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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

30.5.2017 B8-0390/1 

Módosítás  1 

Charles Goerens 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

Lola Sánchez Caldentey 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Maria Heubuch 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Ignazio Corrao 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0390/2017 

Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser, Linda McAvan 

a Fejlesztési Bizottság nevében 

a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői, az Európai 

Parlament és a Bizottság „Új európai konszenzus a fejlesztési politikáról – A mi világunk, a 

mi méltóságunk, a mi jövőnk” című javaslatról szóló együttes nyilatkozata 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. üdvözli, hogy az új konszenzus 

egyértelműen elismeri, hogy az EU 

fejlesztési politikájának elsődleges 

célkitűzése a szegénység csökkentése,  

hosszú távon pedig annak felszámolása, 

összhangban az EUMSZ 208. cikkével; 

ismételten hangsúlyozza, hogy ezt teljes 

mértékben a hatékony fejlesztési 

együttműködés elveivel – a fejlődő 

országok felelősségvállalása a fejlesztési 

prioritásokért, eredményorientáltság, 

inkluzív fejlesztési partnerségek, 

átláthatóság és kölcsönös 

elszámoltathatóság – összhangban kell 

megvalósítani; 

3. tudomásul veszi, hogy az új 

konszenzus egyértelműen elismeri, hogy az 

EU fejlesztési politikájának elsődleges 

célkitűzése a szegénység csökkentése,  

hosszú távon pedig annak felszámolása, 

összhangban az EUMSZ 208. cikkével; 

továbbá úgy véli, hogy célként kell kitűzni 

az egyenlőtlenségek kezelését is, amelyet a 

fenntartható fejlesztési célokban is 

elismernek; ismételten hangsúlyozza, hogy 

ezt teljes mértékben a hatékony fejlesztési 

együttműködés elveivel – a fejlődő 

országok felelősségvállalása a fejlesztési 

prioritásokért, eredményorientáltság, 

inkluzív fejlesztési partnerségek, 

átláthatóság és kölcsönös 

elszámoltathatóság – összhangban kell 

megvalósítani; emlékeztet a Parlament 

által elfogadott, a 

fejlesztésfinanszírozásról és 

elszámoltathatóságról, a migrációról és 

fejlesztésről és a biztonságról és 

fejlesztésről szóló álláspontra; 
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30.5.2017 B8-0390/2 

Módosítás  2 

Charles Goerens 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

Lola Sánchez Caldentey 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Maria Heubuch 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Ignazio Corrao 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0390/2017 

Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser, Linda McAvan 

a Fejlesztési Bizottság nevében 

a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői, az Európai 

Parlament és a Bizottság „Új európai konszenzus a fejlesztési politikáról – A mi világunk, a 

mi méltóságunk, a mi jövőnk” című javaslatról szóló együttes nyilatkozata 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  4b. megállapítja, hogy néhány 

közelmúltbeli javaslat úgy tekinthető, 

hogy a migrációkezelés új 

megvilágításában átrendezi a 

fejlesztéspolitika súlypontjait; úgy véli, 

hogy a fejlesztési támogatást nem szabad 

a kedvezményezett országok migrációs 

kérdésekben való együttműködésétől 

függővé tenni, és ellenez minden arra 

irányuló kísérletet, hogy a segítségnyújtást 

összekapcsolják a határellenőrzéssel, a 

migrációs áramlások kezelésével vagy a 

visszafogadási megállapodásokkal; 

hangsúlyozza, hogy szükséges a migráció 

kezelésével összefüggő megállapodások és 

a fejlesztési alapok migrációval 

összefüggő felhasználásának szoros 

parlamenti ellenőrzése és nyomon 

követése; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0390/3 

Módosítás  3 

Charles Goerens 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

Lola Sánchez Caldentey 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Maria Heubuch 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Ignazio Corrao 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0390/2017 

Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser, Linda McAvan 

a Fejlesztési Bizottság nevében 

a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői, az Európai 

Parlament és a Bizottság „Új európai konszenzus a fejlesztési politikáról – A mi világunk, a 

mi méltóságunk, a mi jövőnk” című javaslatról szóló együttes nyilatkozata 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  4c. hangsúlyozza, hogy szigorúan 

követni kell az ODA terén a közelmúltban 

született, a fejlesztési eszközök 

biztonságpolitikai felhasználásával 

kapcsolatos reformot annak révén, hogy 

egyértelmű célként határozzák meg a 

szegénység felszámolását és a 

fenntartható fejlődés előmozdítását; 

Or. en 
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30.5.2017 B8-0390/4 

Módosítás  4 

Charles Goerens 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

Lola Sánchez Caldentey 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Maria Heubuch 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Ignazio Corrao 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0390/2017 

Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser, Linda McAvan 

a Fejlesztési Bizottság nevében 

a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői, az Európai 

Parlament és a Bizottság „Új európai konszenzus a fejlesztési politikáról – A mi világunk, a 

mi méltóságunk, a mi jövőnk” című javaslatról szóló együttes nyilatkozata 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. támogatja a Tanács és a tagállamok 

kormányainak a Tanács keretében ülésező 

képviselői, az Európai Parlament és a 

Bizottság „Új európai konszenzus a 

fejlesztési politikáról – A mi világunk, a mi 

méltóságunk, a mi jövőnk” című 

javaslatról szóló együttes nyilatkozatát; 

5. nem támogatja a Tanács és a 

tagállamok kormányainak a Tanács 

keretében ülésező képviselői, az Európai 

Parlament és a Bizottság „Új európai 

konszenzus a fejlesztési politikáról – A mi 

világunk, a mi méltóságunk, a mi jövőnk” 

című javaslatról szóló együttes 

nyilatkozatát, mivel e kulcsfontosságú 

kérdésekben eltér a Parlament 

álláspontjától, és mivel az új konszenzus 

visszalépést jelentene a fejlesztési 

politikáról szóló 2005-ös európai 

konszenzushoz képest; 

Or. en 

 

 


