
 

AM\1067464RO.doc  PE559.036v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

1.7.2015 A8-0194/2 

Amendamentul 2 

Eduard Kukan, Raportor 

 

Raport A8-0194/2015 

Eduard Kukan 
Revizuirea politicii europene de vecinătate 
2015/2002(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, mai bine focalizată, mai 

flexibilă, mai coerentă și motivată politic; 
invită UE să formuleze o viziune politică 
clară și ambițioasă cu privire la PEV și să 

acorde o atenție deosebită priorităților 
politice proprii în vecinătatea estică și 

sudică, luând în considerare diferitele 
provocări cu care se confruntă țările din 
fiecare regiune, precum și aspirațiile și 

ambițiile lor politice diferite; susține că 
parteneriatul estic și cel din zona 
mediteraneeană sunt de importanță 
determinantă; solicită numirea unor 
reprezentanți speciali pentru vecinătatea 

estică și sudică, cu misiunea de a coordona 
politic PEV-ul revizuit și de a fi angajați în 
toate acțiunile UE derulate în vecinătate; 

6. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, mai bine focalizată, mai 

flexibilă, mai coerentă și motivată politic; 
invită UE să formuleze o viziune politică 
clară și ambițioasă cu privire la PEV și să 

acorde o atenție deosebită priorităților 
politice proprii în vecinătatea estică și 

sudică, luând în considerare diferitele 
provocări cu care se confruntă țările din 
fiecare regiune, precum și aspirațiile și 

ambițiile lor politice diferite; susține că 
parteneriatul estic și cel din zona 
mediteraneeană sunt de importanță 
determinantă; invită Comisarul pentru 
politica europeană de vecinătate și 
negocieri de aderare să se ocupe de 
stabilirea unor responsabilități clare 
pentru vecinătatea estică și sudică, și 
anume să coordoneze politic politica 
revizuită și să fie angajați în toate acțiunile 
UE derulate în vecinătate; 

Or. en 
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Amendamentul 3 

Eduard Kukan, Raportor 
 

Raport A8-0194/2015 

Eduard Kukan 
Revizuirea politicii europene de vecinătate 

2015/2002(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  7a. invită VP/ÎR să elaboreze propuneri 
de cooperare pentru vecinătățile 
europene, bazate pe modelul Spațiului 
Economic European, ceea ce ar putea 
constitui un progres pentru perspectiva 
lor europeană, care să aibă la bază o 
inlcuziune consolidată în zona UE în ceea 
ce privește libertățile și integrarea 
completă în piața comună, precum și să 
includă o cooperare mai strânsă în 
domeniul Politicii externe și de securitate 
comună (PESC); 

Or. en 

 
 


