
4. hangsúlyozza, hogy a megállapodásnak kiegyensúlyozottnak kell lennie a piaci hozzáférés tekinte
tében, továbbá, hogy a piac megnyitásának fokozatosnak, kölcsönösnek és fenntarthatónak kell lennie; 

5. hangsúlyozza, hogy a piacok megnyitását mindenkor szabályozási konvergenciának kell kísérnie a 
védelem, biztonság, a környezetvédelmi, állami támogatási és versenyjogi szempontok, valamint a munka
vállalók foglalkoztatási jogai tekintetében, továbbá hogy a liberalizáció mértékének összhangban kell állnia 
az e területeken elért egyenlő versenyfeltételek mértékével; 

6. elismeri, hogy a hosszú és középtávú légi útvonalak tekintetében a légiközlekedési ágazat kapcsolja 
össze a leggyorsabban az országokat, helyeket és embereket, és a jövőben továbbra is ez lesz a sebesség és a 
költség tekintetében a legvonzóbb közlekedési eszköz; 

7. elismeri a légiközlekedési ágazat munkahelyteremtéshez való fontos – mind közvetlen, mind pedig 
közvetett – hozzájárulását, különösen azzal, hogy a világ olyan pontjait köti össze, ahol jelenleg nem állnak 
rendelkezésre más versenyképes közlekedési eszközök; mindazonáltal ösztönöz az intermodalitás és más 
közlekedési eszközök használatára és kialakítására; 

8. elismeri, hogy a légiközlekedési ágazat bizonyos negatív környezeti hatásokkal jár, különösen az általa 
okozott zaj és jelentős mértékű szennyező kibocsátások miatt; ezért alapvető fontosságúnak tekinti, hogy a 
megállapodás lehetővé tegye az Európai Unión belüli intézkedést a környezetvédelmi kérdések tekintetében, 
a légi közlekedés által a vízre, a levegőminőségre és a zajszintekre gyakorolt hatás csökkentése érdekében; 

9. hangsúlyozza, hogy a megállapodásnak szigorú légi biztonsági és védelmi szabályokat kell előírnia; 

10. hangsúlyozza, hogy a tárgyalásokat szoros együttműködésben kell lefolytatni a tagállamokkal, mivel 
azok rendelkeznek az ilyen tárgyalások támogatásához szükséges szakértelemmel és tapasztalattal; 

11. felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a tárgyalások során a Parlamentet és valamennyi 
érintettet teljes körűen tájékoztassák és konzultáljanak velük; 

12. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok 
kormányainak és parlamentjeinek, valamint Izrael Állam kormányának és parlamentjének. 

Srí Lanka 

P6_TA(2009)0129 

Az Európai Parlament 2009. március 12-i állásfoglalása a Srí Lanka-i humanitárius helyzet 
romlásáról 

(2010/C 87 E/23) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel eljárási szabályzata 91. cikkére és 90. cikkének (4) bekezdésére, 

A. mivel körülbelül 170 ezer civil van vészhelyzetben, akik a Srí Lanka-i hadsereg és a Tamil Eelam 
Felszabadító Tigrisei (LTTE) elnevezésű szervezet közötti viszályövezetben rekedtek, és akik a legalapve
tőbb segítséghez sem jutnak hozzá, 

B. mivel az ENSZ szervezetei 2009. január vége óta több mint 2 300 civil halálát és legalább 6 500 
sebesültet dokumentáltak;
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1. felszólít a Srí Lanka-i hadsereg és az LTTE közötti azonnali tűzszünetre, hogy a civil lakosság elhagy
hassa a harci övezetet; elítél minden erőszakos és megfélemlítő cselekedetet, amely megakadályozza, hogy a 
civil lakosság elhagyhassa a konfliktus sújtotta területet; 

2. elítéli a civilek elleni, a Nemzetközi Válságcsoport által dokumentált támadásokat; 

3. felhívja mindkét felet a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartására, valamint a civil lakosság 
védelmére és megsegítésére mind a harci övezetben, mind a biztonsági zónában; 

4. aggodalmát fejezi ki a jelentésekkel kapcsolatosan, amelyek a Srí Lanka-i kormány által kialakított 
túlzsúfolt és nyomorúságos körülményekkel rendelkező menekülttáborokról számolnak be; 

5. kéri, hogy a nemzetközi és nemzeti humanitárius szervezetek, valamint az újságírók számára bizto
sítsák a harcszíntérre és a menekülttáborokba való teljes és akadálytalan bejutást; 

6. felhívja a Srí Lanka-i kormányt, hogy működjön együtt azokkal az országokkal és segélyszervezetekkel, 
amelyek hajlandóak és képesek a civil lakosság evakuálására; 

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Srí Lanka-i kormánynak és az 
Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkárának, valamint tájékoztatás céljából a Bizottságnak. 

A mezőgazdasági földterületek állapotromlása által támasztott kihívás az EU-ban 
és különösen Dél-Európában: válasz az EU agrárpolitikai eszközei révén 

P6_TA(2009)0130 

Az Európai Parlament 2009. március 12-i állásfoglalása a mezőgazdasági földterületek állapotromlása 
által támasztott kihívásról az Európai Unióban, különösen Dél-Európában: a közös agrárpolitika 

eszközeivel adott válasz (2008/2219(INI)) 

(2010/C 87 E/24) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a szárazsággal és/vagy az elsivatagosodással sújtott, elsősorban afrikai országokban az elsiva
tagosodás elleni küzdelemről szóló 1992. évi, és a biológiai sokféleségről szóló 1994. évi ENSZ egyez
ményre, 

— tekintettel a talajvédelem kereteinek meghatározásáról szóló 2008/…/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv elfogadására irányuló, 2007. november 14-i első olvasatban elfogadott állásfoglalására ( 1 ), 

— tekintettel az Európai Unióban a vízhiány és az aszály jelentette kihívás kezeléséről szóló, 2008. október 
9-i állásfoglalására ( 2 ), 

— tekintettel eljárási szabályzatának 45. cikkére, 

— tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészség
ügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A6-0086/2009), 

A. mivel a mezőgazdaság olyan gazdasági ágazat, amely erőteljesen függ a természeti jelenségektől és ezzel 
egyidejűleg jelentős beavatkozási potenciált képvisel,

HU C 87 E/128 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.4.1. 

( 1 ) HL C 282. E, 2008.11.6., 281.o. 
( 2 ) Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0473. 
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