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4.4.2011 B7-0199/3 

Módosítás  3 
Ivo Vajgl 
az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0199/2011 
Mário David 
a Külügyi Bizottság nevében 

Az európai szomszédságpolitika déli dimenziójának felülvizsgálata 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
D preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

D. mivel a tunéziai, egyiptomi és líbiai 

események megkövetelik az EU-tól, hogy 

megfelelı változásokat eszközöljön az 

ESZP-ben annak érdekében, hogy 

hatékonyan támogassa a politikai, 

gazdasági és társadalmi reformfolyamatot, 

D. mivel a tunéziai, egyiptomi, líbiai, 

szíriai, algériai, marokkói, jordániai és 

más, demokratikus reformokat követelı 

országokban zajló események 

megkövetelik az EU-tól, hogy megfelelı 

változásokat eszközöljön az ESZP-ben 

annak érdekében, hogy hatékonyan 

támogassa a politikai, gazdasági és 

társadalmi reformfolyamatot, ugyanakkor 

egyértelmően elítéli a békés tüntetések 

erıszakos elnyomását, 

Or. en 
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4.4.2011 B7-0199/4 

Módosítás  4 
Ivo Vajgl 
az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0199/2011 
Mário David 
a Külügyi Bizottság nevében 

Az európai szomszédságpolitika déli dimenziójának felülvizsgálata 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. emlékeztet arra, hogy a Földközi-tenger 

déli partvidékének, különösen Tunéziában 

és Egyiptomban történt eseményeinek 

fényében az ESZP-nek nem sikerült 

elımozdítania és biztosítania az emberi 

jogokat a harmadik országokban; sürgeti az 

Európai Uniót, hogy vonja le ezekbıl az 

eseményekbıl a tanulságot, és vizsgálja 

felül a demokrácia és az emberi jogok 

támogatására vonatkozó politikáját, és a 

harmadik országokkal való valamennyi 

megállapodás emberi jogi záradékára 

vonatkozóan alakítson ki egy végrehajtási 

mechanizmust; ragaszkodik ahhoz, hogy az 

európai szomszédságpolitika 

felülvizsgálatakor kezeljék kiemelten az 

igazságszolgáltatás függetlenségére, az 

alapvetı szabadságjogok, a pluralizmus, a 

sajtószabadság védelmére és a korrupció 

elleni küzdelemre vonatkozó 

kritériumokat; kéri, hogy az Unió ezen 

országokra vonatkozó politikáját jobban 

hangolják össze a többi uniós politikával; 

2. emlékeztet arra, hogy a Földközi-tenger 

déli partvidékének, különösen Tunéziában, 

Egyiptomban, Líbiában, Szíriában, 

Algériában, Marokkóban, Jordániában és 

más, demokratikus reformokat követelı 

országokban történt eseményeinek 

fényében az ESZP-nek nem sikerült 

elımozdítania és biztosítania az emberi 

jogokat a harmadik országokban; sürgeti az 

Európai Uniót, hogy vonja le ezekbıl az 

eseményekbıl a tanulságot, és vizsgálja 

felül a demokrácia és az emberi jogok 

támogatására vonatkozó politikáját, és a 

harmadik országokkal való valamennyi 

megállapodás emberi jogi záradékára 

vonatkozóan alakítson ki egy végrehajtási 

mechanizmust; ragaszkodik ahhoz, hogy az 

európai szomszédságpolitika 

felülvizsgálatakor kezeljék kiemelten az 

igazságszolgáltatás függetlenségére, az 

alapvetı szabadságjogok, a pluralizmus, a 

sajtószabadság védelmére és a korrupció 

elleni küzdelemre vonatkozó 

kritériumokat; kéri, hogy az Unió ezen 

országokra vonatkozó politikáját jobban 

hangolják össze a többi uniós politikával; 

Or. en 
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4.4.2011 B7-0199/5 

Módosítás  5 
Ivo Vajgl 
az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0199/2011 
Mário David 
a Külügyi Bizottság nevében 

Az európai szomszédságpolitika déli dimenziójának felülvizsgálata 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
18 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. ezzel összefüggésben a politikai, 

gazdasági és társadalmi reformok 

támogatására szolgáló jelenlegi eszközök 

mozgósítása, felülvizsgálata és átdolgozása 

révén az érintett társadalmakkal kialakított 

partnerség keretében az EU jelentıs 

támogatását kéri a déli szomszédos 

országokban a demokratikus átalakuláshoz; 

különösen kéri a Bizottságot, hogy 

mihamarabb vizsgálja felül a Tunéziára és 

Egyiptomra vonatkozó, 2011–2013-as 

idıszakra szóló nemzeti indikatív 

programokat annak érdekében, hogy 

figyelembe lehessen venni az említett 

partnerországok demokráciaépítés terén 

felmerült új és sürgetı igényeit; 

18. ezzel összefüggésben a politikai, 

gazdasági és társadalmi reformok 

támogatására szolgáló jelenlegi eszközök 

mozgósítása, felülvizsgálata és átdolgozása 

révén az érintett társadalmakkal kialakított 

partnerség keretében az EU jelentıs 

támogatását kéri a déli szomszédos 

országokban a demokratikus átalakuláshoz; 

e tekintetben kéri a Tanácsot és a 

Bizottságot, hogy tegyenek hozzáférhetıvé 

rövid távú, átmeneti pénzügyi támogatási 

mechanizmusokat, többek között 

kölcsönöket, olyan országok számára, 

amelyeknek a gyors demokratikus 

változások és a likviditás rendkívüli 

mértékő csökkenése miatt ezekre 

szükségük van; továbbá kéri a Bizottságot, 

hogy mihamarabb vizsgálja felül a 

Tunéziára és Egyiptomra vonatkozó, 2011–

2013-as idıszakra szóló nemzeti indikatív 

programokat annak érdekében, hogy 

figyelembe lehessen venni az említett 

partnerországok demokráciaépítés terén 

felmerült új és sürgetı igényeit; 

Or. en 
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4.4.2011 B7-0199/6 

Módosítás  6 
Ivo Vajgl 
 
az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0199/2011 
Mário David 
a Külügyi Bizottság nevében 

Az európai szomszédságpolitika déli dimenziójának felülvizsgálata 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
54 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 54a. hangsúlyozza a déli, multilaterális 

regionális szervezetekkel, nevezetesen az 

Arab Ligával, és az Afrikai Unióval való 

szorosabb együttmőködés fontosságát a 

fent említett területeken jelentkezı 

kihívások sikeres kezelése érdekében; 

felszólítja a Bizottságot, hogy az ESZP 

felülvizsgálata során fontolja meg egy új, 

strukturált párbeszéd folytatását ezekkel a 

fórumokkal; 

Or. en 

 

 

 


