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Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poudarja, da mora biti prenovljena 

politika bolj strateško usmerjena, 

osredotočena, prilagodljiva in skladna, 

prepoznaven pa mora biti tudi politični 

zagon; poziva EU, naj oblikuje jasno 

politično vizijo o evropski sosedski politiki 

in posebno pozornost nameni lastnim 

političnim prednostnim nalogam v 

vzhodnem in južnem sosedstvu, pri tem pa 

upošteva različne izzive, s katerimi se 

soočajo države v regiji, pa tudi njihove 

različne težnje in politične ambicije; meni, 

da sta vzhodno in sredozemsko partnerstvo 

izjemno pomembna; poziva k imenovanju 

posebnih predstavnikov za vzhod in jug, ki 

bi skrbela za politično usklajevanje 

revidirane politike in sodelovala pri vseh 

ukrepih EU v sosedstvu; 

6. poudarja, da mora biti prenovljena 

politika bolj strateško usmerjena, 

osredotočena, prilagodljiva in skladna, 

prepoznaven pa mora biti tudi politični 

zagon; poziva EU, naj oblikuje jasno 

politično vizijo o evropski sosedski politiki 

in posebno pozornost nameni lastnim 

političnim prednostnim nalogam v 

vzhodnem in južnem sosedstvu, pri tem pa 

upošteva različne izzive, s katerimi se 

soočajo države v regiji, pa tudi njihove 

različne težnje in politične ambicije; meni, 

da sta vzhodno in sredozemsko partnerstvo 

izjemno pomembna; poziva komisarja za 

evropsko sosedsko politiko in širitvena 

pogajanja, naj jasno določi pristojnosti za 

vzhod in jug, in sicer za politično 

usklajevanje revidirane politike in 

sodelovanje pri vseh ukrepih EU v 

sosedstvu; 

Or. en 
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  7a. poziva podpredsednico/visoko 

predstavnico, naj na podlagi modela 

Evropskega gospodarskega prostora 

pripravi predloge za sodelovanje 

evropskih sosed, ki bi zanje pomenili 

dodaten korak na poti do evropske 

perspektive, temeljili na boljšem 

vključevanju v območje EU, ko gre za 

svoboščine in popolno vključevanje v 

skupni trg, prav tako pa bi zajemali 

tesnejše sodelovanje na področju skupne 

zunanje in varnostne politike; 

Or. en 

 

 


