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Pier Antonio Panzeri 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0484/2013 

Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Euroopan naapuruuspolitiikka: kohti vahvempaa kumppanuutta. Euroopan parlamentin kanta 

vuoden 2012 määräaikaiskertomuksiin 

Päätöslauselmaesitys 

63 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

63. kannustaa Marokkoa, Polisario-

rintamaa ja Algeriaa ponnistelemaan 

Länsi-Saharaa koskevan 

oikeudenmukaisen, rauhanomaisen, 

kestävän ja kaikkien osapuolten 

hyväksyttävissä olevan poliittisen 

sopimuksen aikaan saamiseksi 

Yhdistyneiden kansakuntien asiaan 

liittyvien päätöslauselmien, myös niiden, 

joissa sallitaan itsemääräämisoikeus, 

mukaisesti; korostaa länsisaharalaisten 

ihmisoikeuksien takaamisen tärkeyttä sekä 

tarvetta turvata kyseiset oikeudet Länsi-

Saharassa ja Tindoufin pakolaisleireillä, 

myös niiden länsisaharalaisten poliittisten 

vankien oikeudet, jotka eivät saaneet 

oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja jotka 

olisi päästettävä vapaaksi;  

63. kannustaa kaikkia konfliktin osapuolia 

ponnistelemaan Länsi-Saharaa koskevan 

oikeudenmukaisen, rauhanomaisen, 

kestävän ja kaikkien osapuolten 

hyväksyttävissä olevan poliittisen 

sopimuksen aikaan saamiseksi 

Yhdistyneiden kansakuntien asiaan 

liittyvien päätöslauselmien, myös niiden, 

joissa sallitaan itsemääräämisoikeus, 

mukaisesti; korostaa länsisaharalaisten 

ihmisoikeuksien takaamisen tärkeyttä sekä 

tarvetta turvata kyseiset oikeudet Länsi-

Saharassa ja Tindoufin pakolaisleireillä, 

myös niiden länsisaharalaisten poliittisten 

vankien oikeudet, jotka eivät saaneet 

oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja jotka 

olisi päästettävä vapaaksi;  

Or. en 
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Pier Antonio Panzeri 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0484/2013 

Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Euroopan naapuruuspolitiikka: kohti vahvempaa kumppanuutta. Euroopan parlamentin kanta 

vuoden 2012 määräaikaiskertomuksiin 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan L kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

L. ottaa huomioon, että Euroopan 

naapuruuspolitiikan monenvälinen 

ulottuvuus tarjoaa ainutlaatuisen 

mahdollisuuden koota yhteen kaikki 

asianomaisen alueen maat ja sidosryhmät, 

jotta saavutettaisiin konkreettista edistystä 

ja keskinäistä ymmärrystä toimimalla 

konkreettisissa hankkeissa teknisellä 

tasolla samalla, kun Euronestin ja 

Euromedin parlamentaariset 

edustajakokoukset tarjoavat uuden 

mahdollisuuden luoda ja syventää 

keskinäistä ymmärrystä poliittisella tasolla 

ja tukea näiden alueiden uusien 

demokratioiden kehitystä; 

L. ottaa huomioon, että Euroopan 

naapuruuspolitiikan monenvälinen 

ulottuvuus tarjoaa ainutlaatuisen 

mahdollisuuden koota yhteen kaikki 

asianomaisen alueen maat ja sidosryhmät, 

jotta saavutettaisiin konkreettista edistystä 

ja keskinäistä ymmärrystä toimimalla 

konkreettisissa hankkeissa teknisellä 

tasolla; ottaa huomioon, että Euronestin ja 

Euromedin parlamentaariset 

edustajakokoukset tarjoavat uuden 

mahdollisuuden luoda ja syventää 

keskinäistä ymmärrystä poliittisella tasolla 

ja tukea näiden alueiden uusien 

demokratioiden kehitystä; toteaa, että sekä 

itäisten kumppanimaiden ja EU:n 

paikallis- ja alueviranomaisten 

konferenssilla (CORLEAP) että Euro–

Välimeri-alueen alue- ja 

paikallisedustajien kokouksella (ARLEM) 

on tärkeä tehtävä demokratian 

vahvistamisessa taloudellisen, sosiaalisen 

ja alueellisen yhteistyön avulla; 

Or. en 

 

 


