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1.7.2015 A8-0194/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Eduard Kukan, spravodajca 

 
Správa A8-0194/2015 

Eduard Kukan 

Preskúmanie európskej susedskej politiky 
2015/2002(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. zdôrazňuje, že obnovená politika musí 
byť strategickejšia, sústredenejšia a 
ucelenejšia a musí byť politicky riadená; 
žiada EÚ, aby vytvorila jasnú a ambicióznu 
politickú víziu ESP a aby venovala 
osobitnú pozornosť svojím vlastným 
politickým prioritám vo východnom a 
južnom susedstve, pričom zohľadní 
rozličné výzvy, ktorým čelia krajiny v 
každom regióne, ako aj ich odlišné 
ašpirácie a politické ambície; zastáva 
názor, že východné a stredomorské 
partnerstvá majú rozhodujúci význam; 
požaduje vymenovanie osobitných 
zástupcov pre východ a juh, ktorých 
úlohou bude politická koordinácia 
revidovanej politiky a zapojenie do 
všetkých činností EÚ v susedstve; 

6. zdôrazňuje, že obnovená politika musí 
byť strategickejšia, sústredenejšia a 
ucelenejšia a musí byť politicky riadená; 
žiada EÚ, aby vytvorila jasnú a ambicióznu 
politickú víziu ESP a aby venovala 
osobitnú pozornosť svojím vlastným 
politickým prioritám vo východnom a 
južnom susedstve, pričom zohľadní 
rozličné výzvy, ktorým čelia krajiny v 
každom regióne, ako aj ich odlišné 
ašpirácie a politické ambície; zastáva 
názor, že východné a stredomorské 
partnerstvá majú rozhodujúci význam; 
vyzýva komisára pre susedskú politiku a 
rokovania o rozšírení, aby zabezpečil 
jasné kompetencie pre východ a juh, 
najmä tým, že bude politicky koordinovať 
revidovanú politiku a zapojí sa do 
všetkých činností EÚ v susedstve; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0194/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Eduard Kukan, spravodajca 

 
Správa A8-0194/2015 

Eduard Kukan 

Preskúmanie európskej susedskej politiky 
2015/2002(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  7a. vyzýva PK/VP, aby vypracovala 
návrhy na spoluprácu pre európskych 
susedov podľa modelu Európskeho 
hospodárskeho priestoru, ktoré by mohli 
predstavovať ďalší krok v ich európskych 
vyhliadkach, vychádzajúci z tesnejšieho 
začlenenia do priestoru EÚ v zmysle 
slobôd a úplného začlenenia do 
spoločného trhu, ako aj z užšej spolupráce 
v rámci spoločnej zahraničnej a 
bezpečnostnej politiky (SZBP); 

Or. en 

 
 


