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14.1.2013 B7-0006/19 

Módosítás  19 
Tarja Cronberg 
a Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0006/2013 
Mario Mauro 
a Külügyi Bizottság nevében 

az Európai Unió és Irak közötti partnerségi és együttmőködési megállapodásról 

(2012/2850(RSP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 bevezetı hivatkozás 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– tekintettel a polgári lakosság háború 

idején való védelmérıl szóló 1949. 

augusztus 12-i IV. Genfi Egyezményre, és 

annak I. és II. kiegészítı jegyzıkönyvére, 

törölve 

Or. en 
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14.1.2013 B7-0006/20 

Módosítás  20 
Tarja Cronberg 
a Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0006/2013 
Mario Mauro 
a Külügyi Bizottság nevében 

az Európai Unió és Irak közötti partnerségi és együttmőködési megállapodásról 

(2012/2850(RSP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
3 a bevezetı hivatkozás (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  – tekintettel a Nemzetközi Büntetıbíróság 

statútumának 2010. június 11-én, a 

kampalai felülvizsgálati konferenciáján 

elfogadott módosításaira, amelyek 

tartalmazzák az „agresszió bőntette” 

kifejezés meghatározását, ami a jövıben 

lehetıvé teszi a Nemzetközi 

Büntetıbíróság számára, hogy ilyen 

bőntett esetén eljárást indítson; megjegyzi, 

hogy Irak 2003-as megszállására ráillik e 

bőncselekmény tekintetében meghatározó 

mindhárom jellemzı, 

Or. en 
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14.1.2013 B7-0006/21 

Módosítás  21 
Tarja Cronberg 
a Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0006/2013 
Mario Mauro 
a Külügyi Bizottság nevében 

az Európai Unió és Irak közötti partnerségi és együttmőködési megállapodásról 

(2012/2850(RSP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
3 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  3a. kiemeli, hogy a partnerségi és 

együttmőködési megállapodásban a 

tömegpusztító fegyverek elterjedésének 

megakadályozásáról szóló „alapvetı 

elem” klauzula megköveteli a felek aktív 

szerepvállalását a nukleáris leszerelésben, 

valamint azt, hogy teljes mértékben 

támogassák a nukleáris fegyverektıl 

mentes Közel-Keletrıl szóló, tervezett 

ENSZ-konferenciát; 

Or. en 
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14.1.2013 B7-0006/22 

Módosítás  22 
Tarja Cronberg 
a Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0006/2013 
Mario Mauro 
a Külügyi Bizottság nevében 

az Európai Unió és Irak közötti partnerségi és együttmőködési megállapodásról 

(2012/2850(RSP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
4 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. üdvözli a partnerségi és együttmőködési 

megállapodás azon szakaszát, amely az 

Unió és Irak közti, Iraknak a Nemzetközi 

Büntetıbíróság (ICC) Római Statútumához 

való csatlakozását célzó együttmőködésre 

vonatkozik; hangsúlyozza annak 

fontosságát, hogy az Európai Unió 

maximális támogatást nyújtson Iraknak a 

Római Statútum ratifikálásához és az 

ahhoz való, a lehetı leghamarabbi 

csatlakozásához, és a nemzetközi emberi 

jogi normák és eszközök prioritásként 

kezelt alkalmazásához;.  ezzel 

összefüggésben üdvözli a partnerségi és 

együttmőködési megállapodásnak az 

emberi jogok iraki elımozdítását és 

hatékony védelmét célzó együttmőködésrıl 

szóló szakaszát, azzal a fenntartással, hogy 

amennyiben Irak nem képes megvédeni, 

elımozdítani és tiszteletben tartani az 

emberi jogokat, az negatívan fogja érinteni 

az együttmőködést és a gazdaságfejlesztési 

programokat; kiemeli a „többet többért” 

elv alapján hozott szigorú feltételek 

további alkalmazásának fontosságát és az 

emberi jogok területén tett lényegi 

elırelépésre helyezett nagyobb hangsúly 

szükségességét Irakban; üdvözli az iraki 

kormány elkötelezettségét a civil 

társadalommal folytatott valódi párbeszéd 

4. üdvözli a partnerségi és együttmőködési 

megállapodás azon szakaszát, amely az 

Unió és Irak közti, Iraknak a Nemzetközi 

Büntetıbíróság (ICC) Római Statútumához 

való csatlakozását célzó együttmőködésre 

vonatkozik; hangsúlyozza annak 

fontosságát, hogy az Európai Unió 

maximális támogatást nyújtson Iraknak a 

Nemzetközi Büntetıbíróság Statútumának 

ratifikálásához és az ahhoz való lehetı 

leghamarabbi csatlakozásához, és a 

nemzetközi emberi jogi normák és 

eszközök prioritásként kezelt 

alkalmazásához; felszólítja az uniós 

tagállamokat és Irakot, hogy ratifikálják a 

Nemzeti Büntetıbíróság Statútumának 

2010. június 11-én elfogadott 

módosításait; üdvözli a partnerségi és 

együttmőködési megállapodásnak az 

emberi jogok iraki elımozdítását és 

hatékony védelmét célzó együttmőködésrıl 

szóló szakaszát, azzal a fenntartással, hogy 

amennyiben Irak nem képes megvédeni, 

elımozdítani és tiszteletben tartani az 

emberi jogokat, az negatívan fogja érinteni 

az együttmőködést és a gazdaságfejlesztési 

programokat; kiemeli a „többet többért” 

elv alapján hozott szigorú feltételek 

további alkalmazásának fontosságát és az 

emberi jogok területén tett lényegi 
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és annak valódi bevonása mellett; elırelépésre helyezett nagyobb hangsúly 

szükségességét Irakban; üdvözli az iraki 

kormány elkötelezettségét a civil 

társadalommal folytatott valódi párbeszéd 

és annak valódi bevonása mellett; 

Or. en 
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14.1.2013 B7-0006/23 

Módosítás  23 
Tarja Cronberg 
a Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0006/2013 
Mario Mauro 
a Külügyi Bizottság nevében 

az Európai Unió és Irak közötti partnerségi és együttmőködési megállapodásról 

(2012/2850(RSP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
13 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

13. felszólítja az iraki kormányt annak 

biztosítására, hogy az ország erıforrásait 

átlátható és felelısségteljes módon, 

valamennyi iraki javára használják fel; 

13. felszólítja az iraki kormányt annak 

biztosítására, hogy az ország erıforrásait 

átlátható és felelısségteljes módon, 

valamennyi iraki javára használják fel; 

arra kéri a Bizottságot, hogy támogassa 

ezt azzal, hogy a partnerségi és 

együttmőködési megállapodásban foglalt, 

a mennyiségi korlátozásokra, kiviteli 

vámokra, valamint a külföldi befektetések 

tulajdonjogi korlátozásaira vonatkozó 

követelményeket – különösen az 

energiaágazatban – rugalmasan 

értelmezi; 

Or. en 
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14.1.2013 B7-0006/24 

Módosítás  24 
Tarja Cronberg 
a Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0006/2013 
Mario Mauro 
a Külügyi Bizottság nevében 

az Európai Unió és Irak közötti partnerségi és együttmőködési megállapodásról 

(2012/2850(RSP)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
13 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  13a. felszólítja a Bizottságot, hogy – a 

nemzetközi szinten meghatározott vállalati 

társadalmi felelısségvállalásra vonatkozó 

alapelvek, beleértve az OECD-

iránymutatások 2010-es frissített kiadását, 

valamint az ENSZ, az ILO és az EU által 

meghatározott alapelvek alapján – 

szerkesszen egy, a vállalatok társadalmi 

felelısségvállalására (CSR) vonatkozó, 

kötelezı erejő záradékot, amelyet az 

Együttmőködési Tanács elsı találkozói 

egyikén vitatnának meg; javasolja, hogy e 

záradék egységesítse a már létezı 

standardokat és elképzeléseket az 

összevethetıség és méltányosság 

biztosítása érdekében, és tartalmazzon az 

ezen elvek uniós szinten történı 

végrehajtására irányuló intézkedéseket, 

mint például a vállalatok, leányvállalataik 

és ellátási láncaik tevékenységének 

nyomon követésére, valamint a kellı 

gondosság alkalmazására vonatkozó 

követelményeket; 

Or. en 

 

 


