
AM\1210406HU.docx PE655.708v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

2020/2041(INI)

20.7.2020

MÓDOSÍTÁS
1 - 86
Véleménytervezet
Nadine Morano
(PE654.056v01-00)

Az Afrikára vonatkozó új uniós stratégia – partnerség a fenntartható és 
befogadó fejlődésért
(2020/2041(INI))



PE655.708v01-00 2/50 AM\1210406HU.docx

HU

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1210406HU.docx 3/50 PE655.708v01-00

HU

Módosítás 1
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet az Európai Unió (EU) és 
Afrika közötti, történelmi okokból 
különösen szoros kapcsolatokra, valamint a 
fejlesztési támogatásokhoz1, továbbá az 
Afrikai Unió (AU) működéséhez való 
jelentős uniós hozzájárulásra2;

1. emlékeztet az Európai Unió (EU) és 
Afrika közötti, történelmi okokból 
különösen szoros kapcsolatokra, valamint, 
hogy a közös kihívások kezelése és a közös 
cél elérése érdekében elengedhetetlen az 
egyenlő és fenntartható együttműködés, 
amely a politikai párbeszéden, a közös 
felelősségvállaláson, a szolidaritáson és a 
kölcsönös bizalmon alapul. Emlékeztet 
arra, hogy az EU a világ vezető 
adományozója a fejlesztési és a 
humanitárius segélyek terén, és hogy az 
Unió nemzetközi fellépését a 
demokráciának, a jogállamiságnak, az 
emberi jogok tiszteletben tartásának, 
valamint az egyenlőség és a szolidaritás 
elvének kell vezérelnie;

_________________
1 19,6 milliárd EUR, ami a teljes összeg 
46%-a (2018)
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/hu/qanda_20_375
2 327 millió dollár, vagyis 
költségvetésének 42%-a, E-003478/2018

Or. en

Módosítás 2
Tineke Strik, Damian Boeselager

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet az Európai Unió (EU) és 1. emlékeztet az Európai Unió (EU) és 
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Afrika közötti, történelmi okokból 
különösen szoros kapcsolatokra, valamint a 
fejlesztési támogatásokhoz1, továbbá az 
Afrikai Unió (AU) működéséhez való 
jelentős uniós hozzájárulásra2;

Afrika közötti, történelmi okokból 
különösen szoros kapcsolatokra, valamint 
hangsúlyozza, hogy sürgős szükség van 
egy erőteljesebb, hosszú távra szóló és 
sokoldalú partnerségre, amelynek 
fokozottabb – egyenlőségre, bizalomra és 
közös értékekre alapozott – politikai 
együttműködésben is meg kell 
nyilvánulnia; ennek kapcsán 
hangsúlyozza, hogy az emberi jogok, a 
demokrácia, a nemek közötti egyenlőség, 
a jó kormányzás, a béke és a biztonság, 
valamint az éghajlat, a környezet és a 
biológiai sokféleség a fenntartható, 
inkluzív és kölcsönösen előnyös Afrika–
EU partnerség fontos és szükséges 
alappillérei;

_________________
1 19,6 milliárd EUR, ami a teljes összeg 
46%-a (2018)
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/hu/qanda_20_375
2 327 millió dollár, vagyis 
költségvetésének 42%-a, E-003478/2018

Or. en

Módosítás 3
Sira Rego

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet az Európai Unió (EU) 
és Afrika közötti, történelmi okokból 
különösen szoros kapcsolatokra, valamint 
a fejlesztési támogatásokhoz1, továbbá az 
Afrikai Unió (AU) működéséhez való 
jelentős uniós hozzájárulásra2;

1. megjegyzi, hogy az EU jelentősen 
hozzájárul a fejlesztési támogatásokhoz1; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy ezt a 
hozzájárulást az EU gyakran eszközként 
használja saját pénzügyi, geopolitikai 
vagy migrációs politikájának érdekében; 
emlékeztet arra, hogy az új partnerségnek 
támogatnia kell az arányosság és az 
egyenlőség javítását mindkét fél 
képviselete szempontjából a globális 
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irányító testületekben;
_________________ _________________
1 19,6 milliárd EUR, ami a teljes összeg 
46%-a (2018)
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/hu/qanda_20_375

1 19,6 milliárd EUR, ami a teljes összeg 
46%-a (2018)
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/hu/qanda_20_375

2 327 millió dollár, vagyis 
költségvetésének 42%-a, E-003478/2018

Or. en

Módosítás 4
Assita Kanko

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet az Európai Unió (EU) és 
Afrika közötti, történelmi okokból 
különösen szoros kapcsolatokra, valamint a 
fejlesztési támogatásokhoz1, továbbá az 
Afrikai Unió (AU) működéséhez való 
jelentős uniós hozzájárulásra2;

1. emlékeztet az Európai Unió (EU) és 
Afrika közötti, történelmi okokból 
különösen szoros kapcsolatokra, valamint a 
fejlesztési támogatásokhoz1, továbbá az 
Afrikai Unió (AU) működéséhez való 
jelentős uniós hozzájárulásra2; 
hangsúlyozza az EU és Afrika közötti 
jövőbe tekintő, méltányos és ambiciózus 
kapcsolat szükségességét a közös 
kihívások kezelése érdekében;

_________________ _________________
1 19,6 milliárd EUR, ami a teljes összeg 
46%-a (2018)
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/hu/qanda_20_375

1 19,6 milliárd EUR, ami a teljes összeg 
46%-a (2018)
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/hu/qanda_20_375

2 327 millió dollár, vagyis 
költségvetésének 42%-a, E-003478/2018

2 327 millió dollár, vagyis 
költségvetésének 42%-a, E-003478/2018

Or. en

Módosítás 5
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet az Európai Unió (EU) és 
Afrika közötti, történelmi okokból 
különösen szoros kapcsolatokra, valamint a 
fejlesztési támogatásokhoz1, továbbá az 
Afrikai Unió (AU) működéséhez való 
jelentős uniós hozzájárulásra2;

1. emlékeztet az Európai Unió (EU) és 
Afrika közötti, történelmi okokból 
különösen szoros kapcsolatokra, valamint a 
fejlesztési támogatásokhoz1, továbbá az 
Afrikai Unió (AU) működéséhez való 
jelentős uniós hozzájárulásra2, és 
ismételten megerősíti, hogy Afrika és az 
EU közötti partnerséget két egyenlő fél 
között kell megteremteni, amelyek egymás 
hűséges és hiteles partnerei.

_________________ _________________
1 19,6 milliárd EUR, ami a teljes összeg 
46%-a (2018)
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/hu/qanda_20_375

1 19,6 milliárd EUR, ami a teljes összeg 
46%-a (2018)
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/hu/qanda_20_375

2 327 millió dollár, vagyis 
költségvetésének 42%-a, E-003478/2018

2 327 millió dollár, vagyis 
költségvetésének 42%-a, E-003478/2018

Or. en

Módosítás 6
Nadine Morano

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet arra, hogy míg az EU 
az afrikai fejlesztési alapok legnagyobb 
beruházója és adományozója azáltal, hogy 
az EU és tagállamai évente közel 20 
milliárd eurót bocsátanak a 
rendelkezésére, a szubszaharai Afrika 
továbbra is a világ azon régiója marad, 
ahol a humán fejlettségi mutató a 
legalacsonyabb;

Or. fr
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Módosítás 7
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet az Afrikával folytatott 
stratégiai partnerség kialakításának 
fontosságára az AU-val kialakított 
kapcsolatok megerősítése, valamint a 
regionális együttműködés és az EU-AU-
ENSZ háromoldalú párbeszéd fejlesztése 
révén;

Or. en

Módosítás 8
Sira Rego

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kiemeli az afrikai diaszpóra fontos 
uniós kulturális és gazdasági 
hozzájárulását, valamint az afrikai 
országok fejlődéséhez és a válságokból 
való kilábaláshoz juttatott 
pénzküldemények fontosságát;

Or. en

Módosítás 9
Sira Rego

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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1b. emlékeztet arra, hogy a fejlesztési 
támogatás célja a szegénység és az 
egyenlőtlenségek felszámolása, és hogy 
azt helyi és regionális szinten kell 
elosztani azok között az országok között, 
amelyeknek pusztán e kritériumok 
alapján leginkább szükségük van rá; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az EU 
egyre inkább az országok 
tranzitországként vagy migrációs 
származási országként betöltött szerepe 
alapján biztosítja a fejlesztési 
támogatásokat az olyan országok 
rovására, amelyekben az EU-nak nincs 
stratégiai érdeke;

Or. en

Módosítás 10
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. emlékeztet rá, hogy az afrikai 
kontinens szegénysége továbbra is a 
migráció fő mozgatórugója; úgy véli, hogy 
az EU jobban és hatékonyabban is 
felhasználhatja eszközeit, például az EU–
Afrika vagyonkezelői alapot, és 
növelhetné az ifjúsági oktatást szolgáló 
Erasmus + program finanszírozását mind 
az EU-ban, mind Afrikában;

Or. en

Módosítás 11
Sira Rego

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1c. emlékeztet arra, hogy az országok 
felelősségvállalásának elve1a előirányozza, 
hogy a fejlesztési politikák és programok 
csak akkor lehetnek sikeresek, ha fejlődő 
országok vezetik őket, és ha azokat az 
országspecifikus helyzetekhez és 
igényekhez igazítják; hangsúlyozza, hogy 
e tekintetben együtt kell működni a civil 
társadalommal és a helyi közösségekkel az 
emberek igényei és sebezhetősége 
kezelésének biztosítása érdekében;
_________________
1a A hatékony fejlesztési együttműködésre 
irányuló puszani partnerség és a 
fenntartható fejlődési célok tartalmazzák 
(17. célkitűzés).

Or. en

Módosítás 12
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. felszólít az afrikai kontinens 
fejlesztésére irányuló jelentős projektek 
befejezésére, melyek közé tartozik például 
a korrupció elleni küzdelem, a 
digitalizáció, a fenntartható fejlődés, a 
jogállamiság megerősítése, a kisebbségek 
és a legsebezhetőbbek, különösen a 
gyermekek védelme, a nemek közötti 
egyenlőség és az esélyegyenlőség 
mindenki számára;

Or. en

Módosítás 13
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Sira Rego

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. emlékeztet a régión belüli afrikai 
migráció jelentőségére, valamint, hogy 
szükség van rá, hogy ezt a regionális 
mobilitást ne korlátozzák uniós politikák 
és projektek;

Or. en

Módosítás 14
Sira Rego

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1e. felszólítja az EU-t és tagállamait, 
hogy az emberi jogok tiszteletben tartását 
és előmozdítását helyezze az Afrikára 
vonatkozó új uniós stratégia 
középpontjába; külön kiemeli, hogy a 
menekültek és migránsok emberi jogainak 
az Afrikával kötött migrációs partnerség 
középpontjában kell állniuk, és véget kell 
vetni a migránsok és menekültek 
kriminalizálásának;

Or. en

Módosítás 15
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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2. kéri, hogy az Afrikára vonatkozó 
átfogó stratégia vegye tekintetbe a 
korrupció elleni küzdelem erősítését, mert 
a korrupció a hatékony fejlesztés 
kiemelkedő akadálya, amely az afrikai 
népeket megfosztja attól a lehetőségtől, 
hogy teljes mértékben részesüljenek az EU 
és az AU által közösen megvalósított 
politikák konkrét eredményeiből;

2. elismeri, hogy a korrupció egy 
összetett globális jelenség, amely 
akadályozza a demokratikus kormányzás, 
a társadalmi-gazdasági átalakulás, a 
fenntartható fejlődés, a béke és a 
biztonság előmozdítását szolgáló 
erőfeszítéseket, és az emberi jogok számos 
megsértéséhez vezethet; kéri, hogy az 
Afrikára vonatkozó átfogó stratégia vegye 
tekintetbe a korrupció és a megdöbbentő 
egyenlőtlenségek elleni küzdelem 
erősítését, mert a korrupció a hatékony 
fejlesztés kiemelkedő akadálya, amely az 
afrikai népeket megfosztja attól a 
lehetőségtől, hogy teljes mértékben 
részesüljenek az EU és az AU által 
közösen megvalósított politikák konkrét 
eredményeiből; javasolja, hogy az EU és 
az AU hajtsa jobban végre és érvényesítse 
a meglévő nemzeti és nemzetközi 
korrupcióellenes eszközöket, valamint 
vegye igénybe az új technológiákat és a 
digitális szolgáltatásokat; hangsúlyozza, 
hogy a korrupció elleni küzdelemnek a 
pénzmosás, az adócsalás és a tiltott 
pénzáramlás elleni küzdelemre irányuló 
intézkedésekre is ki kell terjednie;

Or. en

Módosítás 16
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy az Afrikára vonatkozó 
átfogó stratégia vegye tekintetbe a 
korrupció elleni küzdelem erősítését, mert 
a korrupció a hatékony fejlesztés 
kiemelkedő akadálya, amely az afrikai 
népeket megfosztja attól a lehetőségtől, 
hogy teljes mértékben részesüljenek az EU 
és az AU által közösen megvalósított 

2. kéri, hogy az Afrikára vonatkozó 
átfogó stratégia vegye tekintetbe a 
korrupció elleni küzdelem erősítését, mert 
a korrupció a hatékony fejlesztés 
kiemelkedő akadálya, amely az afrikai 
népeket megfosztja attól a lehetőségtől, 
hogy teljes mértékben részesüljenek az EU 
és az AU által közösen megvalósított 
politikák konkrét eredményeiből; javasolja 
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politikák konkrét eredményeiből; az európai alapok áramlásának 
megerősítését nemzetközi szervetek révén 
a közvetlen kedvezményezettek 
országában; hangsúlyozza, hogy fontos az 
emberi jogok, a nők és a kisebbségek 
jogai, a demokrácia és a jó kormányzás 
előmozdítása az EU és Afrika közötti 
kapcsolatok terén, nevezetesen a 
kapcsolatok és az afrikai országok civil 
társadalmához fűződő kapcsolatok és 
támogatás megerősítése révén;

Or. fr

Módosítás 17
Tineke Strik, Damian Boeselager

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy az Afrikára vonatkozó 
átfogó stratégia vegye tekintetbe a 
korrupció elleni küzdelem erősítését, mert 
a korrupció a hatékony fejlesztés 
kiemelkedő akadálya, amely az afrikai 
népeket megfosztja attól a lehetőségtől, 
hogy teljes mértékben részesüljenek az EU 
és az AU által közösen megvalósított 
politikák konkrét eredményeiből;

2. emlékeztet arra, hogy az illegális 
pénzáramlások jelentős problémát 
jelentenek a fejlődő országok számára, és 
hogy Afrikában az illegális 
pénzáramlások legalább 50 milliárd USD 
összeget – a hivatalos fejlesztési támogatás 
kétszerese – tesznek ki; hangsúlyozza, 
hogy az Afrikából érkező jogellenes 
pénzmozgásokkal foglalkozó magas szintű 
munkacsoport jelentése szerint a 
kereskedelmi tevékenységek a jogellenes 
pénzmozgások 65%-áért felelősek; 
felhívja az EU-t, hogy az afrikai 
beruházásokkal rendelkező és Afrikában 
tevékenykedő európai vállalatokra 
tekintettel fogadjon el egy szigorú 
szabályozási keretet a korrupcióról, a 
emberi jogokra és a környezetre 
vonatkozó kellő gondosságról és a 
vállalatok elszámoltathatóságáról;

Or. en
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Módosítás 18
Sira Rego

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy az Afrikára vonatkozó 
átfogó stratégia vegye tekintetbe a 
korrupció elleni küzdelem erősítését, mert 
a korrupció a hatékony fejlesztés 
kiemelkedő akadálya, amely az afrikai 
népeket megfosztja attól a lehetőségtől, 
hogy teljes mértékben részesüljenek az EU 
és az AU által közösen megvalósított 
politikák konkrét eredményeiből;

2. kéri, hogy az Afrikára vonatkozó 
átfogó stratégia vegye tekintetbe a 
korrupció elleni küzdelem erősítését mind 
az EU-ban, mind Afrikában, mert a 
korrupció a fejlesztés kiemelkedő 
akadálya; felszólít az ellenőrzési 
mechanizmusok fejlesztésére, valamint az 
uniós finanszírozás teljes átláthatóságára 
és elszámoltathatóságára;

Or. en

Módosítás 19
Assita Kanko

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy az Afrikára vonatkozó 
átfogó stratégia vegye tekintetbe a 
korrupció elleni küzdelem erősítését, mert 
a korrupció a hatékony fejlesztés 
kiemelkedő akadálya, amely az afrikai 
népeket megfosztja attól a lehetőségtől, 
hogy teljes mértékben részesüljenek az EU 
és az AU által közösen megvalósított 
politikák konkrét eredményeiből;

2. kéri, hogy az Afrikára vonatkozó 
átfogó stratégia vegye tekintetbe a 
korrupció, az emberkereskedelem, a 
migránscsempészés, az irreguláris 
migráció és a terrorizmus elleni küzdelem 
erősítését, mert ezek a hatékony fejlesztés 
kiemelkedő akadályai, amelyek az afrikai 
népeket megfosztják attól a lehetőségtől, 
hogy teljes mértékben részesüljenek az EU 
és az AU által közösen megvalósított 
politikák konkrét eredményeiből;

Or. en

Módosítás 20
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. véleménye szerint a migráció 
kérdését prioritásként kell kezelni, mert az 
EU egészében a menedékkérelmek több 
mint felét jogi indokolással véglegesen 
elutasítják3, azaz – visszafogadásra és 
konzuli laissez-passer-k kiadására 
vonatkozó megállapodások megkötése 
révén – hangsúlyt kell fektetni a 
visszajuttatások hatékonyságának 
erősítésére;

törölve

_________________
3Forrás: Eurostat

Or. en

Módosítás 21
Nadine Morano

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. véleménye szerint a migráció 
kérdését prioritásként kell kezelni, mert az 
EU egészében a menedékkérelmek több 
mint felét jogi indokolással véglegesen 
elutasítják3, azaz – visszafogadásra és 
konzuli laissez-passer-k kiadására 
vonatkozó megállapodások megkötése 
révén – hangsúlyt kell fektetni a 
visszajuttatások hatékonyságának 
erősítésére;

3. véleménye szerint a migráció 
kérdését prioritásként kell kezelni, mert az 
EU egészében a menedékkérelmek több 
mint felét jogi indokolással véglegesen 
elutasítják3, és ezért megalapozatlanok. 
Emlékeztet rá, hogy az elutasított 
menedékjog iránti kérelemmel 
rendelkezők csupán töredékét távolították 
el ténylegesen Európa területéről. Ebből 
kifolyólag kéri, hogy – visszafogadásra és 
konzuli laissez-passer-k kiadására 
vonatkozó megállapodások megkötése 
révén – fektessenek hangsúlyt a 
visszajuttatások hatékonyságának 
erősítésére, valamint az irreguláris 
migráció kiváltó okainak leküzdését és az 
eltávolított személyek tartós újbóli 
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beilleszkedését szolgáló fejlesztési 
programok végrehatására;

_________________ _________________
3 Forrás: Eurostat 3 Forrás: Eurostat

Or. fr

Módosítás 22
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. véleménye szerint a migráció 
kérdését prioritásként kell kezelni, mert az 
EU egészében a menedékkérelmek több 
mint felét jogi indokolással véglegesen 
elutasítják3, azaz – visszafogadásra és 
konzuli laissez-passer-k kiadására 
vonatkozó megállapodások megkötése 
révén – hangsúlyt kell fektetni a 
visszajuttatások hatékonyságának 
erősítésére;

3. véleménye szerint a migráció 
kérdését prioritásként kell kezelni, többek 
között a Frontex Ügynökség által közzétett 
utolsó adatok fényében2a, amelyek a 
súlyos egészségügyi válsággal terhelt 
időszak ellenére az érkezők igen gyenge 
csökkenését mutatják, és logikusan arra 
engednek következtetni, hogy a jövőbeni 
migrációs hullámok erősödni fognak, 
akár robbanásszerűen is; emlékeztet rá, 
hogy az EU egészében a menedékkérelmek 
több mint felét jogi indokolással 
véglegesen elutasítják3, ezért – 
visszafogadásra és konzuli laissez-passer-k 
kiadására vonatkozó megállapodások 
megkötése révén – hangsúlyt kell fektetni a 
visszajuttatások hatékonyságának 
erősítésére;

_________________ _________________
2a https://frontex.europa.eu/media-
centre/news-release/situation-at-eu-
external-borders-in-may-detections-
rebound-from-record-lows-M5smNj

3 Forrás: Eurostat 3 Forrás: Eurostat

Or. fr

Módosítás 23
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Fabienne Keller, Olivier Chastel

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. véleménye szerint a migráció 
kérdését prioritásként kell kezelni, mert az 
EU egészében a menedékkérelmek több 
mint felét jogi indokolással véglegesen 
elutasítják3, azaz – visszafogadásra és 
konzuli laissez-passer-k kiadására 
vonatkozó megállapodások megkötése 
révén – hangsúlyt kell fektetni a 
visszajuttatások hatékonyságának 
erősítésére;

3. véleménye szerint a migráció 
hosszú távú prioritási kérdés az EU és 
Afrika közötti kapcsolat terén, és az EU, 
az AU és az afrikai államok közötti 
kérdésekben szoros párbeszédet kell 
folytatni annak érdekében, hogy kezelni 
lehessen a migráció kiváltó okait és elő 
lehessen mozdítani a migrációs és 
mobilitási partnerségeket; úgy véli, hogy 
az embercsempészekkel és az 
emberkereskedőkkel a két félnek 
együttesen kell megküzdenie, többek 
között az Europol támogatásával; 
javasolja, hogy erősítsék meg a befogadó 
létesítmények létrehozásának uniós 
támogatását az afrikai országokban a 
háború vagy üldöztetés elől menekülők 
számára, a tisztességes egészségügyi és 
emberi körülmények biztosítása 
érdekében; javasolja az afrikai 
országokból az EU-ba érkezők letelepítési 
programjainak megerősítését a 
menekültek számára;

_________________
3 Forrás: Eurostat

Or. fr

Módosítás 24
Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Nathalie 
Loiseau, Fabienne Keller

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. véleménye szerint a migráció 
kérdését prioritásként kell kezelni, mert az 

3. véleménye szerint a migrációt 
prioritásként kell kezelni, mert az EU 
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EU egészében a menedékkérelmek több 
mint felét jogi indokolással véglegesen 
elutasítják3, azaz – visszafogadásra és 
konzuli laissez-passer-k kiadására 
vonatkozó megállapodások megkötése 
révén – hangsúlyt kell fektetni a 
visszajuttatások hatékonyságának 
erősítésére;

egészében a menedékkérelmek több mint 
felét jogi indokolással véglegesen 
elutasítják3, azaz a szolidaritás, a 
megosztott felelősség és az emberi jogok 
tiszteletben tartásának elve alapján erős 
együttműködést kell létrehozni a migráció 
területén; hangsúlyozza, hogy a 
visszatérési politikában és a 
visszafogadási megállapodások 
megkötésében fontos a hatékonyság és a 
megfelelő eljárás biztosítása, az önkéntes 
visszatérés előnyben részesítése, valamint 
az egyének jogainak és méltóságának 
teljes körű védelme és tiszteletben tartása.

_________________ _________________
3 Forrás: Eurostat 3 Forrás: Eurostat

Or. en

Módosítás 25
Beata Kempa
az ECR képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. véleménye szerint a migráció 
kérdését prioritásként kell kezelni, mert az 
EU egészében a menedékkérelmek több 
mint felét jogi indokolással véglegesen 
elutasítják3, azaz – visszafogadásra és 
konzuli laissez-passer-k kiadására 
vonatkozó megállapodások megkötése 
révén – hangsúlyt kell fektetni a 
visszajuttatások hatékonyságának 
erősítésére;

3. véleménye szerint a migráció 
kérdését prioritásként kell kezelni, mert az 
EU egészében a menedékkérelmek több 
mint felét jogi indokolással véglegesen 
elutasítják3, azaz – visszafogadásra és 
konzuli laissez-passer-k kiadására 
vonatkozó megállapodások megkötése 
révén – hangsúlyt kell fektetni a 
visszajuttatások hatékonyságának 
erősítésére; felszólít az embercsempészek 
bűnözői hálózatainak nyomon követésére 
és az ellenük való küzdelemre irányuló 
erőfeszítések megerősítésére, ami 
hozzájárulna az Afrikából vagy Afrikán 
keresztül Európába érkező irreguláris 
migránsok számának csökkentéséhez;

_________________ _________________
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3 Forrás: Eurostat 3 Forrás: Eurostat

Or. en

Módosítás 26
Sira Rego

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. véleménye szerint a migráció 
kérdését prioritásként kell kezelni, mert az 
EU egészében a menedékkérelmek több 
mint felét jogi indokolással véglegesen 
elutasítják3, azaz – visszafogadásra és 
konzuli laissez-passer-k kiadására 
vonatkozó megállapodások megkötése 
révén – hangsúlyt kell fektetni a 
visszajuttatások hatékonyságának 
erősítésére;

3. felszólítja az EU-t, hogy a 
menekültek és a migránsok emberi jogait 
helyezze az Afrikával kötött migrációs 
partnerség középpontjába, biztosítva, hogy 
a stratégia a szolidaritás, a megosztott 
felelősség és a nemzetközi jog tiszteletben 
tartásának elvein alapul; hangsúlyozza, 
hogy az EU-nak és tagállamainak nem 
kellene ahhoz a feltételhez kötniük a 
fejlesztési támogatásokat, hogy az afrikai 
államok megfelelnek-e a visszajuttatás és 
visszafogadás, a migrációkezelés és a 
határellenőrzés követelményeinek;

_________________
3Forrás: Eurostat

Or. en

Módosítás 27
Assita Kanko

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. véleménye szerint a migráció 
kérdését prioritásként kell kezelni, mert az 
EU egészében a menedékkérelmek több 
mint felét jogi indokolással véglegesen 
elutasítják3, azaz – visszafogadásra és 
konzuli laissez-passer-k kiadására 

3. véleménye szerint a migráció 
kérdését prioritásként kell kezelni, mert az 
EU egészében a menedékkérelmek több 
mint felét jogi indokolással véglegesen 
elutasítják3, azaz – visszafogadásra és 
konzuli laissez-passer-k kiadására 
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vonatkozó megállapodások megkötése 
révén – hangsúlyt kell fektetni a 
visszajuttatások hatékonyságának 
erősítésére;

vonatkozó meglévő megállapodások 
megfelelő érvényesítése és újak megkötése 
révén – hangsúlyt kell fektetni a 
visszajuttatások hatékonyságának 
erősítésére;

_________________ _________________
3 Forrás: Eurostat 3 Forrás: Eurostat

Or. en

Módosítás 28
Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. véleménye szerint a migráció 
kérdését prioritásként kell kezelni, mert az 
EU egészében a menedékkérelmek több 
mint felét jogi indokolással véglegesen 
elutasítják3, azaz – visszafogadásra és 
konzuli laissez-passer-k kiadására 
vonatkozó megállapodások megkötése 
révén – hangsúlyt kell fektetni a 
visszajuttatások hatékonyságának 
erősítésére;

3. véleménye szerint a migráció 
kérdését prioritásként kell kezelni, mert az 
EU egészében a menedékkérelmek 
majdnem felét elfogadják, azaz – 
visszafogadásra és konzuli laissez-passer-k 
kiadására vonatkozó megállapodások 
megkötése révén – hangsúlyt kell fektetni a 
visszajuttatások hatékonyságának 
erősítésére;

_________________
3 Forrás: Eurostat

Or. en

Módosítás 29
Tineke Strik, Damian Boeselager

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. véleménye szerint a migráció 
kérdését prioritásként kell kezelni, mert az 

3. felszólítja a Bizottságot, hogy az új 
migrációs és menekültügyi paktumba és 
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EU egészében a menedékkérelmek több 
mint felét jogi indokolással véglegesen 
elutasítják3, azaz – visszafogadásra és 
konzuli laissez-passer-k kiadására 
vonatkozó megállapodások megkötése 
révén – hangsúlyt kell fektetni a 
visszajuttatások hatékonyságának 
erősítésére;

az új Afrika–EU partnerségbe foglalja 
bele az afrikai országok migrációs 
prioritásait, különös tekintettel a legális 
migráció és a mobilitás fokozására, 
valamint a pénzátutalási áramlások 
megkönnyítésére, hogy valódi „egyenlő 
felek partnersége” jöjjön létre;

_________________
3Forrás: Eurostat

Or. en

Módosítás 30
Tineke Strik, Damian Boeselager

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet arra, hogy az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) 208. cikkében foglaltaknak 
megfelelően a fejlesztési együttműködés 
elsődleges céljának a szegénység 
csökkentésének, illetve hosszú távon a 
szegénység felszámolásának kell lennie, és 
azt soha nem szabad a harmadik országok 
migrációval kapcsolatos 
együttműködéséhez és határigazgatásához 
kötni; elismeri a migránsoknak és a 
diaszpóráknak a származási és 
célországok fejlődésének 
mozgatórugóiként betöltött 
kulcsfontosságú szerepét; felhívja az EU-t 
és a tagállamokat, hogy aktívan 
tartózkodjanak az olyan politikák és 
gyakorlatok alkalmazásától, amelyek 
súlyosbítják a kényszerű 
lakóhelyelhagyást és veszélyeztetik Afrika 
fenntartható fejlődését;

Or. en
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Módosítás 31
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az Afrikán 
belüli, valamint az Afrika és az EU közötti 
migráció és mobilitás kezelése olyan közös 
megközelítést igényel, amelynek a 
szolidaritás, a partnerség, a megosztott 
felelősség és a kölcsönös 
elszámoltathatóság elvén kell alapulnia, 
és amelyet az emberi jogok, valamint a 
nemzetközi és a tengeri jog tiszteletben 
tartásának kell vezérelnie. A 
megközelítésnek a kényszerű 
lakóhelyelhagyás és a migráció kiváltó 
okainak orvoslására és hatékony 
kezelésére vonatkozó közös stratégiákat is 
tartalmaznia kell; felhívja az EU-t egy 
hatékony áttelepítési politika 
továbbfejlesztésére, valamint a 
tagállamokat, hogy tegyenek meg minden 
szükséges erőfeszítést annak érdekében, 
hogy jelentős számú menekült számára 
kínálhassanak letelepítési helyet.

Or. en

Módosítás 32
Beata Kempa
az ECR képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy meg kell 
erősíteni az emberkereskedelem elleni 
küzdelemre irányuló nemzetközi 
együttműködést, figyelembe véve, hogy az 
áldozatok jelentős része a szubszaharai 
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Afrikából származik, és az 
emberkereskedelemről szóló jelentések 
többsége a szubszaharai Afrikát globális 
szereplőként tünteti fel; átfogó, 
multidiszciplináris erőfeszítésekre és 
koordinációra szólít fel minden szinten 
együttműködve a helyi 
önkormányzatokkal, ideértve a nemzetközi 
bűnüldözési együttműködést is;

Or. en

Módosítás 33
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. szükségesnek véli az EU és a 
migránsok afrikai származási és 
tranzitországai közötti partnerségek 
megerősítését az EU-ban menedékre nem 
jogosult személyek visszaküldésének, 
visszafogadásának és 
visszailleszkedésének javítása érdekében; 
javasolja e tekintetben, hogy ösztönözzék 
a visszafogadási megállapodások 
megkötését és a konzuli laissez-passer-k 
kiadását, és ezáltal járuljanak hozzá az 
uniós menedékjogi eljárások 
felgyorsításához;

Or. fr

Módosítás 34
Assita Kanko

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az illegális 
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migráció kiváltó okainak felszámolása 
érdekében az EU-nak és az afrikai 
nemzeteknek együtt kell működniük 
azáltal, hogy javítják az információcserét 
a bűnbandákról és olyan személyekről, 
amelyek fenntartják az 
emberkereskedelmet és a 
migránscsempészetet, az e bandák és 
személyek által alkalmazott módszerekről, 
valamint az „üzleti modelljükre” 
vonatkozóan szerzett pénzügyi adatokról, 
hogy meg lehessen szüntetni a 
működésüket;

Or. en

Módosítás 35
Sira Rego

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet arra, hogy a védelmet 
igénylő személyek számára sürgősen létre 
kell hozni biztonságos és legális 
útvonalakat, valamint az EU-ba való 
belépéshez minden készségszinten meg 
kell könnyíteni a munkához kapcsolódó 
vízum megszerzését és az uniós 
polgárokéval egyenértékű szociális 
védelmi intézkedéseket kell biztosítani; 
felhívja az EU-t és tagállamait, hogy 
fokozzák hozzájárulásukat a globális 
letelepítési szükségletekhez, és segítsék elő 
a harmadik országok állampolgárainak 
családegyesítését;

Or. en

Módosítás 36
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Véleménytervezet
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3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a világ 
népességének 17%-a, azaz mintegy 1,3 
milliárd fő él jelenleg Afrikában; 
megjegyzi, hogy az előrejelzések szerint 
2050-re a szubszaharai Afrika népessége 
meg fog duplázódni, és a demográfiai 
növekedés több mint fele Afrikában fog 
megvalósulni3a;
_________________
3a https://www.un.org/fr/sections/issues-
depth/population/index.html

Or. fr

Módosítás 37
Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet arra, hogy a fiatal 
afrikaiak körében a migráció egyik 
meghatározó tényezője, hogy származási 
országukban nincsenek a törekvéseiknek 
megfelelő lehetőségek. Ezért felhívja az 
EU-t, hogy fordítson sokkal többet a jó 
kormányzás és a demokratikus 
folyamatok előmozdítására, valamint a 
demokratikus szereplők 
szerepvállalásának előmozdítására.

Or. en

Módosítás 38
Dragoş Tudorache

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. fokozott együttműködést és 
koordinációt szorgalmaz az afrikai 
országokkal az ember- és 
fegyverkereskedelmi hálózatok elleni 
hatékony küzdelem, valamint a 
migránscsempészet megakadályozása és 
az e bűncselekmények áldozatai alapvető 
jogainak és védelmének fenntartása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 39
Nadine Morano

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. javasolja, hogy az illegális 
bevándorlás elleni küzdelemben jobban 
együttműködő afrikai államok az új 
stratégia keretében részesüljenek 
előnyben. Egy kölcsönös partnerségben 
nem lehet ellenszolgáltatás nélküli 
segítség;

Or. fr

Módosítás 40
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet arra, hogy az afrikai 
országokból származó valamennyi 
nemzetközi migráns 80%-a az afrikai 
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kontinensen mozog, hozzájárulva Afrika 
fejlődéséhez, jólétéhez és integrációjához.

Or. en

Módosítás 41
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. emlékeztet arra, hogy az Afrika és 
az EU közötti migráció és mobilitás 
mindkét kontinens számára előnyös, mivel 
mindkét oldalon munkalehetőségeket 
biztosít; emlékeztet arra, hogy az afrikai 
országokból származó valamennyi 
nemzetközi migráns 80%-a az afrikai 
kontinensen mozog, hozzájárulva Afrika 
fejlődéséhez, jólétéhez és integrációjához; 
rámutat, hogy a szabályos migrációnak az 
irreguláris migráció alternatívájának kell 
lennie, mivel ez legális, biztonságos és 
szervezett utat kínál az EU-ba;

Or. en

Módosítás 42
Tineke Strik, Damian Boeselager, Sira Rego

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. megjegyzi, hogy az afrikai 
országok fogadják be a világ összes 
menekültjének és a lakóhelyüket elhagyni 
kényszerült személyeknek a jelentős 
részét, akik sérülékeny helyzete tovább 
súlyosbodott a Covid19-válság miatt; a 
menekültekről szóló globális 
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megállapodással összhangban globális 
felelősség-megosztásra szólít fel a 
menekültek tekintetében, ideértve a 
pénzügyi támogatás növelését, az 
áttelepítést, a humanitárius folyosók 
létrehozását és a humanitárius vízumok 
kiadását is;

Or. en

Módosítás 43
Nadine Morano

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. rámutat, hogy a megbízható 
anyakönyvezés hiánya bizonyos afrikai 
államokban számos állampolgárt megfoszt 
a törvényes létezéstől, és ebből kifolyólag 
a polgári jogaiktól, a demokratikus 
véleménynyilvánításhoz való hozzáféréstől 
és a szavazati jogtól. Hangsúlyozza, hogy 
ez a hiány a megbízhatóság és a 
demográfiai statisztikák helytállóságának 
hiányához is vezet;

Or. fr

Módosítás 44
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza egy valódi körkörös 
migrációs politika létrehozásának 
fontosságát, amely lehetővé teszi a képzett 
és képzetlen munkavállalók számára, 
hogy részesüljenek a szakmai ismeretek 
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cseréjéből és az EU és Afrika közötti 
mobilitásból fakadó előnyökből, lehetővé 
téve az emberek számára, hogy 
visszatérjenek származási országukba, és 
ezáltal előmozdítsák az „agynyerést”;

Or. en

Módosítás 45
Assita Kanko

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. felszólítja az EU-t és az afrikai 
nemzeteket, hogy működjenek együtt egy, 
az emberkereskedelem és a 
migránscsempészet kockázataira és 
veszélyeire vonatkozó hatékony és széles 
körű információs kampány 
létrehozásában annak megakadályozása 
érdekében, hogy az egyének az EU-ba 
való illegális belépés érdekében 
veszélyeztessék életüket;

Or. en

Módosítás 46
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. kéri, hogy az EU és a tagállamok 
vegyék figyelembe ezeket a demográfiai 
tényezőket politikáikban, hogy 
felkészüljenek az elkerülhetetlen jövőbeni 
migrációs válságra;

Or. fr
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Módosítás 47
Sira Rego

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. emlékeztet arra, hogy célzott és 
közös európai polgári kutatási és mentési 
műveleteket kell létrehozni, hogy véget 
vessenek a tengeren bekövetkező 
haláleseteknek;

Or. en

Módosítás 48
Tineke Strik, Damian Boeselager, Sira Rego

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. felhívja az EU-t és az afrikai 
országokat, hogy terjesszék ki a 
biztonságos és rendszeres migrációs 
csatornákat Európa és Afrika között, 
valamint a rendszeres mobilitást az afrikai 
kontinensen, hogy csökkentsék az emberi 
jogok megsértését és a migránsok 
veszélyes migrációs utakon bekövetkező 
elhalálozását, továbbá a biztonságos, 
rendezett és szabályos migrációra 
vonatkozó globális megállapodással 
összhangban maximalizálják a migráció 
előnyeit; ezzel összefüggésben felhívja a 
Bizottságot, hogy biztosítsa és kövessen 
nyomon, hogy a migrációkezelés terén 
folytatott együttműködés nem érinti az 
Afrikán belüli mobilitást;

Or. en
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Módosítás 49
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. hangsúlyozza, hogy tisztességes és 
hozzáférhető menekültügyi eljárásokat 
kell biztosítani a nemzetközi védelmet 
igénylő emberek számára mind az EU-
ban, mind az afrikai országokban; 
emlékeztet arra, hogy az uniós és 
nemzetközi jog elvei szerint tilos a 
kollektív kiutasítás és kitoloncolás; 
hangsúlyozza, hogy a visszaküldéseket 
csak az egyes esetek értékelése és a 
panasztételi eljárás lefolytatása után, 
biztonságosan szabad elvégezni, és hogy 
az önkéntes visszatérést mindig előnyben 
kell részesíteni a kitoloncolással szemben.

Or. en

Módosítás 50
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. emlékeztet arra, hogy az 
agyelszívás olyan probléma, amelyet az 
Afrikával való valódi és fenntartható 
stratégiai partnerség kialakítása 
érdekében a lehető legnagyobb 
figyelemmel kell kezelni; támogatja a 
származási- és tranzitországokból az EU-
ba érkezők munkavállalási engedély iránti 
támogatható kérelmeinek előre sorolását 
(például nagykövetségek révén vagy 
online módon) annak érdekében, hogy 
visszatartsák a migránsokat az irreguláris 
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migrációtól és enyhítsék a menekültügyi 
rendszerre nehezedő terheket.

Or. en

Módosítás 51
Tineke Strik, Damian Boeselager

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. szorgalmazza, hogy a fenntartható 
visszatérést és a visszailleszkedést szilárd 
és hosszú távú politikák kísérjék, amelyek 
támogatják a visszatérőket és kezelik a 
strukturális kérdéseket a származási 
országokban, ideértve a fenntartható és 
tisztességes gazdasági struktúrákat, a jó 
kormányzást és a jogállamiságot, valamint 
az emberi jogok és a nemek közötti 
egyenlőség tiszteletben tartását; kéri, hogy 
az önkéntes visszatérés mindig élvezzen 
elsőbbséget;

Or. en

Módosítás 52
Tineke Strik, Damian Boeselager, Sira Rego, Olivier Chastel

Véleménytervezet
3 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3e. hangsúlyozza, hogy fontos, hogy 
az új stratégiába beépítsék azokat a 
konkrét intézkedéseket, amelyek célja, 
hogy megerősítsék a migránsok és 
diaszpórák szerepét annak érdekében, 
hogy hozzájáruljanak az új stratégia 
kialakításához, végrehajtásához és 
nyomon követéséhez, valamint, hogy 
fokozottabban bevonják az EU-t és az 
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afrikai civil társadalmat a stratégia 
kialakításába és végrehajtásának nyomon 
követésébe;

Or. en

Módosítás 53
Tineke Strik, Damian Boeselager, Sira Rego

Véleménytervezet
3 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3f. hangsúlyozza az éghajlatváltozás 
fontosságát, amely a konfliktusok, 
szárazság, éhínség és migráció kockázati 
szorzója Afrikában és világszerte; kiemeli 
az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának 
2020. január 20-i határozatát egy 
éghajlatváltozás hatásai miatt 
menedékjogért folyamodó személy 
panaszáról, amely határozat szerint az 
országok nem toloncolhatnak ki olyan 
személyeket, akik az éghajlatváltozás által 
kiváltott, élethez való jogukat sértő 
körülményekkel néztek szembe; felszólít 
arra, hogy az Afrikára vonatkozó uniós 
stratégia külön foglalkozzon a 
klímamigráció problémájával, és sürgeti 
az EU-t, hogy további utakat biztosítson az 
éghajlatváltozás által sújtott – különösen 
a környezet lassan bekövetkező változásai 
miatt menekülő – személyek számára a 
migráns munkavállalók és családjaik 
jogszerű csatornáinak rugalmasabbá 
tétele által, beleértve az áttelepítési és 
mobilitási programokat és az 
éghajlatváltozással sújtott régiókból 
érkező munkavállalóknak biztosított 
preferenciális hozzáférést;

Or. en

Módosítás 54
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Tineke Strik, Damian Boeselager

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. támogatja az afrikai államok 
közigazgatásának digitalizációját és 
korszerűsítését, konkrétan a megbízható 
anyakönyvezés és az adatcsere fejlesztését 
a terrorizmus és a szervezett bűnözés 
elleni küzdelem érdekében;

4. megjegyzi, hogy az új EU–Afrika 
stratégiában nagy hangsúlyt fektetnek a 
digitális gazdaságra; kiemeli, hogy a 
Covid19 kitörése rámutat Afrikának a 
többek között a szegényes gazdasági 
diverzifikációhoz, a nyersanyagok 
kivitelétől való nagymértékű függőséghez, 
az egyetemes egészségügyi ellátás 
hiányához, valamint az energiához, a 
vízhez és a higiéniához való egyetemes 
hozzáférés hiányához kötődő 
sebezhetőségeire; a fentiek fényében 
megkérdőjelezi az EU–Afrika stratégia 
prioritásait; megismétli, hogy különösen a 
pénzügyi korlátok fényében a digitális 
technológiák fejlesztése nem élvezhet 
elsőbbséget az Afrikában felmerülő 
sürgetőbb kihívásokkal szemben, ideértve 
az alapvető emberi szükségletek 
kielégítését, például az áramhoz, az 
oktatáshoz és a higiéniai feltételekhez való 
hozzáférést; támogatja az Afrika–EU 
partnerség digitalizálási menetrendjét, 
amely biztosítja a digitális technológiához 
való egyenlő hozzáférést, annak 
használatát és létrehozását a digitális 
szakadék áthidalása érdekében, ideértve a 
nemek közötti digitális szakadékot is;

Or. en

Módosítás 55
Sira Rego

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. támogatja az afrikai államok 4. kiemeli a digitalizációs 
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közigazgatásának digitalizációját és 
korszerűsítését, konkrétan a megbízható 
anyakönyvezés és az adatcsere fejlesztését 
a terrorizmus és a szervezett bűnözés 
elleni küzdelem érdekében;

projekteknek az EU és tagállamai által 
végrehajtott fellendítését és az afrikai 
államok közigazgatásának korszerűsítését, 
konkrétan az anyakönyvezés fejlesztését; 
hangsúlyozza annak kockázatát, hogy az 
ellenzéket vagy emberi jogi jogvédőket 
üldöző kormányok visszaélnek ezekkel a 
rendszerekkel; ragaszkodik ahhoz, hogy 
ezeket az adatokat semmilyen nemzetközi 
megállapodáson túl ne továbbítsák 
harmadik országokba, ideértve az EU-t és 
tagállamait is;

Or. en

Módosítás 56
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. támogatja az afrikai államok 
közigazgatásának digitalizációját és 
korszerűsítését, konkrétan a megbízható 
anyakönyvezés és az adatcsere fejlesztését 
a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni 
küzdelem érdekében;

4. támogatja az afrikai államok 
közigazgatásának digitalizációját és 
korszerűsítését, konkrétan az egyenlő 
hozzáférés és esélyegyenlőség biztosítását 
valamennyi polgár számára, ezáltal 
stabilizálva a demokráciát; felszólít az 
adatcsere előmozdítására irányuló 
erőfeszítések megerősítésére a terrorizmus, 
a transznacionális és a szervezett bűnözés 
– ideértve a kiberbűnözést és az 
emberkereskedelmet is – elleni küzdelem 
érdekében; minden adatcsere esetében 
figyelembe kell venni az adatvédelmi és a 
magánélet tiszteletben tartására vonatkozó 
jogszabályokat;

Or. en

Módosítás 57
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. támogatja az afrikai államok 
közigazgatásának digitalizációját és 
korszerűsítését, konkrétan a megbízható 
anyakönyvezés és az adatcsere fejlesztését 
a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni 
küzdelem érdekében;

4. támogatja az afrikai államok 
közigazgatásának digitalizációját és 
korszerűsítését, konkrétan a megbízható 
anyakönyvezés és az adatcsere fejlesztését 
a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni 
küzdelem érdekében; emlékeztet arra, 
hogy a terrorizmus elleni harc közös 
érdek; felszólítja az EU-t, hogy folytassa 
eddigi erőfeszítéseit és biztosítson 
átfogóbb támogatást az afrikai partnerek 
számára a terrorizmus sújtotta régiókban;

Or. fr

Módosítás 58
Assita Kanko

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. támogatja az afrikai államok 
közigazgatásának digitalizációját és 
korszerűsítését, konkrétan a megbízható 
anyakönyvezés és az adatcsere fejlesztését 
a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni 
küzdelem érdekében;

4. megjegyzi, hogy az afrikai 
nemzetek az innováció, a vállalkozói 
szellem, valamint a kis- és 
középvállalkozások csomópontjai, ezért 
támogatja az afrikai államok 
közigazgatásának digitalizációját és 
korszerűsítését, konkrétan a megbízható 
anyakönyvezés és az adatcsere fejlesztését 
a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni 
küzdelem érdekében;

Or. en

Módosítás 59
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Véleménytervezet
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4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. támogatja az afrikai államok 
közigazgatásának digitalizációját és 
korszerűsítését, konkrétan a megbízható 
anyakönyvezés és az adatcsere fejlesztését 
a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni 
küzdelem érdekében;

4. támogatja az afrikai államok 
közigazgatásának digitalizációját és 
korszerűsítését, konkrétan a megbízható 
anyakönyvezés és az adatcsere fejlesztését 
a terrorizmus és a szervezett bűnözés 
minden fajtája, nevezetesen az 
emberkereskedelem és az 
embercsempészet elleni küzdelem 
érdekében;

Or. en

Módosítás 60
Nadine Morano

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. támogatja az afrikai államok 
közigazgatásának digitalizációját és 
korszerűsítését, konkrétan a megbízható 
anyakönyvezés és az adatcsere fejlesztését 
a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni 
küzdelem érdekében;

4. támogatja az afrikai államok 
közigazgatásának digitalizációját és 
korszerűsítését, konkrétan a megbízható 
anyakönyvezés, a biztonságos 
személyazonosító okmányok és az 
adatcsere fejlesztését a terrorizmus és a 
szervezett bűnözés elleni küzdelem 
érdekében;

Or. fr

Módosítás 61
Fabienne Keller, Olivier Chastel

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólít különösen az EU és Afrika 
közötti szorosabb együttműködésre és 
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stratégiára a munkaerő-migráció terén az 
Unióba történő legális belépési útvonalak 
javítása révén, egyrészt az Unió 
demográfiai változásaira és az 
alacsonyan, közepesen és magasan képzett 
munkavállalók jelenlegi és jövőbeli 
hiányára való reagálás érdekében, 
másrészt annak elkerülése érdekében, 
hogy a migránsokat arra kényszerítsék, 
hogy az illegális migrációs útvonalakat 
használják;

Or. fr

Módosítás 62
Sira Rego

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. rámutat, hogy a nemek 
szempontját a stratégia egészében 
érvényesíteni kell, a nők jogaira 
vonatkozó egyedi intézkedések és külön 
költségvetési támogatás mellett, beleértve 
az ifjúsági, a feminista és a nők által 
vezetett szervezeteket; hangsúlyozza, hogy 
a stratégiának biztosítania kell a szexuális 
és reprodukciós egészséget és jogokat, 
valamint az LMBTI-jogok védelmét és 
előmozdítását;

Or. en

Módosítás 63
Assita Kanko

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja az EU-t, hogy működjön 
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együtt az afrikai nemzetekkel a globális 
adatvédelmi szabványok kidolgozása 
érdekében, amelyek lehetővé teszik az 
adatáramlást a jövőben, ami viszont 
elősegíti a bűnözés leküzdését és erősíti 
közös gazdaságainkat;

Or. en

Módosítás 64
Fabienne Keller, Olivier Chastel

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. alapvető fontosságúnak tartja, 
hogy egy ilyen munkaerő-migrációs 
politika mindkét felet méltányosan 
részesítse előnyben, és hogy ne vezessen 
agyelszíváshoz és a szakismeretek 
elszívásához az afrikai országokból az 
európai országokba; ebben a tekintetben 
támogatja azokat a programokat, amelyek 
célja, hogy annyi munkavállalót 
képezzenek a származási országban, 
amennyi munkavállalási engedélyt az 
adott szakismeret vonatkozásában 
kiadnak az Európai Unióban, aktívan 
hozzájárulva ezáltal a jóléthez, az 
innovációhoz és a növekedéshez az afrikai 
országokban;

Or. fr

Módosítás 65
Fabienne Keller

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. úgy véli, hogy a munkaerő-
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migrációról szóló nemzeti szabályozások 
szétaprózottsága az Unióban, valamint az 
eljárások összetettsége és rendkívül 
bürokratikus jellege elriaszt a legális 
migrációs útvonalak használatától az 
Unióban; javasolja egy harmonizált és 
bürokráciamentes európai pályázati 
eljárás létrehozását az Afrika–EU 
partnerség keretein belül; javasolja, hogy 
mozdítsák elő a munkavállalási 
engedélyek online, vagy a 
nagykövetségeken és konzulátusokon 
keresztül történő leadását és kiállítását az 
afrikai országokban, az illegális 
bevándorlási útvonalak, illetve az uniós 
menekültügyi eljárás alkalmazásának 
elkerülése érdekében a munkavállalók 
esetében;

Or. fr

Módosítás 66
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli Afrika töretlen gazdasági 
fejlődését; felhívja ezért az AU-t, hogy 
mindent tegyen meg saját ifjúsága – a 
kontinens fejlődésének fő motorja4 – 
méltányos jövőjének biztosítása érdekében, 
vagyis küzdjön hatékonyan az Európába 
kísérő nélkül érkező kiskorúak jelensége 
ellen, és működjön együtt a visszatérők 
visszafogadása érdekében;

5. üdvözli Afrika töretlen gazdasági 
fejlődését; felhívja ezért az AU-t, hogy 
mindent tegyen meg saját ifjúsága – a 
kontinens fejlődésének fő motorja4 – 
méltányos jövőjének biztosítása érdekében;

_________________ _________________
4 A szubszaharai Afrika lakosságának 
62%-a 25 évnél fiatalabb (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 A szubszaharai Afrika lakosságának 
62%-a 25 évnél fiatalabb (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en
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Módosítás 67
Tineke Strik, Damian Boeselager

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli Afrika töretlen gazdasági 
fejlődését; felhívja ezért az AU-t, hogy 
mindent tegyen meg saját ifjúsága – a 
kontinens fejlődésének fő motorja4 – 
méltányos jövőjének biztosítása 
érdekében, vagyis küzdjön hatékonyan az 
Európába kísérő nélkül érkező kiskorúak 
jelensége ellen, és működjön együtt a 
visszatérők visszafogadása érdekében;

5. emlékeztet rá, hogy Afrika ad 
otthont a történelem legnagyobb ifjúsági 
generációjának4; felszólít ezért a fiatal 
generációk humán fejlődésébe való 
jelentős befektetésekre a jogokhoz való 
hozzáférés biztosítása révén, ideértve az 
oktatást, a tápláló ételeket, az 
egészségügyi ellátást, ideértve a szexuális 
és reproduktív egészségügyet, valamint a 
jogi szolgáltatásokat és az emberi jogok 
tiszteletben tartását, és hangsúlyozza, 
hogy ezek a fellépések központi szerepet 
töltenek be a az emberek és a fiatalok 
szegénységből való kiemelésében;

_________________ _________________
4 A szubszaharai Afrika lakosságának 
62%-a 25 évnél fiatalabb (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 A szubszaharai Afrika lakosságának 
62%-a 25 évnél fiatalabb (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Módosítás 68
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli Afrika töretlen gazdasági 
fejlődését; felhívja ezért az AU-t, hogy 
mindent tegyen meg saját ifjúsága – a 
kontinens fejlődésének fő motorja4 – 
méltányos jövőjének biztosítása 
érdekében, vagyis küzdjön hatékonyan az 

5. megjegyzi, hogy míg az afrikai 
kontinens globális gazdasági fejlődése 
meghaladja a világátlagot, továbbra is 
megmaradnak az államok közötti jelentős 
különbségek, sőt, néhányuk 
növekedésében, illetve az egy főre vetített 
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Európába kísérő nélkül érkező kiskorúak 
jelensége ellen, és működjön együtt a 
visszatérők visszafogadása érdekében;

GDP tekintetében visszaesés is 
tapasztalható; felhívja az AU-t, hogy 
mindent tegyen meg egy mindenki, és 
különösen saját ifjúsága – a kontinens 
fejlődésének fő motorja4 – számára 
előnyös, méltányos és inkluzív gazdasági 
növekedése támogatása érdekében;

_________________ _________________
4A szubszaharai Afrika lakosságának 62%-
a 25 évnél fiatalabb (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4A szubszaharai Afrika lakosságának 62%-
a 25 évnél fiatalabb (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. fr

Módosítás 69
Jan-Christoph Oetjen

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli Afrika töretlen gazdasági 
fejlődését; felhívja ezért az AU-t, hogy 
mindent tegyen meg saját ifjúsága – a 
kontinens fejlődésének fő motorja4 – 
méltányos jövőjének biztosítása érdekében, 
vagyis küzdjön hatékonyan az Európába 
kísérő nélkül érkező kiskorúak jelensége 
ellen, és működjön együtt a visszatérők 
visszafogadása érdekében;

5. üdvözli Afrika töretlen gazdasági 
fejlődését; felhívja ezért az AU-t, hogy 
mindent tegyen meg saját ifjúsága – a 
kontinens fejlődésének fő motorja4 – 
méltányos jövőjének biztosítása érdekében 
és működjön együtt a visszatérők 
visszafogadása érdekében;

_________________ _________________
4 A szubszaharai Afrika lakosságának 
62%-a 25 évnél fiatalabb (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 A szubszaharai Afrika lakosságának 
62%-a 25 évnél fiatalabb (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Módosítás 70
Sira Rego



PE655.708v01-00 42/50 AM\1210406HU.docx

HU

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli Afrika töretlen gazdasági 
fejlődését; felhívja ezért az AU-t, hogy 
mindent tegyen meg saját ifjúsága – a 
kontinens fejlődésének fő motorja4 – 
méltányos jövőjének biztosítása 
érdekében, vagyis küzdjön hatékonyan az 
Európába kísérő nélkül érkező kiskorúak 
jelensége ellen, és működjön együtt a 
visszatérők visszafogadása érdekében;

5. bízik Afrika fenntartható 
fejlődésében; felhívja ezért az EU-t és 
tagállamait, hogy dolgozzanak ezen az 
afrikai országok saját fejlődési céljai 
alapján; emlékeztet rá, hogy egyedi 
intézkedéseket kell hozni annak 
érdekében, hogy megvédjék a migránsokat 
a haláltól, az eltűnéstől, a családok 
szétválasztásától, valamint a jogaik 
megsértésétől, ideértve a visszaküldés 
tilalmának elvét és a gyermekek mindenek 
felett álló érdekét; 

_________________
4 A szubszaharai Afrika lakosságának 
62%-a 25 évnél fiatalabb (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publication
s/Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Módosítás 71
Nadine Morano

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli Afrika töretlen gazdasági 
fejlődését; felhívja ezért az AU-t, hogy 
mindent tegyen meg saját ifjúsága – a 
kontinens fejlődésének fő motorja4 – 
méltányos jövőjének biztosítása érdekében, 
vagyis küzdjön hatékonyan az Európába 
kísérő nélkül érkező kiskorúak jelensége 
ellen, és működjön együtt a visszatérők 
visszafogadása érdekében;

5. üdvözli Afrika töretlen gazdasági 
fejlődését; felhívja ezért az AU-t, hogy 
mindent tegyen meg saját ifjúsága – a 
kontinens fejlődésének fő motorja4 – 
méltányos jövőjének biztosítása érdekében, 
vagyis küzdjön hatékonyan az Európába 
kísérő nélkül érkező, embercsempészek 
által kizsákmányolt kiskorúak jelensége 
ellen, és működjön együtt a visszatérők 
visszafogadása érdekében;

_________________ _________________
4A szubszaharai Afrika lakosságának 62%- 4A szubszaharai Afrika lakosságának 62%-
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a 25 évnél fiatalabb (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

a 25 évnél fiatalabb (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. fr

Módosítás 72
Assita Kanko

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli Afrika töretlen gazdasági 
fejlődését; felhívja ezért az AU-t, hogy 
mindent tegyen meg saját ifjúsága – a 
kontinens fejlődésének fő motorja4 – 
méltányos jövőjének biztosítása érdekében, 
vagyis küzdjön hatékonyan az Európába 
kísérő nélkül érkező kiskorúak jelensége 
ellen, és működjön együtt a visszatérők 
visszafogadása érdekében;

5. üdvözli Afrika töretlen gazdasági 
fejlődését; felhívja ezért az AU-t, hogy 
mindent tegyen meg saját ifjúsága – a 
kontinens fejlődésének fő motorja4 – 
méltányos jövőjének biztosítása érdekében, 
vagyis küzdjön hatékonyan az Európába 
kísérő nélkül érkező kiskorúak és 
irreguláris migránsok jelensége ellen, és 
működjön együtt a visszatérők 
visszafogadása érdekében;

_________________ _________________
4 A szubszaharai Afrika lakosságának 
62%-a 25 évnél fiatalabb (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 A szubszaharai Afrika lakosságának 
62%-a 25 évnél fiatalabb (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Módosítás 73
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólít arra, hogy a következő 
menekültügyi és migrációs paktumba 
belefoglalandó, a migránsok 
tagállamokban való befogadására és 
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elosztására vonatkozó kötelező szolidaritás 
eszméjét hagyják el, és vegyék bele a 
tagállamok általi tömeges legalizáció 
elvének tilalmát;

Or. fr

Módosítás 74
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza a civil társadalom 
által a demokrácia támogatásában és a 
politikai párbeszéd megszilárdításában 
világszerte betöltött kulcsfontosságú 
szerepet; hangsúlyozza, hogy növelni kell 
a civil társadalmi szervezetek – beleértve 
az NGO-kat is – részvételét az EU–Afrika 
stratégiai folyamatban.

Or. en

Módosítás 75
Dragoş Tudorache

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy alapos politikákat dolgozzanak ki a 
minőségi oktatáshoz és az inkluzív 
készségfejlesztési programokhoz való 
egyenlő hozzáférés érdekében minden 
gyermek számára, valamint, hogy az 
ágazatokon átnyúló lehetőségeket 
teremtsenek a társadalmi haladáshoz és a 
gazdasági növekedéshez;
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Or. en

Módosítás 76
Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja az EU-t, hogy nyújtson 
közvetlen és közvetett támogatást a 
migránsok és menekültek számára 
otthonuk közelében, ahonnan 
elmenekültek, de ugyanakkor fokozza a 
legsebezhetőbb helyzetűek EU-ban való 
letelepítésével kapcsolatos 
kötelezettségvállalásait is.

Or. en

Módosítás 77
Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 
számos gazdasági migráns az alternatív 
csatornák hiánya miatt menedékjogért 
folyamodik az EU-ban; felszólítja az EU-t, 
hogy dolgozzon ki több legális migrációs 
csatornát a mobilitás megkönnyítése és 
annak érdekében, hogy levegyék a terhet a 
túlterhelt menekültügyi rendszerről; úgy 
véli, hogy egy nyitottabb vízumpolitika 
fenntartható módon szolgálná a 
munkaerő migrációjának egyszerűsítését; 
kiemeli az európai és afrikai 
vállalkozások, nevezetesen a kkv-k közötti 
gazdasági partnerségek fontosságát 
mindkét kontinens gazdasági 
lehetőségeinek fokozása tekintetében.
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Or. en

Módosítás 78
Dragoş Tudorache

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. üdvözli az Afrika vezetők olyan 
jogszabályok kidolgozásra ás 
előmozdítására irányuló erőfeszítéseit, 
amelyek a szexuális és a családon belüli 
erőszak, a szexuális zaklatás, a 
gyermekházasság, a házasságon belüli 
nemi erőszak, továbbá a bántalmazás 
valamennyi formája elleni küzdelmet 
szolgálják, továbbá hangsúlyozza, hogy 
folytatni kell az együttműködést;

Or. en

Módosítás 79
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. arra kéri az EU-t és a 
tagállamokat, hogy az afrikai 
országoknak nyújtott támogatásokat 
tegyék az EU-ban tartózkodó és 
visszatérésre jogosult valamennyi illegális 
bevándorló tényleges visszafogadására 
vonatkozó megállapodásoktól függővé;

Or. fr

Módosítás 80
Tineke Strik, Damian Boeselager
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólít a kontinens és az európai 
polgárok biztonságának és érdekeinek 
figyelembevételére.

6. elismeri az ellenálló képesség, a 
biztonság, a béke és a kormányzás közötti 
szoros kapcsolatokat, és hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy az emberi 
biztonságra összpontosítsunk, 
foglalkozzunk a konfliktus kiváltó okaival 
és biztosítsuk, hogy minden uniós fellépés 
konfliktusérzékeny legyen és a helyi 
lakosság szükségletein és 
kezdeményezésein alapuljon, különös 
tekintettel a békét és a demokráciát 
szolgáló civil társadalmi 
kezdeményezésekre.

Or. en

Módosítás 81
Sira Rego

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólít a kontinens és az európai 
polgárok biztonságának és érdekeinek 
figyelembevételére.

6. felszólít az afrikai és európai 
kontinens és azok polgárai emberi 
biztonságának figyelembevételére; 
rámutat arra, hogy prioritásként kell 
kezelni mindkét fél közegészségügyi 
rendszereit az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való egyetemes 
hozzáférés garantálása érdekében, 
ideértve a globális egészség kutatását és 
fejlesztését is.

Or. en

Módosítás 82
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
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Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólít a kontinens és az európai 
polgárok biztonságának és érdekeinek 
figyelembevételére.

6. felszólít az afrikaiak és az 
európaiak érdekeinek és jogos 
elvárásainak figyelembevételére, többek 
között a civil társadalmi szervezetek 
közvetlen részvétele révén az EU–Afrika 
stratégiai folyamatban.

Or. en

Módosítás 83
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólít a kontinens és az európai 
polgárok biztonságának és érdekeinek 
figyelembevételére.

6. felszólít a kontinens és az európai 
polgárok biztonságának, európai 
identitásának és érdekeinek 
figyelembevételére.

Or. fr

Módosítás 84
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólít a kontinens és az európai 
polgárok biztonságának és érdekeinek 
figyelembevételére.

6. felszólít mind az európai, mind az 
afrikai kontinens és azok polgárai 
biztonságának és érdekeinek 
figyelembevételére.
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Or. en

Módosítás 85
Assita Kanko

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy az afrikai 
nemzetekkel folytatott együttműködésünk 
során prioritásként kell kezelni a nők és a 
lányok szerepének megerősítését, valamint 
az emberkereskedelemmel, az erőszakkal 
és a kizsákmányolással szembeni 
védelmüket; megjegyzi, hogy ehhez 
hozzájárulhat a bevált gyakorlatok cseréje 
és a nők és lányok oktatására és 
egészségére vonatkozó konkrét uniós 
kezdeményezések; hangsúlyozza, hogy a 
nők és lányok egyenlőségének, alapvető 
jogainak és szabadságának biztosítása 
nélkülözhetetlen eleme a bűnözés elleni 
küzdelemnek és az afrikai gazdaság 
megerősítésének;

Or. en

Módosítás 86
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólít az EU, a tagállamok és az 
afrikai államok közötti együttműködés 
fokozott fejlesztésére, valamint a külső és 
belső határok ellenőrzési eszközeinek 
jelentős megerősítésére, hogy 
megakadályozzák a lakosság Európa felé 
való elmozdulását;
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Or. fr


