy véli, hogy 

az emberek ellen szexuális orientációjuk 

alapján folytatott erőszakos gyakorlatok 

és az ellenük elkövetett erőszakos 

cselekmények nem maradhatnak 

büntetlenül; 

25. úgy véli, hogy az Uniónak 

folytatnia kell arra irányuló erőfeszítéseit, 

hogy növelje az LMBTI-személyek jogait, 

összhangban az e témára vonatkozó uniós 

iránymutatásokkal; ajánlja az 

iránymutatások végrehajtását, többek 

között a harmadik országokban dolgozó 

uniós alkalmazottak képzése révén; 

sajnálatosnak tartja, hogy 72 országban a 

homoszexualitás még mindig büntetendő, 

és ebből tizenhárom országban 

halálbüntetéssel sújtják; 

Or. en 

 

Módosítás   291 

Ignazio Corrao 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

25. úgy véli, hogy az Uniónak 

folytatnia kell arra irányuló erőfeszítéseit, 

hogy növelje az LMBTI-személyek jogait, 

összhangban az e témára vonatkozó uniós 

iránymutatásokkal; ajánlja az 

iránymutatások végrehajtását, többek 

között a harmadik országokban dolgozó 

uniós alkalmazottak képzése révén; 

sajnálatosnak tartja, hogy 78 országban a 

homoszexualitás még mindig büntetendő, 

és ebből tizenhárom országban 

halálbüntetéssel sújtják, és úgy véli, hogy 

az emberek ellen szexuális orientációjuk 

alapján folytatott erőszakos gyakorlatok és 

az ellenük elkövetett erőszakos 

cselekmények nem maradhatnak 

25. úgy véli, hogy az Uniónak 

folytatnia kell arra irányuló erőfeszítéseit, 

hogy növelje az LMBTI-személyek jogait, 

összhangban az e témára vonatkozó uniós 

iránymutatásokkal; ajánlja az 

iránymutatások végrehajtását, többek 

között a harmadik országokban dolgozó 

uniós alkalmazottak képzése révén; 

sajnálatosnak tartja, hogy 72 országban a 

homoszexualitás még mindig büntetendő, 

és elborzadva ítéli el, hogy ebből 

tizenhárom országban halálbüntetéssel 

sújtják, és úgy véli, hogy az emberek ellen 

szexuális orientációjuk alapján folytatott 

erőszakos gyakorlatok és az ellenük 

elkövetett erőszakos cselekmények nem 
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büntetlenül; maradhatnak büntetlenül; 

Or. it 

 

Módosítás   292 

Barbara Lochbihler 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

25. úgy véli, hogy az Uniónak 

folytatnia kell arra irányuló erőfeszítéseit, 

hogy növelje az LMBTI-személyek jogait, 

összhangban az e témára vonatkozó uniós 

iránymutatásokkal; ajánlja az 

iránymutatások végrehajtását, többek 

között a harmadik országokban dolgozó 

uniós alkalmazottak képzése révén; 

sajnálatosnak tartja, hogy 78 országban a 

homoszexualitás még mindig büntetendő, 

és ebből tizenhárom országban 

halálbüntetéssel sújtják, és úgy véli, hogy 

az emberek ellen szexuális orientációjuk 

alapján folytatott erőszakos gyakorlatok és 

az ellenük elkövetett erőszakos 

cselekmények nem maradhatnak 

büntetlenül; 

25. úgy véli, hogy az Uniónak 

folytatnia kell arra irányuló erőfeszítéseit, 

hogy növelje az LMBTI-személyek jogait, 

összhangban az e témára vonatkozó uniós 

iránymutatásokkal; ajánlja az 

iránymutatások végrehajtását, többek 

között a harmadik országokban dolgozó 

uniós alkalmazottak képzése révén; a 

leghatározottabban elítéli, hogy 72 

országban a homoszexualitás még mindig 

büntetendő, és ebből tizenhárom országban 

halálbüntetéssel sújtják, és úgy véli, hogy 

az emberek ellen szexuális orientációjuk 

alapján folytatott erőszakos gyakorlatok és 

az ellenük elkövetett erőszakos 

cselekmények nem maradhatnak 

büntetlenül; 

Or. en 

 

Módosítás   293 

Georgios Epitideios 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

25. úgy véli, hogy az Uniónak 

folytatnia kell arra irányuló erőfeszítéseit, 

hogy növelje az LMBTI-személyek jogait, 

25. úgy véli, hogy az Uniónak 

folytatnia kell arra irányuló erőfeszítéseit, 

hogy tiszteletben tartsák az LMBTI-
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összhangban az e témára vonatkozó uniós 

iránymutatásokkal; ajánlja az 

iránymutatások végrehajtását, többek 

között a harmadik országokban dolgozó 

uniós alkalmazottak képzése révén; 

sajnálatosnak tartja, hogy 78 országban a 

homoszexualitás még mindig büntetendő, 

és ebből tizenhárom országban 

halálbüntetéssel sújtják, és úgy véli, hogy 

az emberek ellen szexuális orientációjuk 

alapján folytatott erőszakos gyakorlatok és 

az ellenük elkövetett erőszakos 

cselekmények nem maradhatnak 

büntetlenül; 

személyek jogait, összhangban az e témára 

vonatkozó uniós iránymutatásokkal; ajánlja 

az iránymutatások végrehajtását, többek 

között a harmadik országokban dolgozó 

uniós alkalmazottak képzése révén; 

véleménye szerint a homoszexualitást nem 

szabad büntetni, és úgy véli, hogy az 

emberek ellen szexuális orientációjuk 

alapján elkövetett erőszakos 

cselekményeket – a halálbüntetést is 

beleértve – el kell ítélni és el kell kerülni; 

Or. el 

 

Módosítás   294 

Marie-Christine Vergiat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 25a. számos országban rendkívül 

aggasztónak tartja a fogvatartási 

körülményeket és a börtönök állapotát; 

elengedhetetlennek tartja a fogva tartott 

személyek kínzásának és 

bántalmazásának, azon belül a lelki 

bántalmazásnak bármilyen formája elleni 

küzdelmet, és azt, hogy fokozzák az erre 

vonatkozó nemzetközi jog tiszteletben 

tartására irányuló erőfeszítéseket; úgy 

véli, hogy annak megtagadása, hogy a 

fogva tartott személyek hozzájussanak az 

orvosi ellátáshoz és a gyógyszerekhez, 

többek között olyan betegségek esetében, 

mint a hepatitisz vagy a HIV, rossz 

bánásmódnak, mi több, kínzásnak 

minősül, és a veszélyben lévő személynek 

történő segítségnyújtás elmulasztásának 

tekinthető; 

Or. fr 
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Módosítás   295 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 25a. üdvözli, hogy a világon egyre több 

országban – jelenleg huszonnyolc 

országban – legalizálták az azonos 

neműek közötti házasságot vagy élettársi 

kapcsolatot; bátorítja az uniós 

intézményeket és a tagállamokat, hogy 

politikai, szociális, valamint emberi és 

polgárjogi kérdésként továbbra is 

járuljanak hozzá az azonos neműek 

közötti házasság és élettársi kapcsolat 

elismeréséhez; 

Or. en 

 

Módosítás   296 

Tokia Saïfi 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

26 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

26. emlékeztet arra, hogy a korrupció 

fenyegetést jelent az emberi jogok egyenlő 

érvényesülésére és aláássa a demokratikus 

folyamatokat, így a jogállamiságot és 

tisztességes igazságszolgáltatást; 

véleménye szerint az Európai Uniónak a 

harmadik országokkal folytatott párbeszéd 

valamennyi platformján hangsúlyoznia kell 

a közügyek, az államháztartás és a 

köztulajdon sérthetetlenségének, 

elszámoltathatóságának, valamint 

megfelelő igazgatásának fontosságát, az 

ENSZ korrupció elleni egyezményében 

(UNCAC) foglalt előírásoknak 

26. emlékeztet arra, hogy a korrupció 

fenyegetést jelent az emberi jogok egyenlő 

érvényesülésére és aláássa a demokratikus 

folyamatokat, így a jogállamiságot és 

tisztességes igazságszolgáltatást; 

véleménye szerint az Európai Uniónak a 

harmadik országokkal folytatott párbeszéd 

valamennyi platformján hangsúlyoznia kell 

a közügyek, az államháztartás és a 

köztulajdon sérthetetlenségének, 

elszámoltathatóságának, valamint 

megfelelő igazgatásának fontosságát, az 

ENSZ korrupció elleni egyezményében 

(UNCAC) foglalt előírásoknak 
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megfelelően; javasolja, hogy az EU 

szakértelmével következetesebben és 

szisztematikusabban támogassa a harmadik 

országokat a korrupció kezelésére irányuló 

erőfeszítéseikben, független és hatékony 

korrupcióellenes intézményeket hozva létre 

és szilárdítva meg; 

megfelelően; javasolja, hogy az EU 

szakértelmével következetesebben és 

szisztematikusabban támogassa a harmadik 

országokat a korrupció kezelésére irányuló 

erőfeszítéseikben, független és hatékony 

korrupcióellenes intézményeket hozva létre 

és szilárdítva meg; felhívja többek között a 

Bizottságot, hogy a harmadik államokkal 

kötendő minden jövőbeli kereskedelmi 

megállapodás keretében tárgyaljon a 

korrupció elleni küzdelemre vonatkozó 

rendelkezésekről; 

Or. fr 

 

Módosítás   297 

Georgios Epitideios 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

26 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

26. emlékeztet arra, hogy a korrupció 

fenyegetést jelent az emberi jogok egyenlő 

érvényesülésére és aláássa a demokratikus 

folyamatokat, így a jogállamiságot és 

tisztességes igazságszolgáltatást; 

véleménye szerint az Európai Uniónak a 

harmadik országokkal folytatott párbeszéd 

valamennyi platformján hangsúlyoznia kell 

a közügyek, az államháztartás és a 

köztulajdon sérthetetlenségének, 

elszámoltathatóságának, valamint 

megfelelő igazgatásának fontosságát, az 

ENSZ korrupció elleni egyezményében 

(UNCAC) foglalt előírásoknak 

megfelelően; javasolja, hogy az EU 

szakértelmével következetesebben és 

szisztematikusabban támogassa a harmadik 

országokat a korrupció kezelésére irányuló 

erőfeszítéseikben, független és hatékony 

korrupcióellenes intézményeket hozva létre 

és szilárdítva meg; 

26. emlékeztet arra, hogy a korrupció 

fenyegetést jelent az emberi jogok egyenlő 

érvényesülésére és aláássa a demokratikus 

folyamatokat, valamint a jogállamiságot és 

tisztességes igazságszolgáltatást; 

véleménye szerint az Európai Uniónak a 

harmadik országokkal folytatott párbeszéd 

valamennyi platformján hangsúlyoznia kell 

a közügyek, az államháztartás és a 

köztulajdon sérthetetlenségének, 

elszámoltathatóságának, valamint 

megfelelő igazgatásának fontosságát, az 

ENSZ korrupció elleni egyezményében 

(UNCAC) foglalt előírásoknak 

megfelelően; javasolja, hogy az EU 

szakértelmével következetesebben és 

szisztematikusabban támogassa a harmadik 

országokat a korrupció kezelésére irányuló 

erőfeszítéseikben, független és hatékony 

korrupcióellenes intézményeket hozva létre 

és szilárdítva meg; 

Or. el 
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Módosítás   298 

Marie-Christine Vergiat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

26 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

26. emlékeztet arra, hogy a korrupció 

fenyegetést jelent az emberi jogok egyenlő 

érvényesülésére és aláássa a demokratikus 

folyamatokat, így a jogállamiságot és 

tisztességes igazságszolgáltatást; 

véleménye szerint az Európai Uniónak a 

harmadik országokkal folytatott párbeszéd 

valamennyi platformján hangsúlyoznia kell 

a közügyek, az államháztartás és a 

köztulajdon sérthetetlenségének, 

elszámoltathatóságának, valamint 

megfelelő igazgatásának fontosságát, az 

ENSZ korrupció elleni egyezményében 

(UNCAC) foglalt előírásoknak 

megfelelően; javasolja, hogy az EU 

szakértelmével következetesebben és 

szisztematikusabban támogassa a harmadik 

országokat a korrupció kezelésére irányuló 

erőfeszítéseikben, független és hatékony 

korrupcióellenes intézményeket hozva létre 

és szilárdítva meg; 

26. emlékeztet arra, hogy a korrupció 

fenyegetést jelent az emberi jogok 

érvényesülésére, sérti a demokrácia 

alapjait és aláássa a jogállamiságot és a 

tisztességes igazságszolgáltatást; 

véleménye szerint az Európai Uniónak a 

harmadik országokkal folytatott párbeszéd 

valamennyi platformján hangsúlyoznia kell 

a közügyek, az államháztartás és a 

köztulajdon sérthetetlenségének, 

elszámoltathatóságának, valamint 

megfelelő igazgatásának fontosságát, az 

ENSZ korrupció elleni egyezményében 

(UNCAC) foglalt előírásoknak 

megfelelően; javasolja, hogy az EU 

szakértelmével következetesebben és 

szisztematikusabban támogassa a harmadik 

országokat a korrupció kezelésére irányuló 

erőfeszítéseikben, független és hatékony 

korrupcióellenes intézményeket hozva létre 

és szilárdítva meg; 

Or. fr 

 

Módosítás   299 

Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

26 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 26a. aggodalommal figyelmeztet a 

demokrácia és az emberi jogok 

helyzetének romlására az uniós tagságra 

pályázó országokban; emlékeztet rá, hogy 
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az EU-hoz csatlakozni kívánó 

országoknak teljes körűen garantálniuk 

kell az emberi jogok biztosítását, valamint 

szigorúan teljesíteniük kell a koppenhágai 

kritériumokat; felszólítja az Európai 

Tanácsot, hogy rekessze be a tárgyalási 

folyamatot az uniós tagságra pályázó 

országgal, amennyiben ott az emberi 

jogok súlyos megsértését, valamint a 

demokratikus rendszer lebontását 

tapasztalja; 

Or. en 

 

Módosítás   300 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

27 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

27. hangsúlyozza az államok és más 

kötelezettségviselő szereplők alapvető 

kötelezettségeit és felelősségét az 

éghajlatváltozás mérséklése, az emberi 

jogokra gyakorolt negatív hatások 

megelőzése és a politikai koherencia 

megerősítése szempontjából annak 

biztosítása érdekében, hogy az 

éghajlatváltozás mérséklése és az 

alkalmazkodásra irányuló erőfeszítések 

kellően ambiciózusak és 

megkülönböztetésmentesek legyenek, és 

egyébként is megfeleljenek az emberi jogi 

kötelezettségeknek; 

27. hangsúlyozza az államok és más 

kötelezettségviselő szereplők alapvető 

kötelezettségeit és felelősségét az 

éghajlatváltozás mérséklése, az emberi 

jogokra gyakorolt negatív hatások 

megelőzése és a politikai koherencia 

megerősítése szempontjából annak 

biztosítása érdekében, hogy az 

éghajlatváltozás mérséklése és az 

alkalmazkodásra irányuló erőfeszítések 

kellően ambiciózusak és 

megkülönböztetésmentesek legyenek, és 

egyébként is megfeleljenek az emberi jogi 

kötelezettségeknek; hangsúlyozza, hogy az 

ENSZ becslései szerint 2050-re körülbelül 

150 millió környezeti menekülttel kell 

számolnunk; ezért felhívja a figyelmet 

arra, hogy rendkívül fontos, hogy 

kidolgozzák a „klímamenekült” 

nemzetközileg elfogadott jogi definícióját, 

illetve határozott diplomáciai lépéseket 

vár a nemzetközi közösségtől a 

menekültek jogállásával kapcsolatos 

1951-es ENSZ-egyezmény módosítására, 
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és a „klímamenekült” kategória 

egyezménybe való beépítésére; 

Or. en 

 

Módosítás   301 

Ignazio Corrao 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

27 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

27. hangsúlyozza az államok és más 

kötelezettségviselő szereplők alapvető 

kötelezettségeit és felelősségét az 

éghajlatváltozás mérséklése, az emberi 

jogokra gyakorolt negatív hatások 

megelőzése és a politikai koherencia 

megerősítése szempontjából annak 

biztosítása érdekében, hogy az 

éghajlatváltozás mérséklése és az 

alkalmazkodásra irányuló erőfeszítések 

kellően ambiciózusak és 

megkülönböztetésmentesek legyenek, és 

egyébként is megfeleljenek az emberi jogi 

kötelezettségeknek; 

27. nyomatékosan hangsúlyozza az 

államok, a vállalkozások és más 

kötelezettségviselő szereplők alapvető 

kötelezettségeit és felelősségét az 

éghajlatváltozás mérséklése, az emberi 

jogokra gyakorolt negatív hatások 

megelőzése és a politikai koherencia 

megerősítése szempontjából annak 

biztosítása érdekében, hogy az 

éghajlatváltozás mérséklése és az 

alkalmazkodásra irányuló erőfeszítések 

kellően ambiciózusak és 

megkülönböztetésmentesek legyenek, és 

egyébként is megfeleljenek az emberi jogi 

kötelezettségeknek; hangsúlyozza a 

kereskedelmi politikák, a környezeti 

politikák és a fejlesztéspolitikák közötti 

szerves kapcsolatot, továbbá az említett 

politikák által az emberi jogok tiszteletben 

tartására adott esetben gyakorolt kedvező 

és kedvezőtlen hatásokat; 

Or. it 

 

Módosítás   302 

Marie-Christine Vergiat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

27 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

27. hangsúlyozza az államok és más 

kötelezettségviselő szereplők alapvető 

kötelezettségeit és felelősségét az 

éghajlatváltozás mérséklése, az emberi 

jogokra gyakorolt negatív hatások 

megelőzése és a politikai koherencia 

megerősítése szempontjából annak 

biztosítása érdekében, hogy az 

éghajlatváltozás mérséklése és az 

alkalmazkodásra irányuló erőfeszítések 

kellően ambiciózusak és 

megkülönböztetésmentesek legyenek, és 

egyébként is megfeleljenek az emberi jogi 

kötelezettségeknek; 

27. hangsúlyozza az államok és más 

kötelezettségviselő szereplők alapvető 

kötelezettségeit és felelősségét az 

éghajlatváltozás mérséklése, az emberi 

jogokra gyakorolt negatív hatások 

megelőzése és a politikai koherencia 

megerősítése szempontjából annak 

biztosítása érdekében, hogy az 

éghajlatváltozás mérséklése és az 

alkalmazkodásra irányuló erőfeszítések 

kellően ambiciózusak és 

megkülönböztetésmentesek legyenek, és 

egyébként is megfeleljenek az emberi jogi 

kötelezettségeknek; hangsúlyozza, hogy a 

környezeti változások hátrányosan 

érinthetik a legalapvetőbb emberi jogokat, 

például a vízhez, a természeti 

erőforrásokhoz és az élelemhez való 

hozzáférést; 

Or. fr 

 

Módosítás   303 

Miroslav Poche 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

27 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

27. hangsúlyozza az államok és más 

kötelezettségviselő szereplők alapvető 

kötelezettségeit és felelősségét az 

éghajlatváltozás mérséklése, az emberi 

jogokra gyakorolt negatív hatások 

megelőzése és a politikai koherencia 

megerősítése szempontjából annak 

biztosítása érdekében, hogy az 

éghajlatváltozás mérséklése és az 

alkalmazkodásra irányuló erőfeszítések 

kellően ambiciózusak és 

megkülönböztetésmentesek legyenek, és 

egyébként is megfeleljenek az emberi jogi 

kötelezettségeknek; 

27. hangsúlyozza az államok és más 

kötelezettségviselő szereplők alapvető 

kötelezettségeit és felelősségét az 

éghajlatváltozás mérséklése, az emberi 

jogokra gyakorolt negatív hatások 

megelőzése és a politikai koherencia 

megerősítése szempontjából annak 

biztosítása érdekében, hogy az 

éghajlatváltozás mérséklése és az 

alkalmazkodásra irányuló erőfeszítések 

kellően ambiciózusak és 

megkülönböztetésmentesek legyenek, és 

egyébként is megfeleljenek az emberi jogi 

kötelezettségeknek; üdvözli, hogy a nem 
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kormányzati szervek elkötelezetten 

dolgoznak az éghajlatváltozás kérdése és 

az emberi jogok integrálásának 

előmozdításán; 

Or. en 

 

Módosítás   304 

Marie-Christine Vergiat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

27 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 27a. hangsúlyozza, hogy 2008 óta 

jelentősen nőttek a nagyarányú 

földszerzési jelenségek, melyek keretében 

a FAO szerint a nemzetközi befektetők 50-

80 millió hektár mezőgazdasági 

földterület felvásárlásáról vagy 

bérbevételéről tárgyalnak a fejlődő 

országokban, melyek kétharmada 

Szubszaharai-Afrikában található; úgy 

véli, hogy az erőforrások kiaknázása és 

kisajátítása elleni küzdelmet prioritásként 

kell kezelni; külön felhívja a figyelmet 

arra, hogy összefüggés van ezen 

erőforrás-kiaknázás és a konfliktusok, 

háborúk és erőszakos cselekmények 

finanszírozása között, és ezek hatással 

vannak az emberek elvándorlására; 

Or. fr 

 

Módosítás   305 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

27 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 27a. felszólítja a nemzetközi 
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szervezeteket, a nemzeti kormányokat, a 

nem kormányzati szerveket és az 

egyéneket, hogy egymással 

együttműködve dolgozzák ki annak 

megfelelő szabályozási kereteit, hogy 

hogyan lehet garantálni, hogy a világon 

mindenki hozzájusson a minimálisan 

szükséges vízmennyiséghez; 

hangsúlyozza, hogy a víz nem 

kereskedelmi árucikk, hanem a fejlődés és 

a fenntarthatóság lételeme, és hogy a víz 

privatizálása nem mentesíti az államokat 

emberi jogi kötelezettségeik alól; felhívja 

azon országokat, amelyekben a víz 

feszültség vagy konfliktus forrása, hogy 

másokkal együttműködve dolgozzanak ki 

vízmegosztási terveket, hogy mindenki jól 

járjon, és régiójuk fenntartható és békés 

fejlődésnek indulhasson; 

Or. en 

 

Módosítás   306 

Ignazio Corrao 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

27 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 27a. erőteljesen elítéli az emberi 

jogokat sértő káros gyakorlatokat, 

konkrétan a nagyarányú földszerzést, a 

természeti erőforrások megkülönböztetés 

nélküli kiaknázását és az illegális 

hulladékkereskedelmet; kéri az Európai 

Bizottság sürgős fellépését annak nyomon 

követése érdekében, amit az Európai 

Parlament a témával kapcsolatos számos 

korábbi állásfoglalásában kért; 

Or. it 

 

Módosítás   307 
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Barbara Lochbihler 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

28 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

28. hangsúlyozza, hogy az EU-nak 

továbbra is aktívan támogatnia kell az 

emberi jogokat demokratikusan és 

hatékonyan védő intézményeket és a civil 

társadalmat a demokratikus folyamat 

előmozdítására irányuló erőfeszítéseik 

során; üdvözli ezzel összefüggésben a 

Demokráciáért Európai Alapítvány 

következetes erőfeszítéseit, amelyek célja, 

hogy előmozdítsák a demokráciát, valamint 

az alapvető jogok és a szabadságjogok 

tiszteletben tartását az EU keleti és déli 

szomszédságában; 

28. hangsúlyozza, hogy az EU-nak 

továbbra is aktívan támogatnia kell az 

emberi jogokat demokratikusan és 

hatékonyan védő intézményeket és a civil 

társadalmat a demokratikus folyamat 

előmozdítására irányuló erőfeszítéseik 

során; üdvözli, hogy a demokrácia és az 

emberi jogok európai eszköze világszerte 

felbecsülhetetlen támogatást nyújt a civil 

társadalmi szervezeteknek, valamint 

rámutat, hogy továbbra is ez az EU 

legfontosabb eszköze az emberi jogi 

külpolitikájának megvalósításában; 

üdvözli ezenfelül a Demokráciáért Európai 

Alapítvány következetes erőfeszítéseit, 

amelyek célja, hogy előmozdítsák a 

demokráciát, valamint az alapvető jogok és 

a szabadságjogok tiszteletben tartását az 

EU keleti és déli szomszédságában; 

Or. en 

 

Módosítás   308 

Georgios Epitideios 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

28 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

28. hangsúlyozza, hogy az EU-nak 

továbbra is aktívan támogatnia kell az 

emberi jogokat demokratikusan és 

hatékonyan védő intézményeket és a civil 

társadalmat a demokratikus folyamat 

előmozdítására irányuló erőfeszítéseik 

során; üdvözli ezzel összefüggésben a 

Demokráciáért Európai Alapítvány 

28. hangsúlyozza, hogy az EU-nak 

továbbra is aktívan támogatnia kell az 

emberi jogokat demokratikusan és 

hatékonyan védő intézményeket és a civil 

társadalmat a demokratikus folyamat 

előmozdítására irányuló erőfeszítéseik 

során; 
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következetes erőfeszítéseit, amelyek célja, 

hogy előmozdítsák a demokráciát, 

valamint az alapvető jogok és a 

szabadságjogok tiszteletben tartását az EU 

keleti és déli szomszédságában; 

Or. el 

 

Módosítás   309 

Georgios Epitideios 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

29 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

29. emlékeztet arra, hogy a 

demokratikus átalakulásról a bővítési és 

szomszédsági politika keretében nyert 

tapasztalatok és tanulságok pozitív 

hozzájárulhatnak azon legjobb gyakorlatok 

azonosításához, amelyeket világszinten is 

fel lehetne használni a demokratizálódási 

folyamatok támogatására és 

megszilárdítására; 

(A magyar változatot nem érinti.) 

Or. el 

 

Módosítás   310 

Cristian Dan Preda, Tőkés László 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

29 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 29a. hangsúlyozza, hogy a tagjelölt és a 

potenciális tagjelölt országok jelenlegi 

politikai fejleményeinek fényében az Unió 

bővítési politikája a demokratikus elveket 

és az emberi jogok tiszteletben tartását 

célzó erőfeszítések egyik leghatékonyabb 

eszköze; felszólítja a Bizottságot, hogy 

még határozottabban támogassa ezekben 
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az országokban a demokratikus politikai 

kultúra megerősítését, a jogállamiság 

tiszteletben tartását, a média és az 

igazságszolgáltatás függetlenségét, 

valamint a korrupció elleni küzdelmet; 

Or. en 

 

Módosítás   311 

Cristian Dan Preda, Tőkés László 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

29 b bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 29b. ezzel összefüggésben ismételten 

kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 

uniós iránymutatásokat a demokrácia 

támogatására vonatkozóan; 

Or. en 

 

Módosítás   312 

Tokia Saïfi 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

30 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

30. hangsúlyozza azon meggyőződését, 

hogy a felülvizsgált európai 

szomszédságpolitikának továbbra is 

középpontba kell helyeznie az emberi 

jogok és a demokratikus alapelvek 

tiszteletben tartását; megismétli, hogy az 

emberi jogok és a demokrácia 

előmozdítása mind a partnerországok, 

mind az EU érdekében áll; 

30. hangsúlyozza azon meggyőződését, 

hogy a felülvizsgált európai 

szomszédságpolitikának továbbra is 

középpontba kell helyeznie az emberi 

jogok és a demokratikus alapelvek 

tiszteletben tartását; megismétli, hogy az 

emberi jogok és a demokrácia 

előmozdítása mind a partnerországok, 

mind az EU érdekében áll; hangsúlyozza 

továbbá, hogy az Uniónak folytatnia kell 

azt a partnereivel, különösen a 

szomszédságában található partnereivel 

szemben vállalt kötelezettségét, hogy a 
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nemzetközi rend megerősítésének és 

szomszédságában a stabilitás 

biztosításának legjobb eszközeiként 

támogatja a gazdasági, társadalmi és 

politikai reformokat, védelmezi az emberi 

jogokat és segíti a jogállamiság 

megteremtését; 

Or. fr 

 

Módosítás   313 

Ana Gomes 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

30 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

30. hangsúlyozza azon meggyőződését, 

hogy a felülvizsgált európai 

szomszédságpolitikának továbbra is 

középpontba kell helyeznie az emberi 

jogok és a demokratikus alapelvek 

tiszteletben tartását; megismétli, hogy az 

emberi jogok és a demokrácia 

előmozdítása mind a partnerországok, 

mind az EU érdekében áll; 

30. hangsúlyozza azon meggyőződését, 

hogy a felülvizsgált európai 

szomszédságpolitikának továbbra is 

középpontba kell helyeznie az emberi 

jogok és a demokratikus alapelvek 

tiszteletben tartását; megismétli, hogy az 

emberi jogok és a demokrácia 

előmozdítása mind a partnerországok, 

mind az EU érdekében áll; emlékeztet rá, 

hogy az „Unió a Mediterrán Térségért” 

kezdeményezés képes és köteles is irányt 

szabni a térségben zajló politikai 

párbeszédnek, valamint tenni az emberi 

jogok és a demokrácia helyzetének 

előmozdításáért a régióban; 

Or. en 

 

Módosítás   314 

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin Björk, Tanja Fajon 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

30 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 
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30. hangsúlyozza azon meggyőződését, 

hogy a felülvizsgált európai 

szomszédságpolitikának továbbra is 

középpontba kell helyeznie az emberi 

jogok és a demokratikus alapelvek 

tiszteletben tartását; megismétli, hogy az 

emberi jogok és a demokrácia 

előmozdítása mind a partnerországok, 

mind az EU érdekében áll; 

30. hangsúlyozza azon meggyőződését, 

hogy a felülvizsgált európai 

szomszédságpolitikának továbbra is 

középpontba kell helyeznie az emberi 

jogok és a demokratikus alapelvek 

védelmét, tiszteletben tartását és 

megvalósítását; megismétli, hogy az 

emberi jogok és a demokrácia védelme, 

előmozdítása és megvalósítása mind a 

partnerországok, mind az EU érdekében 

áll; 

Or. en 

 

Módosítás   315 

Marie-Christine Vergiat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

30 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

30. hangsúlyozza azon meggyőződését, 

hogy a felülvizsgált európai 

szomszédságpolitikának továbbra is 

középpontba kell helyeznie az emberi 

jogok és a demokratikus alapelvek 

tiszteletben tartását; megismétli, hogy az 

emberi jogok és a demokrácia 

előmozdítása mind a partnerországok, 

mind az EU érdekében áll; 

30. hangsúlyozza azon meggyőződését, 

hogy a felülvizsgált európai 

szomszédságpolitikának továbbra is 

középpontba kell helyeznie az emberi 

jogok és a demokratikus alapelvek 

tiszteletben tartását; megismétli, hogy az 

emberi jogok és a demokrácia 

előmozdítása a partnerországok és az EU 

érdekében is áll; 

Or. fr 

 

Módosítás   316 

Andi Cristea 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

30 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 30a. hangsúlyozza, hogy a békeépítés 

magában foglalja a konfliktusok 
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megelőzését és visszaszorítását, a politikai, 

társadalmi-gazdasági és biztonsági 

intézmények ellenálló képességének 

erősítését, és ezzel a hosszú távon is 

fenntartható béke és fejlődés alapjainak 

lehelyezését; hangsúlyozza, hogy a 

jogállamiság, a jó kormányzás és az 

emberi jogok előmozdítása 

elengedhetetlen a békéhez; 

Or. en 

 

Módosítás   317 

Marie-Christine Vergiat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

31 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

31. javasolja, hogy az EU fokozza a 

demokratikus folyamatok átfogóbb 

megközelítésének kialakítására irányuló 

erőfeszítéseit – a szabad és tisztességes 

választások e folyamatnak csupán egyik 

dimenzióját képezik –, hozzájárulva a 

demokratikus intézmények és a választási 

folyamatokba vetett közbizalom 

megerősítéséhez világszerte; 

31. javasolja, hogy az EU fokozza a 

demokratikus folyamatok átfogóbb 

megközelítésének kialakítására irányuló 

erőfeszítéseit – a szabad és tisztességes 

választások, a médiapluralizmus és a 

jelöltek beszédidejének egyenlő elosztása e 

folyamatnak csupán néhány dimenzióját 

képezik –, hozzájárulva a demokratikus 

intézmények és a választási folyamatokba 

vetett közbizalom megerősítéséhez 

világszerte; 

Or. fr 

 

Módosítás   318 

Barbara Lochbihler 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

32 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

32. üdvözli, hogy az EU 2016-ben 32. üdvözli, hogy az EU 2016-ban 
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nyolc választási megfigyelő missziót 

(EOM) és nyolc választási szakértői 

missziót (EEM) indított a világ számos 

országába; felhívja a figyelmet arra, hogy 

az EU 2015 óta 17 választási megfigyelő 

missziót és 23 választási szakértői missziót 

küldött; megismétli, hogy kedvezően ítéli 

meg a választási folyamatok 

vonatkozásában nyújtott uniós támogatást, 

valamint a választási megfigyelőknek 

biztosított uniós támogatást és választási 

segítségnyújtást; üdvözli és teljes 

mértékben támogatja a 

Demokráciatámogatási és Választási 

Koordinációs Csoport (DEG) e 

tekintetben végzett munkáját; 

nyolc választási megfigyelő missziót 

(EOM) és nyolc választási szakértői 

missziót (EEM) indított a világ számos 

országába; felhívja a figyelmet arra, hogy 

az EU 2015 óta 17 választási megfigyelő 

missziót és 23 választási szakértői missziót 

küldött; megismétli, hogy kedvezően ítéli 

meg a választási folyamatok 

vonatkozásában nyújtott uniós támogatást, 

valamint a választási megfigyelőknek 

biztosított uniós támogatást és választási 

segítségnyújtást; 

Or. en 

 

Módosítás   319 

Marie-Christine Vergiat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

32 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

32. üdvözli, hogy az EU 2016-ben 

nyolc választási megfigyelő missziót 

(EOM) és nyolc választási szakértői 

missziót (EEM) indított a világ számos 

országába; felhívja a figyelmet arra, hogy 

az EU 2015 óta 17 választási megfigyelő 

missziót és 23 választási szakértői missziót 

küldött; megismétli, hogy kedvezően ítéli 

meg a választási folyamatok 

vonatkozásában nyújtott uniós támogatást, 

valamint a választási megfigyelőknek 

biztosított uniós támogatást és választási 
segítségnyújtást; üdvözli és teljes 

mértékben támogatja a 

Demokráciatámogatási és Választási 

Koordinációs Csoport (DEG) e tekintetben 

végzett munkáját; 

32. üdvözli, hogy az EU 2016-ban 

nyolc választási megfigyelő missziót 

(EOM) és nyolc választási szakértői 

missziót (EEM) indított a világ számos 

országába; felhívja a figyelmet arra, hogy 

az EU 2015 óta 17 választási megfigyelő 

missziót és 23 választási szakértői missziót 

küldött; megismétli, hogy kedvezően ítéli 

meg a választási folyamatok 

vonatkozásában nyújtott uniós támogatást, 

valamint a választási segítségnyújtást; 

üdvözli és teljes mértékben támogatja a 

Demokráciatámogatási és Választási 

Koordinációs Csoport (DEG) e tekintetben 

végzett munkáját; 

Or. fr 
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Módosítás   320 

Liliana Rodrigues 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

34 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 34a. ösztönzi a tagállamokat, hogy 

mozdítsák elő az emberi jogokról szóló 

képzés beépítését az oktatási rendszereikbe 

akár a tanterven keresztül, pedagógiai 

anyagokkal, akár olyan politikákkal és 

gyakorlatokkal, amelyek lehetővé teszik az 

emberi jogok tiszteletben tartását biztosító 

környezet kialakítását; 

Or. pt 

 

Módosítás   321 

Liliana Rodrigues 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

34 b bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 34b. javasolja, hogy azoknak a 

megszorító intézkedéseknek az 

alkalmazása során, amelyek befolyásolják 

a minőségi közszolgáltatásokhoz való, 

mindenki számára biztosított hozzáférést, 

vagy amelyek veszélyeztethetik a szociális 

ellátórendszert, biztosítsák a 

legkiszolgáltatottabb csoportok gazdasági, 

szociális és kulturális jogainak védelmét, 

és ezeket az intézkedéseket csak végső 

esetben alkalmazzák, továbbá ezen 

intézkedések tartsák tiszteletben az 

arányosság és a 

megkülönböztetésmentesség elvét, 

valamint biztosítsák az emberi méltóság 

védelmét; 
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Or. pt 

 

Módosítás   322 

Liliana Rodrigues 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

34 c bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 34c. kiemeli annak fontosságát, hogy 

biztosítani kell az emberi jogok, valamint 

az árukhoz és szolgáltatásokhoz – például 

a vízhez vagy a csatornázáshoz – való 

hozzáférés beépítését a szociálpolitikákba, 

az oktatásba, az egészségügybe és a 

biztonságpolitikába; 

Or. pt 

 

Módosítás   323 

Liliana Rodrigues 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

34 d bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 34d. ösztönzi a lakosságról szóló, 

kellően lebontott és pontos statisztikai 

adatoknak az emberi jogi nemzeti 

intézmények és a civil társadalom 

közreműködésével való összegyűjtését és 

elemzését mint a konkrét csoportok 

megkülönböztetése megelőzésének egyik 

eszközét; 

Or. pt 

 

Módosítás   324 

Tőkés László, Cristian Dan Preda, Kósa Ádám, Laima Liucija Andrikienė 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
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35 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

35. üdvözli a világban az emberi jogok 

és a demokrácia helyzetéről szóló 2015. évi 

éves uniós jelentés elfogadását; úgy ítéli 

meg, hogy az éves jelentés elengedhetetlen 

eszköze az emberi jogok és a demokrácia 

egész világon tapasztalható helyzetével 

kapcsolatos uniós politika vizsgálatának, az 

arról szóló tájékoztatásnak és vitának; 

35. üdvözli a világban az emberi jogok 

és a demokrácia helyzetéről szóló 2015. évi 

éves uniós jelentés elfogadását; úgy ítéli 

meg, hogy az éves jelentés elengedhetetlen 

eszköze az emberi jogok és a demokrácia 

egész világon tapasztalható helyzetével 

kapcsolatos uniós politika vizsgálatának, az 

arról szóló tájékoztatásnak és vitának és ez 

az eszköz azért is hasznos, mert átfogó 

áttekintést nyújt az EU prioritásairól, 

erőfeszítéseiről és kihívásairól e területen, 

és segít hatékony módszereket találni ezek 

megoldására; 

Or. en 

 

Módosítás   325 

Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

35 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

35. üdvözli a világban az emberi jogok 

és a demokrácia helyzetéről szóló 2015. 

évi éves uniós jelentés elfogadását; úgy 

ítéli meg, hogy az éves jelentés 

elengedhetetlen eszköze az emberi jogok és 

a demokrácia egész világon tapasztalható 

helyzetével kapcsolatos uniós politika 

vizsgálatának, az arról szóló 

tájékoztatásnak és vitának; 

35. úgy ítéli meg, hogy az éves jelentés 

elengedhetetlen eszköze az emberi jogok és 

a demokrácia egész világon tapasztalható 

helyzetével kapcsolatos uniós politika 

vizsgálatának, az arról szóló 

tájékoztatásnak és vitának; 

Or. en 

 

Módosítás   326 

Ana Gomes 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

36 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

36. megismétli az 

alelnöknek/főképviselőnek szóló 

meghívását, amely szerint évente két 

alkalommal plenáris ülésen vegyen részt az 

európai parlamenti képviselőkkel folytatott 

közös vitán, egyszer az éves jelentés 

előterjesztésekor, egyszer pedig az arra a 

saját jelentésében adott válasz keretében; 

emlékeztet arra, hogy az írásbeli válaszok 

az intézményközi kapcsolatokban is fontos 

szerepet játszanak, mivel lehetővé teszik a 

Parlament által felvetett minden kérdés 

rendszeres és mélyreható nyomon 

követését; 

36. megismétli az 

alelnöknek/főképviselőnek szóló 

meghívását, amely szerint évente két 

alkalommal plenáris ülésen vegyen részt az 

európai parlamenti képviselőkkel folytatott 

közös vitán, egyszer az éves jelentés 

előterjesztésekor, egyszer pedig az arra a 

saját jelentésében adott válasz keretében; 

ismét hangsúlyozza a folyamatos 

párbeszéd fontosságát, különösen az 

Európai Parlament emberi jogokkal 

kapcsolatos sürgősségi állásfoglalásainak 

utánkövetésének terén; emlékeztet arra, 

hogy az írásbeli válaszok az intézményközi 

kapcsolatokban is fontos szerepet 

játszanak, mivel lehetővé teszik a 

Parlament által felvetett minden kérdés 

rendszeres és mélyreható nyomon 

követését; felkéri az 

alelnököt/főképviselőt, valamint az EKSZ-

t, hogy válaszoljanak érdemben az írásbeli 

kérdésekre, és a lehető legmagasabb 

szinten vessék fel az emberi jogok kérdését 

az érintett országokkal való párbeszéd 

során; 

Or. en 

 

Módosítás   327 

Tőkés László, Cristian Dan Preda, Kósa Ádám, Laima Liucija Andrikienė 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

36 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

36. megismétli az 

alelnöknek/főképviselőnek szóló 

meghívását, amely szerint évente két 

alkalommal plenáris ülésen vegyen részt az 

európai parlamenti képviselőkkel folytatott 

36. megismétli az 

alelnöknek/főképviselőnek szóló 

meghívását, amely szerint évente két 

alkalommal plenáris ülésen vegyen részt az 

európai parlamenti képviselőkkel folytatott 
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közös vitán, egyszer az éves jelentés 

előterjesztésekor, egyszer pedig az arra a 

saját jelentésében adott válasz keretében; 

emlékeztet arra, hogy az írásbeli válaszok 

az intézményközi kapcsolatokban is fontos 

szerepet játszanak, mivel lehetővé teszik a 

Parlament által felvetett minden kérdés 

rendszeres és mélyreható nyomon 

követését; 

közös vitán, egyszer az éves jelentés 

előterjesztésekor, egyszer pedig az arra a 

saját jelentésében adott válasz keretében; 

emlékeztet arra, hogy az írásbeli válaszok 

az intézményközi kapcsolatokban is fontos 

szerepet játszanak, mivel lehetővé teszik a 

Parlament által felvetett minden kérdés 

rendszeres és mélyreható nyomon 

követését, és ezáltal hozzájárulnak a 

hatékony koordináció erősítéséhez; 

Or. en 

 

Módosítás   328 

Ignazio Corrao 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

36 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

36. megismétli az 

alelnöknek/főképviselőnek szóló 

meghívását, amely szerint évente két 

alkalommal plenáris ülésen vegyen részt az 

európai parlamenti képviselőkkel folytatott 

közös vitán, egyszer az éves jelentés 

előterjesztésekor, egyszer pedig az arra a 

saját jelentésében adott válasz keretében; 

emlékeztet arra, hogy az írásbeli válaszok 

az intézményközi kapcsolatokban is fontos 

szerepet játszanak, mivel lehetővé teszik a 

Parlament által felvetett minden kérdés 

rendszeres és mélyreható nyomon 

követését; 

36. határozottan megismétli az 

alelnöknek/főképviselőnek szóló 

meghívását, amely szerint évente két 

alkalommal plenáris ülésen vegyen részt az 

európai parlamenti képviselőkkel folytatott 

közös vitán, egyszer az éves jelentés 

előterjesztésekor, egyszer pedig az arra a 

saját jelentésében adott válasz keretében; 

emlékeztet arra, hogy az írásbeli válaszok 

az intézményközi kapcsolatokban is fontos 

szerepet játszanak, mivel lehetővé teszik a 

Parlament által felvetett minden kérdés 

rendszeres és mélyreható nyomon 

követését; 

Or. it 

 

Módosítás   329 

Louis Michel 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

36 a bekezdés (új) 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 36a. ismételten hangsúlyozza az emberi 

jogok, a demokrácia és a jogállamiság 

megsértésével kapcsolatos sürgősségi 

európai parlamenti állásfoglalások 

figyelmes és megfelelő utánkövetésének 

fontosságát; 

Or. nl 

 

Módosítás   330 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin 

Björk, Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

38 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

38. megismétli azon álláspontját, hogy 

az uniós stratégiai keret és az emberi 

jogokkal és a demokráciával kapcsolatos 

első cselekvési terv 2012. évi elfogadása 

fontos mérföldkövet jelentett abban a 

folyamatban, amelynek során az EU az 

emberi jogokat és a demokráciát külső 

kapcsolatai középpontjába helyezi; 

üdvözli, hogy a Tanács 2015 júliusában új 

cselekvési tervet fogadott el az emberi 

jogokkal és a demokráciával kapcsolatban 

a 2015–2019 közötti időszakra, és 2017-re 

ütemezte ennek félidős felülvizsgálatát; 

felhívja az alelnököt/főképviselőt, az 

EKSZ-t, a Bizottságot, a Tanácsot és a 

tagállamokat, hogy biztosítsák a jelenlegi 

cselekvési terv hatékony és következetes 

végrehajtását; hangsúlyozza, hogy a 

tagállamok készítsenek jelentést a 

cselekvési terv végrehajtásáról; felhívja a 

figyelmet különösen a hatékonyság 

növelésének, valamint az emberi jogok és a 

demokrácia világszintű tiszteletben 

tartásának előmozdítására irányuló 

eszközök által elért helyi hatás lehető 

legnagyobbra növelésének fontosságára; 

38. megismétli azon álláspontját, hogy 

az uniós stratégiai keret és az emberi 

jogokkal és a demokráciával kapcsolatos 

első cselekvési terv 2012. évi elfogadása 

fontos mérföldkövet jelentett abban a 

folyamatban, amelynek során az EU az 

emberi jogokat és a demokráciát külső 

kapcsolatai középpontjába helyezi; 

üdvözli, hogy a Tanács 2015 júliusában új 

cselekvési tervet fogadott el az emberi 

jogokkal és a demokráciával kapcsolatban 

a 2015–2019 közötti időszakra, és 2017-re 

ütemezte ennek félidős felülvizsgálatát; 

felhívja az alelnököt/főképviselőt, az 

EKSZ-t, a Bizottságot, a Tanácsot és a 

tagállamokat, hogy biztosítsák a jelenlegi 

cselekvési terv hatékony és következetes 

végrehajtását, többek között a civil 

társadalmi szervezetekkel való tényleges 

együttműködés révén; hangsúlyozza, hogy 

a tagállamok készítsenek jelentést a 

cselekvési terv végrehajtásáról; felhívja a 

figyelmet különösen a hatékonyság 

növelésének, valamint az emberi jogok és a 

demokrácia világszintű tiszteletben 

tartásának előmozdítására irányuló 
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eszközök által elért helyi hatás lehető 

legnagyobbra növelésének fontosságára; 

Or. en 

 

Módosítás   331 

Georgios Epitideios 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

39 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

39. ismételten kifejezésre juttatja, hogy 

az emberi jogokkal és a demokráciával 

kapcsolatos ütemterv átfogó és 

következetes előmozdítása érdekében 

szilárd egyetértésre és megerősített 

együttműködésre van szükség a tagállamok 

és az uniós intézmények között; 

határozottan hangsúlyozza, hogy a 

tagállamoknak nagyobb részt kell 

vállalniuk a cselekvési terv és az uniós 

stratégiai keret végrehajtásából, és ennek 

jegyében kell fellépniük az emberi jogok és 

a demokrácia kétoldalú és multilaterális 

kapcsolatokban való előmozdítása során; 

39. ismételten kifejezésre juttatja, hogy 

az emberi jogokkal és a demokráciával 

kapcsolatos ütemterv átfogó és 

következetes előmozdítása érdekében 

szilárd egyetértésre és megerősített 

együttműködésre van szükség a tagállamok 

és az uniós intézmények között; 

határozottan hangsúlyozza, hogy a 

tagállamoknak nagyobb részt kell 

vállalniuk a cselekvési terv és az uniós 

stratégiai keret végrehajtásából, és ennek 

jegyében kell fellépniük az emberi jogok és 

a demokrácia kétoldalú és multilaterális 

kapcsolatokban való előmozdítása során; 

nyilvánvaló okoknál fogva különös 

figyelmet kell fordítani azon esetek 

elkerülésére, amikor akár csak a 

legkisebb gyanúja is felmerül az emberi 

jogok uniós tagállamokon belüli 

megsértésének; 

Or. el 

 

Módosítás   332 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin 

Björk, Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

39 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

39. ismételten kifejezésre juttatja, hogy 

az emberi jogokkal és a demokráciával 

kapcsolatos ütemterv átfogó és 

következetes előmozdítása érdekében 

szilárd egyetértésre és megerősített 

együttműködésre van szükség a tagállamok 

és az uniós intézmények között; 

határozottan hangsúlyozza, hogy a 

tagállamoknak nagyobb részt kell 

vállalniuk a cselekvési terv és az uniós 

stratégiai keret végrehajtásából, és ennek 

jegyében kell fellépniük az emberi jogok és 

a demokrácia kétoldalú és multilaterális 

kapcsolatokban való előmozdítása során; 

39. ismételten kifejezésre juttatja, hogy 

az emberi jogokkal és a demokráciával 

kapcsolatos ütemterv átfogó és 

következetes előmozdítása érdekében 

szilárd egyetértésre és megerősített 

együttműködésre van szükség a tagállamok 

és az uniós intézmények között, valamint 

ténylegesen együtt kell működni a helyi, 

országos és nemzetközi szintű civil 

társadalmi szervezetekkel; határozottan 

hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak 

nagyobb részt kell vállalniuk a cselekvési 

terv és az uniós stratégiai keret 

végrehajtásából, és ennek jegyében kell 

fellépniük az emberi jogok és a demokrácia 

kétoldalú és multilaterális kapcsolatokban 

való előmozdítása során; 

Or. en 

 

Módosítás   333 

Marie-Christine Vergiat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

39 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

39. ismételten kifejezésre juttatja, hogy 

az emberi jogokkal és a demokráciával 

kapcsolatos ütemterv átfogó és 

következetes előmozdítása érdekében 

szilárd egyetértésre és megerősített 

együttműködésre van szükség a tagállamok 

és az uniós intézmények között; 

határozottan hangsúlyozza, hogy a 

tagállamoknak nagyobb részt kell 

vállalniuk a cselekvési terv és az uniós 

stratégiai keret végrehajtásából, és ennek 

jegyében kell fellépniük az emberi jogok 

és a demokrácia kétoldalú és multilaterális 

kapcsolatokban való előmozdítása során; 

39. ismételten kifejezésre juttatja, hogy 

az emberi jogokkal és a demokráciával 

kapcsolatos ütemterv átfogó és 

következetes előmozdítása érdekében 

szilárd egyetértésre és megerősített 

együttműködésre van szükség a tagállamok 

és az uniós intézmények között; sajnálatát 

fejezi ki amiatt, hogy a tagállamok nem 

vállalnak nagyobb részt a cselekvési terv 

és az uniós stratégiai keret végrehajtásából, 

és nem lépnek fel ezek jegyében az emberi 

jogok és a demokrácia kétoldalú és 

multilaterális kapcsolatokban való 

előmozdítása során; 

Or. fr 
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Módosítás   334 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

40 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

40. elismeri Sztavrosz Lambrinidisz, az 

EU emberi jogokért felelős különleges 

képviselője kulcsfontosságú szerepét 

abban, hogy az EU szerepe láthatóbbá és 

hatékonyabbá váljon az emberi jogok és a 

demokratikus alapelvek világszintű 

védelmében és előmozdításában, továbbá 

hangsúlyozza e különleges képviselő 

szerepének jelentőségét az EU emberi jogi 

politikája következetes és koherens 

végrehajtásának előmozdítása 

szempontjából is; üdvözli az Unió emberi 

jogokkal foglalkozó különleges képviselője 

megbízatásának 2018. február 28-ig történő 

meghosszabbítását, és megismétli 

felhívását, amely szerint e megbízatást 

állandóvá kell tenni; e tekintetben 

javasolja, hogy a különleges képviselőt 

ruházzák fel saját kezdeményezési 

jogkörrel, munkája legyen láthatóbb a 

nyilvánosság előtt, és kapjon megfelelő 

személyzetet és pénzügyi forrásokat annak 

érdekében, hogy a lehető legjobb 

teljesítményt nyújthassa; 

40. elismeri Sztavrosz Lambrinidisz, az 

EU emberi jogokért felelős különleges 

képviselője kulcsfontosságú szerepét 

abban, hogy az EU szerepe láthatóbbá és 

hatékonyabbá váljon az emberi jogok és a 

demokratikus alapelvek világszintű 

védelmében és előmozdításában, továbbá 

hangsúlyozza e különleges képviselő 

szerepének jelentőségét az EU emberi jogi 

politikája következetes és koherens 

végrehajtásának előmozdítása 

szempontjából is; üdvözli az Unió emberi 

jogokkal foglalkozó különleges képviselője 

megbízatásának 2019. február 28-ig történő 

meghosszabbítását, és megismétli 

felhívását, amely szerint e megbízatást 

állandóvá kell tenni; e tekintetben 

javasolja, hogy a különleges képviselőt 

ruházzák fel saját kezdeményezési 

jogkörrel, munkája legyen láthatóbb a 

nyilvánosság előtt, és kapjon megfelelő 

személyzetet és pénzügyi forrásokat annak 

érdekében, hogy a lehető legjobb 

teljesítményt nyújthassa; továbbá 

javasolja, hogy a különleges képviselő 

tegye átláthatóbbá tevékenységeit, illetve 

terveit, eredményjelentéseit és értékeléseit; 

Or. en 

 

Módosítás   335 

Ignazio Corrao 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

40 bekezdés 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

40. elismeri Sztavrosz Lambrinidisz, az 

EU emberi jogokért felelős különleges 

képviselője kulcsfontosságú szerepét 

abban, hogy az EU szerepe láthatóbbá és 

hatékonyabbá váljon az emberi jogok és a 

demokratikus alapelvek világszintű 

védelmében és előmozdításában, továbbá 

hangsúlyozza e különleges képviselő 

szerepének jelentőségét az EU emberi jogi 

politikája következetes és koherens 

végrehajtásának előmozdítása 

szempontjából is; üdvözli az Unió emberi 

jogokkal foglalkozó különleges képviselője 

megbízatásának 2018. február 28-ig történő 

meghosszabbítását, és megismétli 

felhívását, amely szerint e megbízatást 

állandóvá kell tenni; e tekintetben 

javasolja, hogy a különleges képviselőt 

ruházzák fel saját kezdeményezési 

jogkörrel, munkája legyen láthatóbb a 

nyilvánosság előtt, és kapjon megfelelő 

személyzetet és pénzügyi forrásokat annak 

érdekében, hogy a lehető legjobb 

teljesítményt nyújthassa; 

40. elismeri, hogy az EU emberi 

jogokért felelős különleges képviselője 

kulcsfontosságú szerepet játszhat abban, 

hogy az EU szerepe láthatóbbá és 

hatékonyabbá váljon az emberi jogok és a 

demokratikus alapelvek világszintű 

védelmében és előmozdításában, továbbá 

hangsúlyozza e különleges képviselő 

szerepének jelentőségét az EU emberi jogi 

politikája következetes és koherens 

végrehajtásának előmozdítása 

szempontjából is; üdvözli az Unió emberi 

jogokkal foglalkozó különleges képviselője 

megbízatásának 2019. február 28-ig történő 

meghosszabbítását, és megismétli 

felhívását, amely szerint e megbízatást 

állandóvá kell tenni; e tekintetben 

javasolja, hogy a különleges képviselőt 

ruházzák fel saját kezdeményezési 

jogkörrel, munkája legyen láthatóbb a 

nyilvánosság előtt, és kapjon nagyobb 

politikai támogatást annak érdekében, 

hogy a lehető legjobb teljesítményt 

nyújthassa; 

Or. it 

 

Módosítás   336 

Ignazio Corrao 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

40 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 40a. sajnálatosnak tartja, hogy az EU 

emberi jogokért felelős különleges 

képviselőjének munkája és befolyása csak 

részben értékelhető az emberi jogok és a 

demokrácia helyzetéről szóló éves jelentés 

áttekintése alapján, Twitter-fiókján 

keresztül és az elérhető beszédeiből; azt is 

sajnálatosnak tartja, hogy nem állnak 

rendelkezésre sem a tevékenységeivel, 
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terveivel kapcsolatos hivatalos 

információk, sem az elért eredményekről 

szóló jelentések és értékelések; 

Or. en 

 

Módosítás   337 

Barbara Lochbihler 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

40 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 40a. megjegyzi, hogy az EU emberi 

jogokért felelős különleges képviselőjének 

munkája és befolyása csak részben 

értékelhető az emberi jogok és a 

demokrácia helyzetéről szóló éves jelentés 

áttekintése alapján, közösségimédia-

fiókján keresztül és az elérhető 

beszédeiből; javasolja, hogy tegyenek 

lépéseket a különleges képviselő 

tevékenységeinek átláthatóbbá tételéért; 

Or. en 

 

Módosítás   338 

Cristian Dan Preda, Tőkés László 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

41 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

41. teljes mértékben támogatja az 

emberi jogi országstratégiákat, amelyek az 

uniós fellépést az egyes országok sajátos 

helyzetéhez és igényeihez igazítják; 

megismétli azt a kérését, hogy az európai 

parlamenti képviselők számára hozzáférést 

kell biztosítani e stratégia tartalmához; 

határozottan hangsúlyozza, hogy az 

41. teljes mértékben támogatja az 

emberi jogi országstratégiákat, amelyek az 

uniós fellépést az egyes országok sajátos 

helyzetéhez és igényeihez igazítják; 

megismétli azt a kérését, hogy az európai 

parlamenti képviselők számára hozzáférést 

kell biztosítani e stratégia tartalmához; 

határozottan hangsúlyozza, hogy az 
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országspecifikus emberi jogi stratégiákat 

figyelembe kell venni az egyes harmadik 

országokkal kapcsolatos politikai 

döntéshozatal valamennyi szintjén; 

országspecifikus emberi jogi stratégiákat 

figyelembe kell venni az egyes harmadik 

országokkal kapcsolatos politikai 

döntéshozatal valamennyi szintjén; 

megismétli, hogy az országspecifikus 

emberi jogi stratégiáknak összhangban 

kell lenniük az egyes országokban a 

konkrét helyzettől függően végrehajtandó 

uniós intézkedésekkel, és az 

előrehaladásra vonatkozó mérhető 

mutatókat kell tartalmazniuk, a szükség 

szerinti kiigazítás lehetőségével együtt; 

Or. en 

 

Módosítás   339 

Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

43 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

43. elismeri, hogy az emberi jogok 

előmozdítása és védelme terén a harmadik 

országokkal folytatott emberi jogi 

párbeszéd a kétoldalú kapcsolatok és 

együttműködés hatékony eszköze lehet; 

üdvözli, hogy egyre több országgal 

kezdődik emberi jogi párbeszéd; üdvözli és 

továbbra is bátorítja a civil társadalom 

bevonását az előkészítő párbeszédekbe; 

ismételten felhív az emberi jogi 

párbeszédek működését nyomon követő és 

felülvizsgáló átfogó mechanizmus 

kidolgozására; 

43. elismeri, hogy az emberi jogok 

előmozdítása és védelme terén a harmadik 

országokkal folytatott emberi jogi 

párbeszéd a kétoldalú kapcsolatok és 

együttműködés hatékony eszköze lehet; 

üdvözli, hogy egyre több országgal 

kezdődik emberi jogi párbeszéd; sürgeti az 

EKSZ-t, hogy biztosítsa a nők jogainak 

minden programba való beépítését, és az 

egyes párbeszédek előtt és után 

szisztematikusan tartson konzultációs célú 

találkozókat a civil társadalom 

képviselőivel, beleértve a helyi civil 

társadalmat is; üdvözli és továbbra is 

bátorítja a civil társadalom bevonását az 

előkészítő párbeszédekbe; ismételten felhív 

az emberi jogi párbeszédek működését 

nyomon követő és felülvizsgáló átfogó 

mechanizmus kidolgozására; 

Or. en 
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Módosítás   340 

Georgios Epitideios 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

44 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

44. emlékeztet az EU azon 

kötelezettségvállalására, hogy az emberi 

jogokat és a demokráciát a harmadik 

országokkal folytatott kapcsolatainak 

középpontjába helyezi; hangsúlyozza ezért, 

hogy az emberi jogok és a demokratikus 

elvek érvényre juttatását támogatni kell a 

külső dimenzióval bíró valamennyi uniós 

politikában, így például a bővítési és a 

szomszédságpolitikában, a közös 

biztonság- és védelempolitikában, valamint 

a fejlesztési, kereskedelmi, bel- és 

igazságügyi politikákban; 

44. emlékeztet az EU azon 

kötelezettségvállalására, hogy az emberi 

jogokat és a demokráciát a harmadik 

országokkal folytatott kapcsolatainak 

középpontjába helyezi; hangsúlyozza ezért, 

hogy az emberi jogok és a demokratikus 

elvek érvényre juttatását támogatni kell a 

külső dimenzióval bíró valamennyi uniós 

politikában, így például a bővítési és a 

szomszédságpolitikában, a közös 

biztonság- és védelempolitikában, valamint 

a fejlesztési, kereskedelmi, bel- és 

igazságügyi politikákban; ennek 

végrehajtását szigorúan véghez kell vinni, 

és nem szabad politikai vagy gazdasági 

megfontolásokból megmásítani vagy 

megkerülni; 

Or. el 

 

Módosítás   341 

Barbara Lochbihler 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

44 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

44. emlékeztet az EU azon 

kötelezettségvállalására, hogy az emberi 

jogokat és a demokráciát a harmadik 

országokkal folytatott kapcsolatainak 

középpontjába helyezi; hangsúlyozza ezért, 

hogy az emberi jogok és a demokratikus 

elvek érvényre juttatását támogatni kell a 

44. emlékeztet az EU azon 

kötelezettségvállalására, hogy az emberi 

jogokat és a demokráciát a harmadik 

országokkal folytatott kapcsolatainak 

középpontjába helyezi; hangsúlyozza ezért, 

hogy az emberi jogok és a demokratikus 

elvek érvényre juttatását támogatni kell a 
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külső dimenzióval bíró valamennyi uniós 

politikában, így például a bővítési és a 

szomszédságpolitikában, a közös 

biztonság- és védelempolitikában, valamint 

a fejlesztési, kereskedelmi, bel- és 

igazságügyi politikákban; 

külső dimenzióval bíró valamennyi uniós 

politikában, így például a bővítési és a 

szomszédságpolitikában, a közös 

biztonság- és védelempolitikában, valamint 

a fejlesztési, biztonság-, terrorizmus elleni, 

kereskedelmi, migrációs, bel- és 

igazságügyi politikákban, különösen az 

emberi jogi feltételek bevezetése révén; 

Or. en 

 

Módosítás   342 

Marie-Christine Vergiat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

44 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

44. emlékeztet az EU azon 

kötelezettségvállalására, hogy az emberi 

jogokat és a demokráciát a harmadik 

országokkal folytatott kapcsolatainak 

középpontjába helyezi; hangsúlyozza ezért, 

hogy az emberi jogok és a demokratikus 

elvek érvényre juttatását támogatni kell a 

külső dimenzióval bíró valamennyi uniós 

politikában, így például a bővítési és a 

szomszédságpolitikában, a közös 

biztonság- és védelempolitikában, valamint 

a fejlesztési, kereskedelmi, bel- és 

igazságügyi politikákban; 

44. emlékeztet az EU azon 

kötelezettségvállalására, hogy az emberi 

jogokat és a demokráciát a harmadik 

országokkal folytatott kapcsolatainak 

középpontjába helyezi; hangsúlyozza ezért, 

hogy az emberi jogok és a demokratikus 

elvek érvényre juttatását támogatni kell a 

külső dimenzióval bíró valamennyi uniós 

politikában, így például a bővítési és a 

szomszédságpolitikában, a közös 

biztonság- és védelempolitikában, valamint 

a fejlesztési, kereskedelmi, bel- és 

igazságügyi politikákban, illetve a 

migrációs politikákban; 

Or. fr 

 

Módosítás   343 

Tőkés László, Cristian Dan Preda, Kósa Ádám, Laima Liucija Andrikienė 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

44 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 
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44. emlékeztet az EU azon 

kötelezettségvállalására, hogy az emberi 

jogokat és a demokráciát a harmadik 

országokkal folytatott kapcsolatainak 

középpontjába helyezi; hangsúlyozza ezért, 

hogy az emberi jogok és a demokratikus 

elvek érvényre juttatását támogatni kell a 

külső dimenzióval bíró valamennyi uniós 

politikában, így például a bővítési és a 

szomszédságpolitikában, a közös 

biztonság- és védelempolitikában, valamint 

a fejlesztési, kereskedelmi, bel- és 

igazságügyi politikákban; 

44. emlékeztet az EU azon 

kötelezettségvállalására, hogy az emberi 

jogokat és a demokráciát a harmadik 

országokkal folytatott kapcsolatainak 

középpontjába helyezi; hangsúlyozza ezért, 

hogy az emberi jogok és a demokratikus 

elvek érvényre juttatását támogatni kell a 

külső dimenzióval bíró valamennyi uniós 

politikában, így például a bővítési és a 

szomszédságpolitikában, a közös 

biztonság- és védelempolitikában, valamint 

a környezetvédelmi, fejlesztési, 

kereskedelmi, bel- és igazságügyi 

politikákban; 

Or. en 

 

Módosítás   344 

Ignazio Corrao 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

44 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

44. emlékeztet az EU azon 

kötelezettségvállalására, hogy az emberi 

jogokat és a demokráciát a harmadik 

országokkal folytatott kapcsolatainak 

középpontjába helyezi; hangsúlyozza ezért, 

hogy az emberi jogok és a demokratikus 

elvek érvényre juttatását támogatni kell a 

külső dimenzióval bíró valamennyi uniós 

politikában, így például a bővítési és a 

szomszédságpolitikában, a közös 

biztonság- és védelempolitikában, valamint 

a fejlesztési, kereskedelmi, bel- és 

igazságügyi politikákban; 

(A magyar változatot nem érinti.) 

Or. en 

 

Módosítás   345 

Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

44 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 44a. emlékeztet rá, hogy a szankciók az 

EU közös kül- és biztonságpolitikájának 

alapvető eszközét jelentik; arra biztatja a 

Tanácsot, hogy a közös kül- és 

biztonságpolitika céljainak elérése 

érdekében ne habozzon bevezetni az 

európai jogszabályok által engedélyezett 

szankciókat, különösen, ha az emberi 

jogok védelméről, valamint a demokrácia 

megerősítéséről és támogatásáról van szó, 

elkerülve, hogy azok hatással legyenek a 

civil lakosságra; rámutat annak 

fontosságára, hogy ezek a szankciók az 

emberi jogi jogsértéseket elkövető 

hivatalos személyeket célozzák, és ezzel 

büntetést nyerjenek az általuk elkövetett 

bűncselekmények és visszaélések; 

Or. en 

 

Módosítás   346 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

44 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 44a. felszólítja az EU-t, hogy világszerte 

és a keleti partnerség országaiban 

vállaljon nagyobb és aktívabb szerepet a 

nagyszámú belső menekült védelmében és 

támogatásában, és tegye lehetővé, hogy 

önkéntesen, méltóságuk megőrzésével és 

biztonságban visszatérhessenek 

otthonukba, áttelepülhessenek, vagy 

integrálódhassanak a helyi társadalomba, 

és nyújtson segítséget elveszett tulajdonaik 

és vagyontárgyaik visszaszerzésében; 

Or. en 
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Módosítás   347 

Ignazio Corrao 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

45 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

45. tudomásul veszi a Bizottság azon 

kötelezettségvállalásának teljesítésére 

irányuló erőfeszítéseit, hogy a jogalkotási 

és nem jogalkotási javaslatok, végrehajtási 

intézkedések és kereskedelmi 

megállapodások hatásvizsgálata során az 

emberi jogi rendelkezések végrehajtását is 

megvizsgálja; nyomatékosan kéri a 

Bizottságot, hogy javítsa a hatásvizsgálatok 

minőségét és átfogó jellegét, és biztosítsa 

az emberi jogi kérdések rendszeres 

figyelembevételét; 

45. tudomásul veszi a Bizottság azon 

kötelezettségvállalásának teljesítésére 

irányuló erőfeszítéseit, hogy a jogalkotási 

és nem jogalkotási javaslatok, végrehajtási 

intézkedések és kereskedelmi 

megállapodások hatásvizsgálata során az 

emberi jogi rendelkezések végrehajtását is 

megvizsgálja; nyomatékosan kéri a 

Bizottságot, hogy javítsa a hatásvizsgálatok 

minőségét és átfogó jellegét, és ezzel 

biztosítsa az emberi jogi kérdések 

rendszeres figyelembevételét a jogalkotási 

és nem jogalkotási javaslatok szövegében; 

Or. en 

 

Módosítás   348 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

45 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

45. tudomásul veszi a Bizottság azon 

kötelezettségvállalásának teljesítésére 

irányuló erőfeszítéseit, hogy a jogalkotási 

és nem jogalkotási javaslatok, végrehajtási 

intézkedések és kereskedelmi 

megállapodások hatásvizsgálata során az 

emberi jogi rendelkezések végrehajtását is 

megvizsgálja; nyomatékosan kéri a 

Bizottságot, hogy javítsa a hatásvizsgálatok 

minőségét és átfogó jellegét, és biztosítsa 

az emberi jogi kérdések rendszeres 

figyelembevételét; 

45. tudomásul veszi a Bizottság azon 

kötelezettségvállalásának teljesítésére 

irányuló erőfeszítéseit, hogy a jogalkotási 

és nem jogalkotási javaslatok, végrehajtási 

intézkedések és kereskedelmi és 

beruházási megállapodások 

hatásvizsgálata során az emberi jogi 

rendelkezések végrehajtását is 

megvizsgálja; nyomatékosan kéri a 

Bizottságot, hogy javítsa a hatásvizsgálatok 

minőségét és átfogó jellegét, és biztosítsa 

az emberi jogi kérdések rendszeres 
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figyelembevételét; 

Or. en 

 

Módosítás   349 

Hans-Olaf Henkel 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

46 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

46. ismételten kifejezésre juttatja 

osztatlan támogatását az EU szilárd 

elkötelezettségét az emberi jogok és 

demokratikus alapelvek előmozdítása 

mellett, együttműködve az ENSZ-szel és 

ügynökségeivel, az Európa Tanáccsal, az 

Európai Biztonsági és Együttműködési 

Szervezettel és a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel 

(OECD), összhangban az EUSZ 21. és 220. 

cikkével; 

46. ismételten kifejezésre juttatja, hogy 

osztatlanul támogatja az EU szilárd 

elkötelezettségét az emberi jogok és 

demokratikus alapelvek előmozdítása 

mellett, együttműködve az ENSZ-szel és 

szakosított intézményeivel, az Európa 

Tanáccsal, az Európai Biztonsági és 

Együttműködési Szervezettel és a 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezettel (OECD), valamint regionális 

szervezetekkel, például a Délkelet-ázsiai 

Nemzetek Szövetségével (ASEAN), a Dél-

ázsiai Regionális Együttműködési 

Szövetséggel (SAARC), az Afrikai 

Unióval, az Arab Ligával és másokkal, 
összhangban az EUSZ 21. és 220. 

cikkével; 

Or. en 

 

Módosítás   350 

Marie-Christine Vergiat 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

46 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

46. ismételten kifejezésre juttatja 

osztatlan támogatását az EU szilárd 

elkötelezettségét az emberi jogok és 

demokratikus alapelvek előmozdítása 

46. ismételten kifejezésre juttatja, hogy 

osztatlanul támogatja az EU 

elkötelezettségét az emberi jogok és 

demokratikus alapelvek előmozdítása 
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mellett, együttműködve az ENSZ-szel és 

ügynökségeivel, az Európa Tanáccsal, az 

Európai Biztonsági és Együttműködési 

Szervezettel és a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel 

(OECD), összhangban az EUSZ 21. és 220. 

cikkével; 

mellett, együttműködve az ENSZ-szel és 

szakosított intézményeivel, az Európa 

Tanáccsal, az Európai Biztonsági és 

Együttműködési Szervezettel és a 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezettel (OECD), összhangban az 

EUSZ 21. és 220. cikkével; 

Or. fr 

 

Módosítás   351 

Cristian Dan Preda, Tőkés László 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

46 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 46a. hangsúlyozza, hogy az új 

cselekvési tervben kitűzött nagyratörő 

célok teljesítése érdekében az EU-nak 

elegendő erőforrást és szakértelmet kell 

biztosítania, mind a képviseletek és a 

központ rendelkezésére bocsátott emberi 

erőforrások, mind az elérhető pénzügyi 

források tekintetében; 

Or. en 

 

Módosítás   352 

Hans-Olaf Henkel 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

47 a bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 47a. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 

az emberi jogi visszaélések áldozatai óriási 

akadályokat kénytelenek leküzdeni az 

igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és 

a jogorvoslat érdekében; arra biztatja az 

EU-t és tagállamait, hogy minden emberi 

jogi kötelezettséget ültessenek át nemzeti 
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jogszabályaik révén, és garantálják, hogy 

a polgároknak hatékony jogorvoslati 

lehetőségek és elérhető módok álljanak 

rendelkezésére, emberi jogaik helyi szintű 

megvédésére; úgy véli, hogy az emberi 

jogok megsértésének esetére biztosított 

megfelelő jogorvoslati lehetőségek 

megléte jól mutatja azt, hogy egy ország 

megfelel-e a nemzetközi emberi jogi 

kötelezettségeinek; 

Or. en 

 

Módosítás   353 

Hans-Olaf Henkel 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

48 bekezdés 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

48. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt 

az állásfoglalást a Tanácsnak, a 

Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az 

Unió külügyi és biztonságpolitikai 

főképviselőjének, az EU emberi jogi 

különleges képviselőjének, a tagállamok 

kormányainak és parlamentjeinek, az 

ENSZ Biztonsági Tanácsának, az ENSZ 

főtitkárának, a 70. ENSZ-közgyűlés 

elnökének, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 

elnökének, az ENSZ emberi jogi 

főbiztosának és az EU 

küldöttségvezetőinek. 

48. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt 

az éves jelentést a Tanácsnak, a 

Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az 

Unió külügyi és biztonságpolitikai 

főképviselőjének, az EU emberi jogi 

különleges képviselőjének, a tagállamok 

kormányainak és parlamentjeinek, az 

ENSZ Biztonsági Tanácsának, az ENSZ 

főtitkárának, a 70. ENSZ-közgyűlés 

elnökének, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 

elnökének, az ENSZ emberi jogi 

főbiztosának és az EU 

küldöttségvezetőinek. 

Or. en 

 

Módosítás   354 

Hans-Olaf Henkel 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

48 a bekezdés (új) 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 48a. úgy véli, hogy az, hogy emberi jogi 

nem kormányzati szervezetek és a 

vállalkozások között a harmadik 

országokban hiányoznak az erős 

kapcsolatok, negatívan befolyásolja az EU 

által a demokrácia és az emberi jogok 

támogatása terén tett erőfeszítéseket, 

amelyeket ellenkező esetben a helyi 

szerepvállalás is segítene; hangsúlyozza, 

hogy a jogvédő szervezetek és a 

vállalkozások közötti megállapodások 

lehetőséget nyújtanának a helyi 

szereplőknek az emberi jogok hatékony 

védelmére, valamint erősítenék a civil 

társadalmat is; kiemeli, hogy az ilyen 

megállapodások hozzájárulnának a helyi 

emberi jogi nem kormányzati szervezetek 

pénzügyi és üzemeltetési költségeinek 

optimalizálásához; 

Or. en 

 

Módosítás   355 

Hans-Olaf Henkel 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

48 b bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 48b. úgy véli, hogy az EU-nak a 

harmadik országokkal folytatott emberi 

jogi párbeszédekben különös figyelmet 

kellene fordítania a nemzetközi emberi 

jogi kötelezettségek hatékony 

érvényesítését gátló tényezőkre: az 

informalitás magas foka (alacsony szintű 

kodifikáció), kevéssé hatékony 

kormányzati ellenőrzések, 

igazságszolgáltatási rendszerek és 

panaszkezelési mechanizmusok, az emberi 

jogokkal kapcsolatos alacsony szintű 

tájékozottság, kevés információ a 

jogorvoslati lehetőségekről, valamint 
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magas szintű korrupció. 

Or. en 

 

Módosítás   356 

Hans-Olaf Henkel 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

48 c bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 48c. hangsúlyozza, hogy az emberi 

jogok és alapvető szabadságok széles körű 

megsértése miatt minden korábbinál 

határozottabb és egységesebb fellépésére 

van szükség az EU és tagállamai részéről; 

ismét leszögezi, hogy a kormányzat 

különböző szintjein még szorosabb 

együttműködésre van szükség annak 

garantálása érdekében, hogy a 

demokrácia és az emberi jogok érdekében 

tett erőfeszítések megfeleljenek az 

egységességre és a következetességre 

vonatkozó célkitűzéseknek; 

Or. en 

 

Módosítás   357 

Hans-Olaf Henkel 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

48 d bekezdés (új) 

 
Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 48d. elismeri, hogy a modern 

információs és kommunikációs 

technológiák az egész világon rendkívül 

fontos szerepet töltenek be az emberi 

jogok támogatásában, védelmében, 

valamint a jogorvoslatban, és felhívja az 

uniós intézményeket és a tagállamokat, 

hogy saját információs csatornáikon 
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keresztül is szisztematikusan ismételjék az 

EP által különböző emberi jogi 

kérdésekben elfoglalt álláspontot, és 

tegyenek az EU közös erőfeszítéseinek 

hatékonyságáért és láthatóságáért; 

Or. en 

 


