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Eduard Kukan, Referents 

 
ZiĦojums A8-0194/2015 

Eduard Kukan 

Eiropas kaimiĦattiecību politikas pārskatīšana 
2015/2002(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. uzsver, ka atjaunotajai politikai ir jābūt 
stratēăiskākai, mērėtiecīgākai un 
elastīgākai un ar reālu politisko skatījumu, 
kā arī tai jābūt politiski motivētai; aicina 
ES formulēt skaidru un tālejošu politisko 
skatījumu attiecībā uz EKP un veltīt īpašu 
uzmanību savām politiskajām prioritātēm 
austrumu un dienvidu kaimiĦvalstīs, Ħemot 
vērā dažādās problēmas, ar kurām saskaras 
valstis katrā reăionā, kā arī to dažādos 
mērėus un politiskos centienus; uzsver, ka 
partnerības ar Austrumu un Vidusjūras 
reăiona valstīm ir ārkārtīgi svarīgas; aicina 
uz austrumu un dienvidu kaimiĦvalstīs 
norīkot īpašus pārstāvjus, kuru uzdevums 
būtu politiski koordinēt pārskatīto politiku 
un piedalīties visās ES darbībās, kas tiek 
īstenotas attiecīgajās kaimiĦvalstīs; 

6. uzsver, ka atjaunotajai politikai ir jābūt 
stratēăiskākai, mērėtiecīgākai un 
elastīgākai un ar reālu politisko skatījumu, 
kā arī tai jābūt politiski motivētai; aicina 
ES formulēt skaidru un tālejošu politisko 
skatījumu attiecībā uz EKP un veltīt īpašu 
uzmanību savām politiskajām prioritātēm 
austrumu un dienvidu kaimiĦvalstīs, Ħemot 
vērā dažādās problēmas, ar kurām saskaras 
valstis katrā reăionā, kā arī to dažādos 
mērėus un politiskos centienus; uzsver, ka 
partnerības ar Austrumu un Vidusjūras 
reăiona valstīm ir ārkārtīgi svarīgas; aicina 
Eiropas kaimiĦattiecību politikas un 
paplašināšanās sarunu komisāru izstrādāt 
skaidrus pienākumus austrumiem un 
dienvidiem, proti, politiski koordinējot 
pārskatīto politiku un piedaloties visās ES 
darbībās, kas tiek īstenotas attiecīgajās 
kaimiĦvalstīs; 

Or. en 
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Rezolūcijas priekšlikums 

7.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 7.a aicina PV/AP izstrādāt tādus 
priekšlikumus sadarbībai ar Eiropas 
kaimiĦvalstīm, par paraugu Ħemot uz 
Eiropas Ekonomikas zonas modeli, kas 
varētu būt nākamais solis to Eiropas 
perspektīvā un kas pamatotos uz ciešāku 
iesaistīšanos ES zonā saistībā ar brīvībām 
un pilnīgu integrāciju kopējā tirgū, un 
ietvertu arī ciešāku sadarbību kopējā 
ārpolitikā un drošības politikā (KĀDP); 

Or. en 

 
 


