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Eduard Kukan, Rapporteur 

 

Relatório A8-0194/2015 

Eduard Kukan 

Revisão da Política Europeia de Vizinhança 

2015/2002(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Sublinha que a política revista deve ser 

mais estratégica, focada, flexível e coerente 

e ter uma orientação de índole política; 

insta a UE a formular uma perspetiva 

política clara e ambiciosa sobre a PEV e a 

prestar particular atenção às suas próprias 

prioridades políticas nos países vizinhos a 

leste e a sul, tendo em conta os diferentes 

desafios com que se confrontam os países 

em cada região, bem como as diversas 

aspirações e ambições políticas; reitera a 

importância crucial das parcerias a leste e 

no Mediterrâneo; solicita que sejam 

destacados representantes especiais para o 

leste e para o sul, com a função de 

coordenar politicamente a política revista 

e participar em todas as ações encetadas 

pela UE nos países vizinhos; 

6. Sublinha que a política revista deve ser 

mais estratégica, focada, flexível e coerente 

e ter uma orientação de índole política; 

insta a UE a formular uma perspetiva 

política clara e ambiciosa sobre a PEV e a 

prestar particular atenção às suas próprias 

prioridades políticas nos países vizinhos a 

leste e a sul, tendo em conta os diferentes 

desafios com que se confrontam os países 

em cada região, bem como as diversas 

aspirações e ambições políticas; reitera a 

importância crucial das parcerias a leste e 

no Mediterrâneo; solicita ao Comissário 

responsável pela Política Europeia de 

Vizinhança e Negociações de 

Alargamento que estabeleça 

responsabilidades claras para o leste e 

para o sul, nomeadamente em termos da 

coordenação a nível político da PEV 

revista e da participação em todas as ações 

encetadas pela UE nos países vizinhos; 

Or. en 
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Relatório A8-0194/2015 

Eduard Kukan 

Revisão da Política Europeia de Vizinhança 

2015/2002(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  7-A. Insta a VP/AR a elaborar propostas 

de cooperação para os países vizinhos 

europeus com base no modelo do Espaço 

Económico Europeu, o que poderia 

constituir um novo passo na sua 

perspetiva europeia, ser baseado numa 

inclusão reforçada no espaço da UE em 

termos de liberdades e de plena 

integração no mercado comum e incluir 

também uma cooperação mais estreita no 

quadro da Política Externa e de 

Segurança Comum (PESC); 

Or. en 

 

 


