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Pozměňovací návrh  2 

Eduard Kukan, zpravodaj 

 

Zpráva A8-0194/2015 

Eduard Kukan 

Přezkum evropské politiky sousedství 

2015/2002(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. zdůrazňuje, že obnovená politika musí 

být strategičtější, konkrétněji zaměřená, 

pružná a ucelená a musí mít politickou 

motivaci; vyzývá EU, aby vypracovala její 

jasnou a ambiciózní politickou vizi a aby 

věnovala zvláštní pozornost svým 

politickým prioritám ve východním a 

jižním sousedství a aby přitom zohlednila 

různé problémy, jimž čelí země v těchto 

regionech, jejich odlišné aspirace a 

politické ambice; zastává názor, že 

partnerství se zeměmi Východního 

partnerství a se zeměmi Středomoří má 

klíčový význam; vyzývá ke jmenování 

zvláštních zástupců pro východní a jižní 

region, jejichž úkolem bude politická 

koordinace revidované politiky a zapojení 

do veškerých činností EU v sousedství; 

6. zdůrazňuje, že obnovená politika musí 

být strategičtější, konkrétněji zaměřená, 

pružná a ucelená a musí mít politickou 

motivaci; vyzývá EU, aby vypracovala její 

jasnou a ambiciózní politickou vizi a aby 

věnovala zvláštní pozornost svým 

politickým prioritám ve východním a 

jižním sousedství a aby přitom zohlednila 

různé problémy, jimž čelí země v těchto 

regionech, jejich odlišné aspirace a 

politické ambice; zastává názor, že 

partnerství se zeměmi Východního 

partnerství a se zeměmi Středomoří má 

klíčový význam; vyzývá komisaře 

odpovědného za evropskou politiku 

sousedství a jednání o rozšíření, aby jasně 

vymezil zodpovědnosti za východní a jižní 

region, a zejména politicky koordinoval 

revidované politiky a zapojení do 

veškerých činností EU v sousedství; 
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Pozměňovací návrh  3 

Eduard Kukan, zpravodaj 

 

Zpráva A8-0194/2015 

Eduard Kukan 

Přezkum evropské politiky sousedství 

2015/2002(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. vyzývá místopředsedkyni Komise, 

vysokou představitelku, aby vypracovala 

návrhy pro spolupráci s evropskými 

sousedy po vzoru Evropského 

hospodářského prostoru, jež by mohly 

představovat další krok v jejich evropské 

perspektivě založený na posíleném 

zapojení do oblasti EU, pokud jde o 

svobody, a plné začlenění do společného 

trhu, a rovněž do nich zahrnula užší 

spolupráci v oblasti společné zahraniční a 

bezpečnostní politiky (SZBP); 
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