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Ändringsförslag  3 
Pier Antonio Panzeri 
för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0484/2013 
Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 
för utskottet för utrikesfrågor 

Den europeiska grannskapspolitiken: På väg mot en förstärkning av partnerskapet. 

Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter 

Förslag till resolution 
Punkt 63 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

63. Europaparlamentet uppmanar 

Marocko, Polisario och Algeriet att 

fortsätta sträva efter en rättvis, fredlig och 

varaktig lösning på konflikten i Västsahara 

som alla parter kan godta och som 

respekterar relevanta FN-resolutioner, 

inklusive resolutionerna om 

självbestämmanderätt. Parlamentet betonar 

vikten av att garantera mänskliga 

rättigheter för sahrawierna, i Västsahara 

och i flyktinglägren i Tindouf, även 

rättigheterna för de sahrawiska politiska 

fångar som inte har fått någon rättvis 

rättegång och därför bör friges.  

63. Europaparlamentet uppmanar alla 

berörda parter i konflikten att fortsätta 

sträva efter en rättvis, fredlig och varaktig 

lösning på konflikten i Västsahara som alla 

parter kan godta och som respekterar 

relevanta FN-resolutioner, inklusive 

resolutionerna om självbestämmanderätt. 

Parlamentet betonar vikten av att garantera 

mänskliga rättigheter för sahrawierna, i 

Västsahara och i flyktinglägren i Tindouf, 

även rättigheterna för de sahrawiska 

politiska fångar som inte har fått någon 

rättvis rättegång och därför bör friges.  

Or. en 
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Ändringsförslag  4 
Pier Antonio Panzeri 
för S&D-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0484/2013 
Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 
för utskottet för utrikesfrågor 

Den europeiska grannskapspolitiken: På väg mot en förstärkning av partnerskapet. 

Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter 

Förslag till resolution 
Skäl L 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

L. Den europeiska grannskapspolitikens 

multilaterala dimension är en unik 

möjlighet att sammanföra alla länder och 

intressenter i respektive region för att 

uppnå verkliga framsteg och förståelse 

genom att arbeta med konkreta projekt på 

teknisk nivå, medan de parlamentariska 

församlingarna Euronest och Euromed 

erbjuder ytterligare möjligheter på politisk 

nivå för att skapa och fördjupa en 

ömsesidig förståelse som bidrar till att 

utveckla de unga demokratierna i dessa 

regioner.  

L. Den europeiska grannskapspolitikens 

multilaterala dimension är en unik 

möjlighet att sammanföra alla länder och 

intressenter i respektive region för att 

uppnå verkliga framsteg och förståelse 

genom att arbeta med konkreta projekt på 

teknisk nivå. De parlamentariska 

församlingarna Euronest och Euromed 

erbjuder ytterligare möjligheter på politisk 

nivå för att skapa och fördjupa en 

ömsesidig förståelse som bidrar till att 

utveckla de unga demokratierna i dessa 

regioner. Konferensen för regionala och 

lokala myndigheter i länderna inom det 

östliga partnerskapet (Corleap) och 

församlingen för lokala och regionala 

myndigheter i EU och Medelhavsområdet 

(Arlem) spelar båda en viktig roll i arbetet 

för att stärka demokratin genom 

ekonomiskt, socialt och territoriellt 

samarbete. 

Or. en 

 

 


