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6. hangsúlyozza, hogy a megújított 

szakpolitikának több stratégiai elemet kell 

tartalmaznia, céltudatosabbnak, 

rugalmasabbnak és következetesebbnek 

kell lennie, és érvényesítenie kell a 

politikai szempontot; elhívja az EU-t, hogy 

az európai szomszédságpolitikával 

kapcsolatban alakítson ki egyértelmő 

politikai elképzelést, és fordítson külön 

figyelmet saját politikai prioritásaira a 

keleti és a déli szomszédságban, 

figyelembe véve az egyes régiók országai 

elıtt álló különbözı kihívásokat, valamint 

eltérı törekvéseiket és politikai 

ambícióikat; kitart amellett, hogy a keleti 

partnerség és a földközi-tengeri térség 

országaival való partnerség alapvetı 

stratégiai jelentıséggel bír; felszólít a 

keleti, illetve a déli szomszédsággal 

foglalkozó különleges képviselık 

kinevezésére, akiknek feladata lenne a 

felülvizsgált szakpolitika politikai 

összehangolása és az EU által a 

szomszédságban végrehajtott valamennyi 

tevékenységben való részvétel; 

6. hangsúlyozza, hogy a megújított 

szakpolitikának több stratégiai elemet kell 

tartalmaznia, céltudatosabbnak, 

rugalmasabbnak és következetesebbnek 

kell lennie, és érvényesítenie kell a 

politikai szempontot; elhívja az EU-t, hogy 

az európai szomszédságpolitikával 

kapcsolatban alakítson ki egyértelmő 

politikai elképzelést, és fordítson külön 

figyelmet saját politikai prioritásaira a 

keleti és a déli szomszédságban, 

figyelembe véve az egyes régiók országai 

elıtt álló különbözı kihívásokat, valamint 

eltérı törekvéseiket és politikai 

ambícióikat; kitart amellett, hogy a keleti 

partnerség és a földközi-tengeri térség 

országaival való partnerség alapvetı 

stratégiai jelentıséggel bír; felhívja az 

európai szomszédságpolitikáért és a 

csatlakozási tárgyalásokért felelıs biztost, 

hogy határozzon meg egyértelmő 

hatásköröket a keleti, illetve a déli 

szomszédsággal kapcsolatban, nevezetesen 

a felülvizsgált szakpolitika politikai 

összehangolása és az EU által a 

szomszédságban végrehajtott valamennyi 

tevékenységben való részvétel 

tekintetében;   
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  7a. felhívja az alelnököt/fıképviselıt, 

hogy dolgozzon ki javaslatokat az európai 

szomszédoknak az Európai Gazdasági 

Térség modelljén alapuló 

együttmőködésére, amely európai 

perspektívájuk szempontjából egy 

következı lépés lehet, és az uniós térségbe 

való fokozott bevonáson alapulhat a 

szabadságok és a közös piacba való teljes 

körő integrálás szempontjából, továbbá 

beletartozhat a közös kül- és 

biztonságpolitika keretében folytatott 

szorosabb együttmőködés is; 

Or. en 

 

 


