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6. podkreśla, Ŝe odnowiona polityka musi 

mieć bardziej strategiczny, ukierunkowany, 

elastyczny i spójny charakter oraz musi 

być kształtowana przez czynniki 

polityczne; wzywa UE do sformułowania 

jasnej i ambitnej wizji politycznej 

dotyczącej EPS oraz do zwrócenia 

szczególnej uwagi na własne priorytety 

polityczne w południowym i wschodnim 

sąsiedztwie przy uwzględnieniu róŜnych 

wyzwań stojących przed krajami w 

kaŜdym regionie oraz ich róŜnych aspiracji 

i ambicji politycznych; podkreśla 

zasadnicze znaczenie Partnerstwa 

Wschodniego i Partnerstwa 

Eurośródziemnomorskiego; wzywa do 

powołania specjalnych przedstawicieli dla 

Wschodu i Południa, których zadaniem 

byłaby polityczna koordynacja zmienionej 

polityki oraz angaŜowanie się we 

wszystkie działania UE w sąsiedztwie; 

6. podkreśla, Ŝe odnowiona polityka musi 

mieć bardziej strategiczny, ukierunkowany, 

elastyczny i spójny charakter oraz musi 

być kształtowana przez czynniki 

polityczne; wzywa UE do sformułowania 

jasnej i ambitnej wizji politycznej 

dotyczącej EPS oraz do zwrócenia 

szczególnej uwagi na własne priorytety 

polityczne w południowym i wschodnim 

sąsiedztwie przy uwzględnieniu róŜnych 

wyzwań stojących przed krajami w 

kaŜdym regionie oraz ich róŜnych aspiracji 

i ambicji politycznych; podkreśla 

zasadnicze znaczenie Partnerstwa 

Wschodniego i Partnerstwa 

Eurośródziemnomorskiego; wzywa 

komisarza ds. europejskiej polityki 

sąsiedztwa i negocjacji w sprawie 

rozszerzenia do określenia jasnych 

obowiązków dla Wschodu i Południa, 

mianowicie politycznej koordynacji 

zmienionej polityki oraz angaŜowania się 

we wszystkie działania UE w sąsiedztwie; 
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  7a. wzywa wiceprzewodniczącą / wysoką 

przedstawiciel do opracowania propozycji 

współpracy dla europejskich sąsiadów 

wzorowanej na Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, która mogłaby stanowić 

dalszy etap ich dąŜenia do integracji 

europejskiej, w oparciu o pogłębioną 

współpracę z UE pod względem swobód i 

pełnej integracji ze wspólnym rynkiem, a 

takŜe ściślejszą współpracę w ramach 

wspólnej polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa (WPZiB); 

Or. en 

 

 


