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Pakeitimas  2 

Eduard Kukan, praneš÷jas 

 

Pranešimas A8-0194/2015 

Eduard Kukan 

Europos kaimynyst÷s politikos peržiūra 

2015/2002(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

6. pabr÷žia, kad atnaujinta politika turi būti 

strategiškesn÷, labiau sutelkta į tikslus, 

lanksti ir nuosekli ir turi tur÷ti politinį 

pagrindą; ragina ES suformuoti aiškią ir 

ryžtingą EKP poltinę viziją ir skirti 

ypatingą d÷mesį savo pačios prioritetams 

Rytų ir Pietų kaimynin÷se šalyse, 

atsižvelgiant į įvairias problemas, su 

kuriomis susiduria šalys kiekviename 

regione, taip pat į jų skiritingus lūkesčius 

ir politinius siekius; laikosi nuomon÷s, kad 

Rytų partneryst÷ ir Viduržemio jūros 

partneryst÷ turi lemiamą svarbą; ragina 

paskirti specialiuosius įgaliotinius 

rytin÷ms ir pietin÷ms šalims, skiriant 

jiems užduotį politiškai koordinuoti 

persvarstytą politiką ir dalyvauti visuose 

ES veiksmuose kaimynin÷se šalyse; 

6. pabr÷žia, kad atnaujinta politika turi būti 

strategiškesn÷, labiau sutelkta į tikslus, 

lankstesn÷ ir nuoseklesn÷ ir turi tur÷ti 

politinį pagrindą; ragina ES suformuoti 

aiškią ir ryžtingą EKP politinę viziją ir 

ypatingą d÷mesį skirti savo pačios 

politiniams prioritetams Rytų ir Pietų 

kaimynin÷se šalyse, atsižvelgiant į įvairias 

problemas, su kuriomis susiduria šalys 

kiekviename regione, taip pat į jų 

skirtingus lūkesčius ir politinius siekius; 

laikosi nuomon÷s, kad Rytų partneryst÷ ir 

Viduržemio jūros partneryst÷ yra itin 

svarbios; ragina už Europos kaimynyst÷s 

politiką ir pl÷tros derybas atsakingą 

Komisijos narį susitarti d÷l aiškios rytinių 

ir pietinių šalių atsakomyb÷s, t. y. 

politiniu lygmeniu koordinuojant 

peržiūr÷tą politiką ir dalyvaujant visuose 

ES veiksmuose kaimynin÷se šalyse; 

Or. en 
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Pakeitimas  3 

Eduard Kukan, praneš÷jas 

 

Pranešimas A8-0194/2015 

Eduard Kukan 

Europos kaimynyst÷s politikos peržiūra 

2015/2002(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

7 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 7a. ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę 

užsienio reikalams ir saugumo politikai ir 

Komisijos pirmininko pavaduotoją 

parengti pasiūlymus d÷l 

bendradarbiavimo Europos kaimynyst÷s 

šalims, pagrįsto Europos ekonomin÷s 

erdv÷s modeliu, o tai gal÷tų būti 

tolimesnis žingsnis link europin÷s 

perspektyvos, pagrįstos didesne 

integracija į ES erdvę laisvių ir visiškos 

integracijos bendrojoje rinkoje srityje, taip 

pat į bendrą užsienio ir saugumo politiką 

(BUSP) įtraukti glaudesnį 

bendradarbiavimą; 

Or. en 

 

 


