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Pozměňovací návrh 1
Andrzej Grzyb
Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na zahájení činnosti 
Parlamentního shromáždění Euronest, 
k němuž došlo dne 3. května 2011 během 
sedmého volebního období Evropského 
parlamentu,

Or. pl

Pozměňovací návrh 2
Andrzej Grzyb
Návrh usnesení
Právní východisko 1 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na vytvoření fóra občanské 
společnosti Východního partnerství a jeho 
dosavadní činnost, včetně doporučení a 
dalších dokumentů vypracovaných pěti 
pracovními skupinami nebo v průběhu 
výročních schůzí, které se konaly ve dnech 
16.–17. listopadu 2009 v Bruselu, Belgie; 
ve dnech 18.–19. listopadu 2010 v Berlíně, 
Německo; ve dnech 28.–30. listopadu 
2011 v Poznani, Polsko; ve dnech 28.–
30. listopadu 2012 ve Stockholmu, 
Švédsko; a ve dnech 4.–5. listopadu 2013 
v Kišiněvě, Moldavsko,

Or. pl

Pozměňovací návrh 3
Andrzej Grzyb
Návrh usnesení
Právní východisko 1 c (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na vytvoření Konference 
regionálních a místních orgánů zemí 
Východního partnerství (CORLEAP) 
Výborem regionů, jejíž ustavující schůze 
se konala dne 8. září 2011 v polské 
Poznani, a s ohledem na dosavadní 
stanoviska vypracovaná konferencí 
CORLEAP,

Or. pl

Pozměňovací návrh 4
Adrian Severin

Návrh usnesení
Právní východisko 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. 
března 2003 s názvem „Širší Evropa –
sousedství: nový rámec pro vztahy s našimi 
východními a jižními sousedy“ 
(COM(2003)0104), ze dne 12. května 2004 
s názvem „Evropská politika sousedství –
strategický dokument“ (COM(2004)0373), 
ze dne 4. prosince 2006 s názvem „Posílení 
evropské politiky sousedství“ 
(COM(2006)0726), ze dne 5. prosince 
2007 s názvem „Intenzivní evropská 
politika sousedství“ (COM(2007)0774), ze 
dne 3. prosince 2008 s názvem „Východní 
partnerství“ (COM(2008)0823) a ze dne 
12. května 2010 s názvem „Hodnocení 
evropské politiky sousedství“ 
(COM(2010)0207),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. 
března 2003 s názvem „Širší Evropa –
sousedství: nový rámec pro vztahy s našimi 
východními a jižními sousedy“ 
(COM(2003)0104), ze dne 12. května 2004 
s názvem „Evropská politika sousedství –
strategický dokument“ (COM(2004)0373), 
ze dne 4. prosince 2006 s názvem „Posílení 
evropské politiky sousedství“ 
(COM(2006)0726), ze dne 11. dubna 2007 
s názvem Černomořská synergie – nová 
iniciativa pro regionální spolupráci 
(COM(2007)0160), ze dne 5. prosince 
2007 s názvem „Intenzivní evropská 
politika sousedství“ (COM(2007)0774), ze 
dne 3. prosince 2008 s názvem „Východní 
partnerství“ (COM(2008)0823) a ze dne 
12. května 2010 s názvem „Hodnocení 
evropské politiky sousedství“ 
(COM(2010)0207),

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na závěry ze zasedání 
Evropské rady o Východním partnerství ve 
dnech 19. a 20. prosince 2013,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Andrzej Grzyb
Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na společné sdělení vysoké 
představitelky Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku a Komise 
Evropskému parlamentu a Radě ze dne 
12. prosince 2011 s názvem „Lidská práva 
a demokracie jako priority vnější činnosti 
EU – na cestě k efektivnějšímu přístupu“ 
(COM(2011)0886),

Or. pl

Pozměňovací návrh 7
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
zřizuje evropský nástroj sousedství na 
období 2014–2020,
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Or. en

Pozměňovací návrh 8
Andrzej Grzyb
Návrh usnesení
Právní východisko 7 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na usnesení Parlamentního 
shromáždění Euronest ze dne 28. května 
2013 o energetické bezpečnosti v 
souvislosti s trhem s energií a 
harmonizací mezi zeměmi Východního 
partnerství a členskými státy EU 
(2013/C 338/03),

Or. pl

Pozměňovací návrh 9
Andrzej Grzyb
Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na své legislativní usnesení ze 
dne 11. prosince 2013 k návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
stanoví společná pravidla a postupy pro 
provádění nástrojů pro vnější činnost 
Unie (COM(2011)0842 – C7-0494/2011 –
2011/0415(COD)),

Or. pl

Pozměňovací návrh 10
Andrzej Grzyb
Návrh usnesení
Právní východisko 8 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na své legislativní usnesení ze 
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dne 11. prosince 2013 k návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
zřizuje evropský nástroj sousedství 
(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 –
2011/0405(COD)),

Or. pl

Pozměňovací návrh 11
Andrzej Grzyb
Návrh usnesení
Právní východisko 8 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na své legislativní usnesení ze 
dne 11. prosince 2013 k návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
zřizuje nástroj pro financování propagace 
demokracie a lidských práv ve světě 
(COM(2011)0844 – C7-0496/2011 –
2011/0412(COD)),

Or. pl

Pozměňovací návrh 12
Andrzej Grzyb
Návrh usnesení
Právní východisko 8 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na své usnesení ze dne 
7. července 2011 o vnější politice EU ve 
prospěch demokratizace 
(2011/2032(INI)),

Or. pl

Pozměňovací návrh 13
Andrzej Grzyb
Návrh usnesení
Právní východisko 8 e (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na svá každoroční usnesení o 
výroční zprávě o stavu lidských práv ve 
světě a politice Evropské unie v této 
oblasti, zejména včetně nejnovějších 
usnesení k událostem v jižním a 
východním sousedství EU, a to: usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 
2012 o výroční zprávě o stavu lidských 
práv ve světě a politice Evropské unie v 
této oblasti včetně dopadů na strategickou 
politiku EU týkající se lidských práv 
(2011/2185(INI)), usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 13. prosince 2012 o 
výroční zprávě o stavu lidských práv a 
demokracie ve světě v roce 2011 a politice 
Evropské unie v této oblasti 
(2012/2145(INI)) a usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 11. prosince 2013 o 
výroční zprávě o stavu lidských práv a 
demokracie ve světě v roce 2012 a politice 
Evropské unie v této oblasti 
(2013/2152(INI)),

Or. pl

Pozměňovací návrh 14
Andrzej Grzyb
Návrh usnesení
Právní východisko 8 f (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na své doporučení Radě ze 
dne 29. března 2012 o způsobu a 
podmínkách možného založení Evropské 
nadace pro demokracii (2011/2245(INI)) 
a na založení Evropské nadace pro 
demokracii v roce 2012 a zahájení její 
plné činnosti v roce 2013,

Or. pl
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Pozměňovací návrh 15
Andrzej Grzyb
Návrh usnesení
Právní východisko 8 g (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na své usnesení ze dne 
13. prosince 2012 o přezkoumání strategie 
EU v oblasti lidských práv 
(2012/2062(INI)),

Or. pl

Pozměňovací návrh 16
Andrzej Grzyb
Návrh usnesení
Právní východisko 8 h (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na své usnesení ze dne 
11. prosince 2012 o strategii digitální 
svobody v zahraniční politice EU 
(2012/2094 (INI)),

Or. pl

Pozměňovací návrh 17
Andrzej Grzyb
Návrh usnesení
Právní východisko 8 i (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. 
června 2013 o svobodě tisku a sdělovacích 
prostředků ve světě (2011/2081(INI)),

Or. pl

Pozměňovací návrh 18
Inese Vaidere
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že cílem evropské 
politiky sousedství, a zejména Východního 
partnerství, je rozšířit hodnoty a myšlenky 
zakladatelů EU;

A. vzhledem k tomu, že Východní 
partnerství v rámci evropské politiky 
sousedství usiluje spolu s východními 
sousedy EU o dosažení co nejtěsnějšího 
politického přidružení a co nejvyšší míry 
hospodářské integrace, a vzhledem 
k tomu, že tento cíl vychází ze společných 
zájmů a hodnot, jako je demokracie, 
právní stát, dodržování lidských práv a 
sociální soudržnost společností zemí
Východního partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že cílem evropské 
politiky sousedství, a zejména Východního
partnerství, je rozšířit hodnoty a myšlenky 
zakladatelů EU;

A. vzhledem k tomu, že evropská politika
sousedství, a zejména Východní
partnerství, by měla posílit partnerství 
mezi EU a zeměmi a společnostmi v jejím 
sousedství a do těchto zemí šířit hodnoty a 
myšlenky, které přispějí k budování a 
upevňování zdravých demokracií, 
prosazování udržitelného hospodářského 
růstu a řízení přeshraničních vazeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že cílem evropské 
politiky sousedství, a zejména Východního
partnerství, je rozšířit hodnoty a myšlenky 
zakladatelů EU;

A. vzhledem k tomu, že evropská politika
sousedství, a zejména Východní
partnerství, jsou založeny na hodnotách 
společenství a zásadách svobody, 
demokracie, dodržování lidských práv a 
základních svobod, stejně jako na 
zásadách právního státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Werner Schulz
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že cílem evropské 
politiky sousedství, a zejména Východního 
partnerství, je rozšířit hodnoty a myšlenky 
zakladatelů EU;

A. vzhledem k tomu, že cílem evropské 
politiky sousedství, a zejména Východního 
partnerství, je rozšířit, sdílet a podporovat
hodnoty a zásady, na kterých je založena
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že cílem evropské 
politiky sousedství, a zejména Východního 
partnerství, je rozšířit hodnoty a myšlenky 
zakladatelů EU;

A. vzhledem k tomu, že cílem evropské 
politiky sousedství, a zejména Východního 
partnerství, je podporovat a uskutečňovat
hodnoty a myšlenky zakladatelů EU, které 
EU sdílí se svými sousedy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 23
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Aa. vzhledem k tomu, že Arménie, 
Ázerbájdžán, Gruzie, Moldavsko, 
Ukrajina a Bělorusko se díky postupnému 
rozšiřování EU přiblížily k EU a že jejich 
bezpečnost, stabilita a prosperita mají 
rostoucí vliv na bezpečnost, stabilitu a 
prosperitu EU a naopak;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Aa. vzhledem k tomu, že hodnoty svobody, 
demokracie a lidských práv se mohou 
rozvíjet pouze ve vhodném prostředí, které 
se vyznačuje hospodářskou a sociální 
stabilitou, stejně jako v prostředí 
vnitrostátní a mezinárodní bezpečnosti, 
jak o tom svědčí vlastní historie EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Eduard Kukan
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Aa. vzhledem k tomu, že Východní 
partnerství je založeno na sdíleném 
závazku vůči mezinárodnímu právu a 
základním hodnotám – demokracii, 
právnímu státu a dodržování lidských 
práv a základních svobod – a na tržním 
hospodářství, udržitelném rozvoji a řádné 
správě, a vzhledem k tomu, že na summitu 
Východního partnerství ve Vilniusu 
všichni účastníci znovu potvrdili svůj 
závazek vůči těmto zásadám;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Ab. vzhledem k tomu, že zatímco základní 
zásady a cíle evropské politiky sousedství 
se vztahují na všechny partnery, vztah EU 
s každým z jejích partnerů je jedinečný a 
nástroje evropské politiky sousedství jsou 
navrženy tak, aby odpovídaly potřebám 
těchto vztahů;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Ab. vzhledem k tomu, že přidružení a 
integrace sousedních států mají v první 
řadě za cíl upevňování bezpečnosti EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Ab. vzhledem k tomu, že summit 
Východního partnerství ve Vilniusu 
prokázal potřebu zamyslet se nad 
politikami EU vůči východním 
partnerům;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že Východní 
partnerství je určeno evropským zemím a 
je odpovědí na evropské ambice 
společností partnerských zemí;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že Východní 
partnerství je určeno evropským zemím a 
je odpovědí na evropské ambice 
společností partnerských zemí;

B. vzhledem k tomu, že cílem Východního 
partnerství je podporovat reformní procesy 
v šesti zemích východní Evropy s cílem 
urychlit jejich politické přidružení a 
hospodářskou integraci s Evropskou unií;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že Východní 
partnerství je určeno evropským zemím a 
je odpovědí na evropské ambice 
společností partnerských zemí;

B. vzhledem k tomu, že Východní 
partnerství by mělo podporovat 
demokratický přechod a evropské ambice 
společností partnerských zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že Východní 
partnerství je určeno evropským zemím a 
je odpovědí na evropské ambice 
společností partnerských zemí;

B. vzhledem k tomu, že Východní 
partnerství je určeno evropským zemím ve 
smyslu článků 8 a 49 Smluv a je odpovědí 
na evropské ambice společností 
partnerských zemí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 33
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že Východní 
partnerství je určeno evropským zemím a 
je odpovědí na evropské ambice 
společností partnerských zemí;

B. vzhledem k tomu, že Východní 
partnerství je určeno evropským zemím a 
je odpovědí na evropské ambice občanů 
partnerských zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Marek Siwiec

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Ba. vzhledem k tomu, že projekt 
Východního partnerství by měl zahrnovat 
i další země, jako je Kazachstán, 
Kyrgyzstán, Uzbekistán, Tádžikistán a 
Turkmenistán, které mají evropské 
ambice a jsou ochotny spolupracovat s 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Ba. vzhledem k tomu, že účastníci 
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summitu ve Vilniusu v listopadu 2013 
znovu potvrdili svůj závazek k provádění 
těchto hlavních zásad Východního 
partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že země Východního 
partnerství mají pevně zakořeněné 
evropské ambice a nadále procházejí 
obtížným přechodem poté, co se pod 
vládou SSSR nemohly dostatečně rozvíjet;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić
Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že země Východního 
partnerství mají pevně zakořeněné 
evropské ambice a nadále procházejí 
obtížným přechodem poté, co se pod 
vládou SSSR nemohly dostatečně rozvíjet;

C. vzhledem k tomu, že země Východního 
partnerství mají pevně zakořeněné 
evropské ambice a po léta prochází 
složitými transformačními procesy, které 
zapříčinily značné sociální problémy, 
nezaměstnanost a chudobu, stejně jako 
významný odliv mozků ze sousedních zemí 
do členských států EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Werner Schulz
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že země Východního 
partnerství mají pevně zakořeněné 
evropské ambice a nadále procházejí 
obtížným přechodem poté, co se pod 
vládou SSSR nemohly dostatečně rozvíjet;

C. vzhledem k tomu, že země Východního 
partnerství mají pevně zakořeněné 
evropské ambice a nadále procházejí 
obtížným přechodem k demokratickému 
systému založenému na zásadách 
právního státu a dodržování lidských práv 
a občanských svobod;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že země Východního 
partnerství mají pevně zakořeněné 
evropské ambice a nadále procházejí 
obtížným přechodem poté, co se pod 
vládou SSSR nemohly dostatečně rozvíjet;

C. vzhledem k tomu, že země Východního 
partnerství mají pevně zakořeněné 
evropské postoje a nadále procházejí 
přechodem k nezávislosti a svrchovanosti 
po desetiletích existence v rámci SSSR;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že země Východního 
partnerství mají pevně zakořeněné 
evropské ambice a nadále procházejí 

C. vzhledem k tomu, že v zemích 
Východního partnerství, které stále 
procházejí obtížným přechodem poté, co se 
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obtížným přechodem poté, co se pod 
vládou SSSR nemohly dostatečně rozvíjet;

pod vládou SSSR nemohly dostatečně 
rozvíjet, nepřevládá dostatečná shoda 
ohledně evropské budoucnosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že země Východního 
partnerství mají pevně zakořeněné 
evropské ambice a nadále procházejí 
obtížným přechodem poté, co se pod 
vládou SSSR nemohly dostatečně rozvíjet;

C. vzhledem k tomu, že země Východního 
partnerství mají pevně zakořeněné 
evropské ambice a nadále procházejí 
obtížným přechodem poté, co se pod 
vládou SSSR nemohly dostatečně rozvíjet 
a kdy byly jejich společnosti oslabovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že země Východního 
partnerství mají pevně zakořeněné 
evropské ambice a nadále procházejí 
obtížným přechodem poté, co se pod 
vládou SSSR nemohly dostatečně rozvíjet;

C. vzhledem k tomu, že země Východního 
partnerství, které mají pevně zakořeněné 
evropské ambice, nadále procházejí 
obtížným přechodem poté, co se pod 
vládou SSSR nemohly dostatečně rozvíjet;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Jerzy Buzek, Jacek Protasiewicz
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že země Východního 
partnerství mají pevně zakořeněné 
evropské ambice a nadále procházejí 
obtížným přechodem poté, co se pod 
vládou SSSR nemohly dostatečně rozvíjet;

C. vzhledem k tomu, že některé země 
Východního partnerství mají pevně 
zakořeněné evropské ambice a nadále 
procházejí obtížným přechodem poté, co se 
pod vládou SSSR nemohly dostatečně 
rozvíjet;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Graham Watson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Ca. vzhledem k tomu, že podle článků 8 
a 49 Smlouvy o Evropské unii mají 
všechny evropské země, včetně zemí 
Východního partnerství, možnost ucházet 
se v dlouhodobém výhledu o členství 
v Evropské unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Ca. vzhledem k tomu, že přidružení k EU 
vyžaduje kromě provedení vnitřních 
reforem v dotčených zemích také jejich 
vyčlenění z dřívějších zahraničních 
spojenectví a mezinárodních sítí, což 
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vyžaduje dodatečné náklady;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić
Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že ve světle 
současného spádu vývoje vztahů 
s východními partnery je třeba podpořit 
národy těchto zemí v jejich úsilí o další 
demokratické reformy;

D. vzhledem k tomu, že ve světle 
současného spádu vývoje v členských 
státech EU, jehož cílem je vytváření a 
rozvíjení komplexních vztahů s 
východními partnery, je třeba podpořit 
národy těchto zemí v jejich úsilí o další 
demokratické reformy a sociální a 
hospodářskou modernizaci těchto zemí s 
ohledem na specifické vnitrostátní 
podmínky, potenciál a tradice;

Or. de

Pozměňovací návrh 47
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že ve světle 
současného spádu vývoje vztahů 
s východními partnery je třeba podpořit 
národy těchto zemí v jejich úsilí o další 
demokratické reformy;

D. vzhledem k tomu, že ve světle 
současného spádu vývoje vztahů 
s východními partnery je třeba podpořit 
národy těchto zemí v jejich úsilí o další 
demokratické reformy; vzhledem k tomu, 
že proces přidružení k EU má právě tento 
cíl a v jeho uskutečňování by se mělo 
navzdory současným překážkám v 
některých zemích Východního partnerství 
pokračovat;

Or. en
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Pozměňovací návrh 48
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić
Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že Východní 
partnerství by mělo podporovat 
humanitární, hospodářská, sociální a 
kulturní hlediska spolupráce;

E. vzhledem k tomu, že Východní 
partnerství musí být v první řadě zaměřeno 
na budování a posilování vlastního 
rozvojového potenciálu partnerských zemí 
a mělo by podporovat humanitární, 
hospodářská, sociální a kulturní hlediska 
spolupráce;

Or. de

Pozměňovací návrh 49
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že Východní 
partnerství by mělo podporovat 
humanitární, hospodářská, sociální a 
kulturní hlediska spolupráce;

E. vzhledem k tomu, že Východní 
partnerství by mělo podporovat politická, 
hospodářská, sociální a kulturní hlediska 
spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že Východní 
partnerství by mělo podporovat 
humanitární, hospodářská, sociální a 

E. vzhledem k tomu, že Východní 
partnerství by mělo podporovat 
humanitární, hospodářská, sociální a 
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kulturní hlediska spolupráce; kulturní hlediska spolupráce i hlediska 
spolupráce v oblasti geopolitické 
bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Ea. vzhledem k tomu, že evropský nástroj 
sousedství je hlavním nástrojem 
poskytování podpory a pomoci Unie 
zemím Východního partnerství, a 
vzhledem k tomu, že tento nástroj usiluje 
o diferenciaci a přístup podle zásady „více 
za více“ a poskytuje značné finanční 
pobídky těm sousedním zemím, které 
provádějí demokratické reformy;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že nedávný vývoj 
v zemích Východního partnerství a jejich 
vztahy s EU upozorňují na to, že EU není 
stále považována za jedinou politickou 
alternativu;

F. vzhledem k tomu, že neuspokojivý 
pokrok dosažený ze strany zemí 
Východního partnerství je také důsledkem 
úsilí Ruska zaměřeného na odrazování 
partnerských zemí od politického a 
hospodářského přidružení k EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 53
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že nedávný vývoj 
v zemích Východního partnerství a jejich 
vztahy s EU upozorňují na to, že EU není 
stále považována za jedinou politickou 
alternativu;

F. vzhledem k tomu, že země Východního 
partnerství stále hledají politické 
alternativy svého rozvoje a že partnerství, 
které nabízí EU, sice vychází z jejich 
vlastní politické vůle, není však 
dostatečnou hnací silou změn a reforem, a 
to navzdory jasným evropským ambicím 
obyvatel zemí Východního partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že nedávný vývoj 
v zemích Východního partnerství a jejich 
vztahy s EU upozorňují na to, že EU není 
stále považována za jedinou politickou 
alternativu;

F. vzhledem k tomu, že nedávný vývoj v 
zemích Východního partnerství je 
varováním, že tyto země jsou ve svém 
svrchovaném rozhodování i nadále 
vystaveny silnému tlaku a vydírání třetích 
stran, vzhledem k tomu, že EU důrazně 
odmítá konfrontační projevy těchto třetích 
stran a vzájemné srovnávání jednotlivých 
projektů regionální integrace, a že si lze 
představit různé modely mírové regionální 
spolupráce, pokud budou všechny strany 
dodržovat zásadu svrchovaného 
rozhodování národů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 55
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že nedávný vývoj 
v zemích Východního partnerství a jejich 
vztahy s EU upozorňují na to, že EU není 
stále považována za jedinou politickou 
alternativu;

F. vzhledem k tomu, že nedávný vývoj v 
zemích Východního partnerství a jejich 
vztahy s EU, stejně jako výsledek summitu 
ve Vilniusu, upozorňují na potřebu posílit 
strategický charakter Východního 
partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić
Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že nedávný vývoj 
v zemích Východního partnerství a jejich 
vztahy s EU upozorňují na to, že EU není 
stále považována za jedinou politickou 
alternativu;

F. vzhledem k tomu, že nedávný vývoj v 
zemích Východního partnerství a jejich 
vztahy s EU ukazují, že EU a její východní 
politika sousedství, která je vázána na 
přísnou podmíněnost a geostrategické 
cíle, není stále považována za jedinou 
politickou alternativu a musí neustále 
přesvědčovat občany východních 
sousedních zemí o výhodách, které pro ně 
představuje síť mezinárodních vztahů 
těchto zemí;

Or. de

Pozměňovací návrh 57
Werner Schulz
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že nedávný vývoj 
v zemích Východního partnerství a jejich 
vztahy s EU upozorňují na to, že EU není 
stále považována za jedinou politickou 
alternativu;

F. vzhledem k tomu, že nedávný vývoj 
v zemích Východního partnerství a jejich 
vztahy s EU ukazují, že EU není stále 
považována za jedinou politickou 
alternativu a že země Východního 
partnerství musí mít právo rozhodovat o 
své budoucnosti svobodně a svrchovaně, 
aniž by byly vystaveny nepřípustnému 
vnějšímu tlaku, vyhrožování nebo 
zastrašování;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že nedávný vývoj 
v zemích Východního partnerství a jejich 
vztahy s EU upozorňují na to, že EU není 
stále považována za jedinou politickou 
alternativu;

F. vzhledem k tomu, že nedávný vývoj 
v zemích Východního partnerství a jejich 
vztahy s EU jsou známkou toho, že EU 
není stále považována za jedinou 
politickou alternativu, zůstávají však 
nejdůležitější inspirací v úsilí o 
demokratické reformy a sociální změny;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Pino Arlacchi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že nedávný vývoj 
v zemích Východního partnerství a jejich 

F. vzhledem k tomu, že nedávný vývoj 
v zemích Východního partnerství a jejich 
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vztahy s EU upozorňují na to, že EU není 
stále považována za jedinou politickou 
alternativu;

vztahy s EU upozorňují na to, že EU není 
stále považována za plnohodnotného 
partnera;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Graham Watson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že nedávný vývoj 
v zemích Východního partnerství a jejich 
vztahy s EU upozorňují na to, že EU není 
stále považována za jedinou politickou 
alternativu;

F. vzhledem k tomu, že nedávný vývoj 
v zemích Východního partnerství a jejich 
vztahy s EU je známkou toho, že EU není 
považována za jedinou politickou 
alternativu;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Fa. vzhledem k tomu, že EU je vyzývána,
aby se konkrétněji zapojila do úsilí o 
řešení přetrvávajících konfliktů v zemích 
Východního partnerství, neboť tyto 
konflikty by mohly kdykoli vyvolat krizi s 
dalekosáhlými důsledky pro mír a 
stabilitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Werner Schulz
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Fa. vzhledem k tomu, že Východní 
partnerství nemá v žádném případě za cíl 
poškozování dvoustranných vztahů s 
Ruskou federací nebo bránění těmto 
vztahům, nýbrž je naopak otevřené 
možnostem rozvoje součinnosti s Moskvou 
s cílem vytvořit co nejpříznivější podmínky 
pro udržitelný rozvoj našich společných 
sousedů;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Fa. vzhledem k tomu, že nedávný vývoj 
prokázal, že politika EU v oblasti 
Východního partnerství je některými 
geopolitickými aktéry chybně pokládána 
za hru s nulovým součtem, a jejich 
negativní úloha by proto měla být brána v 
úvahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Werner Schulz
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Fb. vzhledem k tomu, že mír a stabilita 
jsou základními prvky Východního 
partnerství, že partnerské země musí tyto 
zásady dodržovat a usilovat o mírové 
řešení stávajících konfliktů a že Ruská 
federace hraje při řešení těchto konfliktů 
klíčovou roli;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. připomíná dosažené výsledky a ambice 
Východního partnerství, které je 
politickým rámcem pro posílení vztahů 
mezi EU a východními partnery založeným 
na společných zájmech, závazcích, sdílené 
sounáležitosti a společné odpovědnosti, 
jakož i institucionálním základem politické 
spolupráce a fórem pro dialog mezi 
partnerskými zeměmi; v tomto ohledu vítá 
zřízení Parlamentního shromáždění 
Euronest a dalších platforem spolupráce, 
jako je Fórum občanské společnosti 
Východního partnerství a Kongres 
iniciativ východní Evropy; poukazuje 
nicméně na skutečnost, že poslední vývoj 
v některých zemích Východního 
partnerství svědčí o tom, že politický 
proces není dostatečně stabilní;

1. připomíná, že partnerství je politickým 
rámcem pro posílení vztahů mezi EU a 
východními partnery založeným na 
společných zájmech, závazcích, sdílené 
sounáležitosti a společné odpovědnosti, 
jakož i institucionálním základem politické 
spolupráce a fórem pro dialog mezi 
partnerskými zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Andrzej Grzyb
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Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. připomíná dosažené výsledky a ambice 
Východního partnerství, které je 
politickým rámcem pro posílení vztahů 
mezi EU a východními partnery založeným 
na společných zájmech, závazcích, sdílené 
sounáležitosti a společné odpovědnosti, 
jakož i institucionálním základem politické 
spolupráce a fórem pro dialog mezi 
partnerskými zeměmi; v tomto ohledu vítá
zřízení Parlamentního shromáždění 
Euronest a dalších platforem spolupráce, 
jako je Fórum občanské společnosti 
Východního partnerství a Kongres 
iniciativ východní Evropy; poukazuje 
nicméně na skutečnost, že poslední vývoj 
v některých zemích Východního 
partnerství svědčí o tom, že politický 
proces není dostatečně stabilní;

1. připomíná dosažené výsledky a ambice 
Východního partnerství, které je 
politickým rámcem pro posílení vztahů 
mezi EU a východními partnery založeným 
na společných zájmech, závazcích, sdílené 
sounáležitosti a společné odpovědnosti, 
jakož i institucionálním základem politické 
spolupráce a fórem pro dialog mezi 
partnerskými zeměmi; v tomto ohledu 
oceňuje zřízení Parlamentního 
shromáždění Euronest a zahájení jeho 
činnosti dne 3. května 2011 během 
sedmého funkčního období Evropského 
parlamentu a doufá, že ke shromáždění se 
co nejdříve připojí zástupci běloruského 
parlamentu za předpokladu, že poslanci 
běloruského parlamentu budou zvoleni v 
plně demokratických volbách; domnívá se, 
že podpora těchto změn by měla být 
jednou z hlavních priorit EU;

Or. pl

Pozměňovací návrh 67
Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. připomíná dosažené výsledky a ambice
Východního partnerství, které je 
politickým rámcem pro posílení vztahů 
mezi EU a východními partnery
založeným na společných zájmech, 
závazcích, sdílené sounáležitosti a společné 
odpovědnosti, jakož i institucionálním 
základem politické spolupráce a fórem pro 
dialog mezi partnerskými zeměmi; v tomto 
ohledu vítá zřízení Parlamentního 
shromáždění Euronest a dalších platforem 

1. připomíná účel Východního partnerství, 
kterým je politická, hospodářská a 
kulturní integrace východních partnerů 
do Evropy založená na společných 
zájmech a závazku vůči mezinárodnímu 
právu, základním hodnotám, řádné správě 
a tržnímu hospodářství a opírající se o 
základy sdílené sounáležitosti a společné 
odpovědnosti; v tomto ohledu vítá zřízení 
Parlamentního shromáždění Euronest a 
dalších platforem spolupráce, jako je 
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spolupráce, jako je Fórum občanské 
společnosti Východního partnerství a 
Kongres iniciativ východní Evropy;
poukazuje nicméně na skutečnost, že 
poslední vývoj v některých zemích 
Východního partnerství svědčí o tom, že 
politický proces není dostatečně stabilní;

Fórum občanské společnosti Východního 
partnerství a Kongres iniciativ východní 
Evropy; poukazuje nicméně na skutečnost, 
že poslední vývoj v některých zemích 
Východního partnerství svědčí o tom, že 
politický proces není dostatečně stabilní;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Paweł Robert Kowal

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. připomíná dosažené výsledky a ambice 
Východního partnerství, které je 
politickým rámcem pro posílení vztahů 
mezi EU a východními partnery založeným 
na společných zájmech, závazcích, sdílené 
sounáležitosti a společné odpovědnosti, 
jakož i institucionálním základem politické 
spolupráce a fórem pro dialog mezi 
partnerskými zeměmi; v tomto ohledu vítá 
zřízení Parlamentního shromáždění 
Euronest a dalších platforem spolupráce, 
jako je Fórum občanské společnosti 
Východního partnerství a Kongres iniciativ 
východní Evropy; poukazuje nicméně na 
skutečnost, že poslední vývoj v některých 
zemích Východního partnerství svědčí o 
tom, že politický proces není dostatečně 
stabilní;

1. připomíná dosažené výsledky a ambice 
Východního partnerství, které je 
politickým rámcem pro posílení vztahů 
mezi EU a východními partnery založeným 
na společných zájmech, závazcích, sdílené 
sounáležitosti a společné odpovědnosti, 
jakož i institucionálním základem politické 
spolupráce a fórem pro dialog mezi 
partnerskými zeměmi; v tomto ohledu vítá 
zřízení a činnost zúčastněných stran 
Východního partnerství: Parlamentního 
shromáždění Euronest, Fóra občanské 
společnosti Východního partnerství a 
konference CORLEAP, stejně jako 
dalších iniciativ, jako je Kongres iniciativ 
východní Evropy; poukazuje nicméně na 
skutečnost, že poslední vývoj v některých 
zemích Východního partnerství svědčí o 
tom, že politický proces není dostatečně 
stabilní;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić
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Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. připomíná dosažené výsledky a ambice 
Východního partnerství, které je 
politickým rámcem pro posílení vztahů 
mezi EU a východními partnery založeným 
na společných zájmech, závazcích, sdílené 
sounáležitosti a společné odpovědnosti, 
jakož i institucionálním základem politické 
spolupráce a fórem pro dialog mezi 
partnerskými zeměmi; v tomto ohledu vítá 
zřízení Parlamentního shromáždění 
Euronest a dalších platforem spolupráce, 
jako je Fórum občanské společnosti 
Východního partnerství a Kongres iniciativ 
východní Evropy; poukazuje nicméně na 
skutečnost, že poslední vývoj v některých 
zemích Východního partnerství svědčí o 
tom, že politický proces není dostatečně 
stabilní;

1. připomíná dosažené výsledky a ambice 
Východního partnerství, které je 
politickým rámcem pro posílení vztahů 
mezi EU a východními partnery založeným 
na společných zájmech, závazcích, sdílené 
sounáležitosti a společné odpovědnosti, 
jakož i institucionálním základem politické 
spolupráce a fórem pro dialog mezi 
partnerskými zeměmi; v tomto ohledu vítá 
zřízení Parlamentního shromáždění 
Euronest a dalších platforem spolupráce, 
jako je Fórum občanské společnosti 
Východního partnerství a Kongres iniciativ 
východní Evropy; poukazuje nicméně na 
skutečnost, že poslední vývoj v některých 
zemích Východního partnerství svědčí o 
tom, že politický proces není dostatečně 
stabilní a že je třeba vymanit Východní 
partnerství z jednostranné podmíněnosti a 
geostrategických cílů a přeměnit je na 
nástroj oboustranně prospěšné spolupráce 
a diskuze založené na partnerství, v rámci 
které lze nalézt řešení společných 
problémů a výzev;

Or. de

Pozměňovací návrh 70
Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. připomíná dosažené výsledky a ambice 
Východního partnerství, které je 
politickým rámcem pro posílení vztahů 
mezi EU a východními partnery založeným 
na společných zájmech, závazcích, sdílené 
sounáležitosti a společné odpovědnosti, 
jakož i institucionálním základem politické 

1. připomíná dosažené výsledky a ambice 
Východního partnerství, které je 
politickým rámcem pro posílení vztahů 
mezi EU a východními partnery založeným 
na společných zájmech, závazcích, sdílené 
sounáležitosti a společné odpovědnosti, 
jakož i institucionálním základem politické 
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spolupráce a fórem pro dialog mezi 
partnerskými zeměmi; v tomto ohledu vítá 
zřízení Parlamentního shromáždění 
Euronest a dalších platforem spolupráce, 
jako je Fórum občanské společnosti 
Východního partnerství a Kongres iniciativ 
východní Evropy; poukazuje nicméně na 
skutečnost, že poslední vývoj v některých 
zemích Východního partnerství svědčí o 
tom, že politický proces není dostatečně 
stabilní;

spolupráce a fórem pro dialog mezi 
partnerskými zeměmi; v tomto ohledu vítá 
zřízení Parlamentního shromáždění 
Euronest a dalších platforem spolupráce, 
jako je Fórum občanské společnosti 
Východního partnerství a Kongres iniciativ 
východní Evropy; poukazuje nicméně na 
skutečnost, že poslední vývoj v některých 
zemích Východního partnerství svědčí o 
tom, že proces demokratického budování 
státu a přijetí demokratických hodnot 
dosud nedozrál;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Graham Watson

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. připomíná dosažené výsledky a ambice 
Východního partnerství, které je 
politickým rámcem pro posílení vztahů 
mezi EU a východními partnery založeným 
na společných zájmech, závazcích, sdílené 
sounáležitosti a společné odpovědnosti, 
jakož i institucionálním základem politické 
spolupráce a fórem pro dialog mezi 
partnerskými zeměmi; v tomto ohledu vítá 
zřízení Parlamentního shromáždění 
Euronest a dalších platforem spolupráce, 
jako je Fórum občanské společnosti 
Východního partnerství a Kongres iniciativ 
východní Evropy; poukazuje nicméně na 
skutečnost, že poslední vývoj v některých 
zemích Východního partnerství svědčí o 
tom, že politický proces není dostatečně 
stabilní;

1. připomíná dosažené výsledky a ambice 
Východního partnerství, které je 
politickým rámcem pro posílení vztahů 
mezi EU a východními partnery založeným 
na společných zájmech, závazcích, sdílené 
sounáležitosti a společné odpovědnosti, 
jakož i institucionálním základem politické 
spolupráce a fórem pro dialog mezi 
partnerskými zeměmi; v tomto ohledu vítá 
zřízení Parlamentního shromáždění 
Euronest a dalších platforem spolupráce, 
jako je Fórum občanské společnosti 
Východního partnerství a Kongres iniciativ 
východní Evropy; poukazuje nicméně na 
skutečnost, že poslední vývoj v některých 
zemích Východního partnerství svědčí o 
tom, že proces politické, hospodářské a 
sociální integrace není dostatečně stabilní;

Or. en
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Pozměňovací návrh 72
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. připomíná dosažené výsledky a ambice 
Východního partnerství, které je 
politickým rámcem pro posílení vztahů 
mezi EU a východními partnery založeným 
na společných zájmech, závazcích, sdílené 
sounáležitosti a společné odpovědnosti, 
jakož i institucionálním základem politické 
spolupráce a fórem pro dialog mezi 
partnerskými zeměmi; v tomto ohledu vítá 
zřízení Parlamentního shromáždění 
Euronest a dalších platforem spolupráce, 
jako je Fórum občanské společnosti 
Východního partnerství a Kongres iniciativ 
východní Evropy; poukazuje nicméně na 
skutečnost, že poslední vývoj v některých 
zemích Východního partnerství svědčí o 
tom, že politický proces není dostatečně 
stabilní;

1. připomíná dosažené výsledky a ambice 
Východního partnerství, které je 
politickým rámcem pro posílení vztahů 
mezi EU a východními partnery založeným 
na společných zájmech, závazcích, sdílené 
sounáležitosti a společné odpovědnosti, 
jakož i institucionálním základem politické 
spolupráce a fórem pro dialog mezi 
partnerskými zeměmi; v tomto ohledu vítá 
zřízení Parlamentního shromáždění 
Euronest a dalších platforem spolupráce, 
jako je Fórum občanské společnosti 
Východního partnerství a Kongres iniciativ 
východní Evropy; poukazuje nicméně na 
skutečnost, že poslední vývoj v některých 
zemích Východního partnerství svědčí o 
tom, že politický proces v těchto zemích 
není dostatečně stabilní a že Východní 
partnerství nedokáže na této skutečnosti 
nic změnit;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. připomíná dosažené výsledky a ambice 
Východního partnerství, které je 
politickým rámcem pro posílení vztahů 
mezi EU a východními partnery založeným 
na společných zájmech, závazcích, sdílené 
sounáležitosti a společné odpovědnosti, 
jakož i institucionálním základem politické 

1. připomíná dosažené výsledky a ambice 
Východního partnerství, které je 
politickým rámcem pro posílení vztahů 
mezi EU a východními partnery založeným 
na společných zájmech, závazcích, sdílené 
sounáležitosti a společné odpovědnosti,
jakož i institucionálním základem politické 
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spolupráce a fórem pro dialog mezi 
partnerskými zeměmi; v tomto ohledu vítá 
zřízení Parlamentního shromáždění 
Euronest a dalších platforem spolupráce, 
jako je Fórum občanské společnosti 
Východního partnerství a Kongres iniciativ 
východní Evropy; poukazuje nicméně na 
skutečnost, že poslední vývoj v některých 
zemích Východního partnerství svědčí o 
tom, že politický proces není dostatečně 
stabilní;

spolupráce a fórem pro dialog mezi 
partnerskými zeměmi; v tomto ohledu vítá 
práci, kterou vykonalo Parlamentní
shromáždění Euronest a další platformy
spolupráce, jako je Fórum občanské 
společnosti Východního partnerství a 
Kongres iniciativ východní Evropy;
poukazuje nicméně na skutečnost, že 
poslední vývoj v některých zemích 
Východního partnerství svědčí o tom, že 
politický proces není dostatečně stabilní;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Jerzy Buzek

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. připomíná dosažené výsledky a ambice 
Východního partnerství, které je 
politickým rámcem pro posílení vztahů 
mezi EU a východními partnery založeným 
na společných zájmech, závazcích, sdílené 
sounáležitosti a společné odpovědnosti, 
jakož i institucionálním základem politické 
spolupráce a fórem pro dialog mezi 
partnerskými zeměmi; v tomto ohledu vítá 
zřízení Parlamentního shromáždění 
Euronest a dalších platforem spolupráce, 
jako je Fórum občanské společnosti 
Východního partnerství a Kongres iniciativ 
východní Evropy; poukazuje nicméně na 
skutečnost, že poslední vývoj v některých 
zemích Východního partnerství svědčí o 
tom, že politický proces není dostatečně 
stabilní;

1. připomíná dosažené výsledky a ambice 
Východního partnerství, které je 
politickým rámcem pro posílení vztahů 
mezi EU a východními partnery založeným 
na společných hodnotách, zájmech, 
závazcích, sdílené sounáležitosti a společné 
odpovědnosti, jakož i institucionálním 
základem politické spolupráce a fórem pro 
dialog mezi partnerskými zeměmi; v tomto 
ohledu vítá zřízení Parlamentního 
shromáždění Euronest a dalších platforem 
spolupráce, jako je Fórum občanské 
společnosti Východního partnerství a 
Kongres iniciativ východní Evropy;
poukazuje nicméně na skutečnost, že 
poslední vývoj v některých zemích 
Východního partnerství svědčí o tom, že 
politický proces není dostatečně stabilní;

Or. en
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Pozměňovací návrh 75
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1a. vítá zřízení parlamentního 
shromáždění Východního partnerství 
(Euronest), které je klíčovým partnerem v 
rozvoji demokratického a parlamentního 
rozměru Východního partnerství a dalších 
platforem spolupráce, jako je například 
Fórum občanské společnosti Východního 
partnerství a Kongres iniciativ východní 
Evropy; poukazuje však na skutečnost, že 
poslední vývoj v některých zemích 
Východního partnerství svědčí o tom, že 
politický proces není dostatečně stabilní;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Andrzej Grzyb
Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1a. vítá rovněž zřízení, úspěchy a 
potenciál dalších platforem spolupráce, 
jako je například Fórum občanské 
společnosti Východního partnerství, 
Konference regionálních a místních 
orgánů zemí Východního partnerství 
(CORLEAP) a Kongres iniciativ východní 
Evropy; poukazuje však na skutečnost, že 
poslední vývoj v některých zemích 
Východního partnerství svědčí o tom, že 
politický proces není dostatečně stabilní;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 77
Werner Schulz
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1a. vyjadřuje politování nad tím, že 
výsledky summitu ve Vilniusu nesplnily 
očekávání zejména s ohledem na 
rozhodnutí Ukrajiny o pozastavení 
přípravy podpisu dohody o přidružení a s 
ohledem na vstup Arménie do celní unie 
po dlouhém vyjednávání o dohodě o 
přidružení k EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1a. vyjadřuje znepokojení nad skutečností, 
že Východní partnerství bylo v poslední 
době jako celek závažným způsobem 
zpochybňováno třetími stranami, a vyzývá 
všechny účastníky, aby vytrvaly ve svých 
závazcích a účasti v projektu;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1a. vyjadřuje politování nad tím, že 
Východní partnerství se vzdalo 
Černomořské synergie, namísto toho, aby 
ji transformovalo do skutečné strategie; je 
toho názoru, že by měla být přijata 
nezbytná opatření s cílem vymezit v rámci 
východní politiky EU konkrétní 
černomořskou strategii;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Libor Rouček

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1a. potvrzuje závazek EU vůči evropským 
ambicím národů zemí Východního 
partnerství, a to i případně ve smyslu 
článku 49 Smlouvy o Evropské unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1a. vítá parafování dohod o přidružení ze 
strany Gruzie a Moldavské republiky 
včetně prohloubené a komplexní zóny 
volného obchodu na summitu ve Vilniusu 
v listopadu 2013, stejně jako závěry 
Evropské rady ze dnů 19.–20. prosince 
2013, které znovu potvrdily připravenost 
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EU dohodu podepsat co nejdříve, avšak 
nejpozději do konce srpna 2014;
připomíná, že Evropská unie je i nadále 
připravena podepsat dohodu o přidružení 
včetně prohloubené a komplexní zóny 
volného obchodu s Ukrajinou, jakmile 
bude Ukrajina připravena;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Andrey Kovatchev

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1a. připomíná, že Ázerbájdžán se rozhodl 
pozastavit svou účast ve shromáždění 
EURONEST v reakci na souhlas 
Evropského parlamentu se závěry 
dlouhodobé mise ODIHR týkajícími se 
posledních prezidentských voleb v 
Ázerbájdžánu (usnesení Evropského 
parlamentu P7_TA EP(2013)0446 přijaté 
dne 23. října 2013); zdůrazňuje, že toto 
rozhodnutí ázerbájdžánské delegace 
odporuje duchu skutečného partnerství a 
tím ohrožuje plodnou spolupráci;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1b. vítá parafování dohod o přidružení ze 
strany Moldavska a Gruzie na nedávném 
summitu ve Vilniusu a je přesvědčen, že 
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tento důležitý krok povede k urychlenému 
podpisu, ratifikaci a provádění dohody o 
přidružení, aby se předešlo případnému 
nežádoucímu dominovému efektu v 
regionu Východního partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh usnesení
Bod 1 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1c. uznává, že společnosti v zemích 
Východního partnerství, které jsou 
nakloněné integraci s Evropskou unií, 
dnes více než kdy dříve potřebují 
rozhodnou, aktivní a okamžitou podporu 
ze strany EU, která by měla být 
poskytována prostřednictvím různých 
kanálů a oblastí politiky od finanční 
pomoci k uvolnění vízového režimu;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. uznává, že projekt Východního 
partnerství potřebuje nový podnět a jasnou 
představu o dalším postupu, přičemž je 
třeba soustředit se nejen na politickou 
spolupráci, ale i na přiblížení společností
zemí Východního partnerství k EU, a 
naléhavě tak EU vyzývá k tomu, aby se 
soustředila především na vytvoření 
bezvízových režimů, investování do 

2. uznává, že projekt Východního 
partnerství potřebuje reflexi, nový podnět a 
jasnou představu o dalším postupu, 
přičemž je třeba soustředit se stejnou 
měrou na politickou spolupráci i na
partnerství se společnostmi zemí 
Východního partnerství;
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mladých lidí a budoucích vůdců a na 
odvětví energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Helmut Scholz
Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. uznává, že projekt Východního 
partnerství potřebuje nový podnět a jasnou 
představu o dalším postupu, přičemž je 
třeba soustředit se nejen na politickou 
spolupráci, ale i na přiblížení společností 
zemí Východního partnerství k EU, a
naléhavě tak EU vyzývá k tomu, aby se 
soustředila především na vytvoření 
bezvízových režimů, investování do 
mladých lidí a budoucích vůdců a na 
odvětví energie;

2. uznává, že projekt Východního 
partnerství potřebuje nový podnět a jasnou 
představu o dalším postupu, přičemž je 
třeba soustředit se nejen na politickou 
spolupráci, ale i na přiblížení společností 
zemí Východního partnerství k EU, aniž by 
vytvářel nové formy závislosti na dalších 
zemích v regionu, včetně Ruské federace;
naléhavě tak EU vyzývá k tomu, aby se 
soustředila především na investování do 
bezprostředního pokroku pro občany, a v 
této souvislosti aby vytvořila bezvízové 
režimy a přiznala prioritu územní 
soudržnosti s přímým zapojením místních 
orgánů, mladých lidí a budoucích vůdců;

Or. de

Pozměňovací návrh 87
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. uznává, že projekt Východního 
partnerství potřebuje nový podnět a jasnou 
představu o dalším postupu, přičemž je 
třeba soustředit se nejen na politickou 
spolupráci, ale i na přiblížení společností 
zemí Východního partnerství k EU, a 
naléhavě tak EU vyzývá k tomu, aby se 

2. zdůrazňuje, že projekt Východního 
partnerství potřebuje nový podnět a jasnou 
představu o dalším postupu, přičemž je 
třeba soustředit více pozornosti na 
hospodářské a kulturní vazby mezi oběma 
stranami a nabídnout společnostem v 
zemích Východního partnerství evropskou 
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soustředila především na vytvoření 
bezvízových režimů, investování do 
mladých lidí a budoucích vůdců a na 
odvětví energie;

volbu; naléhavě vyzývá EU k tomu, aby se 
soustředila především na vytvoření a 
provádění bezvízových režimů v co 
nejkratší době, investování do mladých lidí 
a budoucích vůdců a na odvětví energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Knut Fleckenstein, Marek Siwiec, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, 
Boris Zala

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. uznává, že projekt Východního 
partnerství potřebuje nový podnět a jasnou 
představu o dalším postupu, přičemž je 
třeba soustředit se nejen na politickou 
spolupráci, ale i na přiblížení společností
zemí Východního partnerství k EU, a 
naléhavě tak EU vyzývá k tomu, aby se 
soustředila především na vytvoření 
bezvízových režimů, investování do 
mladých lidí a budoucích vůdců a na 
odvětví energie;

2. domnívá se, že projekt Východního 
partnerství vyžaduje důkladné posouzení 
účinnosti, včetně přesného vyhodnocení 
úspěchů a neúspěchů, a že potřebuje nový 
podnět a jasnou představu o dalším 
postupu, přičemž je třeba soustředit se 
nejen na politickou spolupráci, ale i na 
posílení kontaktů a spolupráce mezi
společnostmi zemí Východního partnerství 
k EU, a naléhavě tak EU vyzývá k tomu, 
aby se soustředila především na vytvoření 
bezvízových režimů, investování do 
mladých lidí a budoucích vůdců a na 
posílení občanské společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. uznává, že projekt Východního 
partnerství potřebuje nový podnět a jasnou 

2. uznává, že projekt Východního 
partnerství potřebuje nový podnět a jasnou 
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představu o dalším postupu, přičemž je 
třeba soustředit se nejen na politickou 
spolupráci, ale i na přiblížení společností 
zemí Východního partnerství k EU, a 
naléhavě tak EU vyzývá k tomu, aby se 
soustředila především na vytvoření 
bezvízových režimů, investování do 
mladých lidí a budoucích vůdců a na
odvětví energie;

představu o dalším postupu, přičemž je 
třeba soustředit se nejen na politickou 
spolupráci, ale i na přiblížení společností 
zemí Východního partnerství k EU, a 
naléhavě tak EU vyzývá k tomu, aby se 
soustředila především na vytvoření 
bezvízových režimů, investování do 
lidského kapitálu a do přípravy mladých 
lidí na širší zapojení do Evropy;
zdůrazňuje význam odvětví energie pro 
rozsah evropské integrace zemí 
Východního partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. uznává, že projekt Východního 
partnerství potřebuje nový podnět a jasnou 
představu o dalším postupu, přičemž je 
třeba soustředit se nejen na politickou 
spolupráci, ale i na přiblížení společností 
zemí Východního partnerství k EU, a 
naléhavě tak EU vyzývá k tomu, aby se 
soustředila především na vytvoření 
bezvízových režimů, investování do 
mladých lidí a budoucích vůdců a na 
odvětví energie;

2. uznává, že projekt Východního 
partnerství potřebuje nový podnět a jasnou 
představu o dalším postupu, přičemž je 
třeba soustředit se nejen na politickou 
spolupráci, ale i na přiblížení společností 
zemí Východního partnerství k EU;
připomíná, že důležitým nástrojem, na 
kterém by EU měla stavět, je vytvoření 
bezvízových režimů stejně jako 
investování do mladých lidí a budoucích 
vůdců;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Arnaud Danjean
Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. uznává, že projekt Východního 
partnerství potřebuje nový podnět a jasnou 
představu o dalším postupu, přičemž je 
třeba soustředit se nejen na politickou 
spolupráci, ale i na přiblížení společností 
zemí Východního partnerství k EU, a 
naléhavě tak EU vyzývá k tomu, aby se 
soustředila především na vytvoření 
bezvízových režimů, investování do 
mladých lidí a budoucích vůdců a na 
odvětví energie;

2. uznává, že projekt Východního 
partnerství potřebuje nový podnět a jasnou 
představu o dalším postupu, přičemž je 
třeba soustředit se nejen na politickou 
spolupráci, ale i na přiblížení společností 
zemí Východního partnerství k EU, a žádá 
proto EU, aby se soustředila především na 
vytvoření bezvízových režimů, pokud jsou 
splněny předpoklady, investování do 
mladých lidí a budoucích vůdců a na 
odvětví energie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 92
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. uznává, že projekt Východního 
partnerství potřebuje nový podnět a jasnou 
představu o dalším postupu, přičemž je 
třeba soustředit se nejen na politickou 
spolupráci, ale i na přiblížení společností 
zemí Východního partnerství k EU, a 
naléhavě tak EU vyzývá k tomu, aby se 
soustředila především na vytvoření 
bezvízových režimů, investování do 
mladých lidí a budoucích vůdců a na 
odvětví energie;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Graham Watson

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. uznává, že projekt Východního 
partnerství potřebuje nový podnět a jasnou 
představu o dalším postupu, přičemž je 
třeba soustředit se nejen na politickou 
spolupráci, ale i na přiblížení společností 
zemí Východního partnerství k EU, a 
naléhavě tak EU vyzývá k tomu, aby se 
soustředila především na vytvoření 
bezvízových režimů, investování do 
mladých lidí a budoucích vůdců a na 
odvětví energie;

2. uznává, že projekt Východního 
partnerství potřebuje nový podnět a jasnou 
představu o dalším postupu, přičemž je 
třeba soustředit se nejen na politickou 
spolupráci, ale i na přiblížení společností 
zemí Východního partnerství k EU, a 
naléhavě tak EU vyzývá k tomu, aby se 
soustředila především na vytvoření 
bezvízových režimů a volného obchodu, 
investování do mladých lidí a budoucích 
vůdců a na odvětví energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. uznává, že projekt Východního 
partnerství potřebuje nový podnět a jasnou 
představu o dalším postupu, přičemž je 
třeba soustředit se nejen na politickou 
spolupráci, ale i na přiblížení společností 
zemí Východního partnerství k EU, a 
naléhavě tak EU vyzývá k tomu, aby se 
soustředila především na vytvoření 
bezvízových režimů, investování do 
mladých lidí a budoucích vůdců a na 
odvětví energie;

2. uznává, že projekt Východního 
partnerství potřebuje nový podnět a jasnou 
představu o dalším postupu, přičemž je 
třeba soustředit se nejen na politickou 
spolupráci s orgány, ale i na přiblížení 
společností zemí Východního partnerství k 
EU, a naléhavě tak EU vyzývá k tomu, aby 
se soustředila především na vytvoření 
bezvízových režimů, investování do 
mladých lidí a budoucích vůdců a na 
odvětví energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Werner Schulz
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2a. zastává názor, že možnost nabídnutí 
evropské perspektivy zemím Východního 
partnerství, které se nejvíce angažují v 
prohlubování vztahů s EU a jsou ochotny 
uskutečnit a provádět nezbytné reformy 
jak na politické, tak na hospodářské 
úrovni, by měla být řádně zohledněna a 
měla by představovat pobídku k další 
evropské integraci;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Graham Watson

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2a. zdůrazňuje, že evropská perspektiva, 
včetně článku 49 Smlouvy o Evropské 
unii, by mohla představovat hnací motor 
reforem v těchto zemích, jakož i jejich 
závazku ke sdíleným hodnotám 
a zásadám, jako je demokracie, právní 
stát, dodržování lidských práv a řádná 
správa;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi, Knut Fleckenstein

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2a. vyzývá k aktivnější úloze EU zaměřené 
na urovnání přetrvávajících konfliktů v 
tomto regionu; vyjadřuje v tomto ohledu 
obavy, že dosavadní úsilí a vynaložené 
zdroje nebyly dostatečné k tomu, aby 
mohlo být dosaženo hmatatelných 
výsledků;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2a. je přesvědčen, že všechny evropské 
orgány a členské státy by se měly vážně 
zamyslet nad možností postupovat po 
vzoru ESVO a vytvořit další možnosti 
posílení Východního partnerství tím, že 
umožní zemím, které projeví ochotu a 
schopnost spolupráce a těsné integrace do 
EU, získat postavení „přidruženého 
partnera“; vyzývá Evropskou Komisi, aby 
vypracovala zelenou knihu o budoucnosti 
Východního partnerství po summitu ve 
Vilniusu;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, 
Boris Zala

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2a. domnívá se, že výsledek summitu ve 
Vilniusu upozorňuje na potřebu posílit 
strategický charakter Východního 
partnerství; doporučuje proto, aby bylo 
zajištěno pružné využití nástrojů, které má 
EU k dispozici, jako jsou např. 
makroekonomická pomoc, uvolnění 
obchodních režimů, projekty na posílení 
energetické bezpečnosti a hospodářské 
modernizace či rychlé uvolnění vízového 
režimu v souladu s evropskými hodnotami 
a zájmy;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2a. vyzývá Komisi a Evropskou službu pro 
vnější činnost, aby zohlednily poznatky z 
nedávného vývoje v rámci Východního 
partnerství při stanovení dvoustranných a 
mnohostranných priorit Unie a 
financování v rámci evropského nástroje 
sousedství;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2b. považuje demokratické transformační 
procesy založené na zásadách právního 
státu, dodržování lidských práv a 
základních svobod za klíčový předpoklad 
vytvoření silného a trvalého partnerství se 
zeměmi Východního partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 2 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2c. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou 
sehrává občanská společnost v procesu 
transformace a reforem a v politickém 
dialogu v zemích Východního partnerství; 
vyzývá EU, aby posílila spolupráci s 
občanskou společností a poskytla jí 
podporu prostřednictvím řady různých 
nástrojů financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Arnaud Danjean
Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že v zavádění bezvízového 
režimu je možné dosáhnout výraznějšího 
pokroku; v této souvislosti konstatuje, že 
liberalizace vízového režimu je pouze 
jedním z řady procesů, které mají dotyčné
společnosti vzájemně přiblížit, a že je 

3. zdůrazňuje, že je možné dosáhnout 
výraznějšího pokroku ve vzájemném 
přiblížení společností a že je v této oblasti 
třeba vyvinout větší úsilí, zejména s 
ohledem na hlubší spolupráci v oblasti 
vzdělávání a kultury; domnívá se, že je 
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v této oblasti třeba vyvinout větší úsilí, 
zejména s ohledem na hlubší spolupráci 
v oblasti vzdělávání a kultury; domnívá se, 
že je třeba více zdůraznit skutečnost, že 
projekt Východního partnerství je spíše než
na orgány dotyčných zemí zaměřen na 
jejich občany;

třeba více zdůraznit skutečnost, že projekt 
Východního partnerství je zaměřen i na
společnosti, a nejen na orgány těchto 
zemí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 104
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Evgeni Kirilov, Liisa Jaakonsaari, 
Boris Zala

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že v zavádění bezvízového 
režimu je možné dosáhnout výraznějšího 
pokroku; v této souvislosti konstatuje, že 
liberalizace vízového režimu je pouze 
jedním z řady procesů, které mají dotyčné 
společnosti vzájemně přiblížit, a že je 
v této oblasti třeba vyvinout větší úsilí, 
zejména s ohledem na hlubší spolupráci 
v oblasti vzdělávání a kultury; domnívá se, 
že je třeba více zdůraznit skutečnost, že 
projekt Východního partnerství je spíše než 
na orgány dotyčných zemí zaměřen na 
jejich občany;

3. vítá návrh Evropské komise, který 
umožní bezvízový styk při cestách do 
schengenského prostoru pro moldavské 
občany; domnívá se, že rychlému pokroku 
v dosažení bezvízového režimu by měla být 
přiznána priorita, a vyzývá k většímu úsilí 
v této oblasti; v této souvislosti konstatuje, 
že liberalizace vízového režimu je pouze 
jedním z řady procesů, které mají dotyčné 
společnosti vzájemně přiblížit, a že je 
v této oblasti třeba vyvinout větší úsilí, 
zejména s ohledem na hlubší spolupráci 
v oblasti vzdělávání, vědy, kultury a 
infrastruktury; domnívá se, že je třeba více 
zdůraznit skutečnost, že projekt 
Východního partnerství je zaměřen i na
společnosti, a nejen na orgány těchto 
zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že v zavádění bezvízového 
režimu je možné dosáhnout výraznějšího 
pokroku; v této souvislosti konstatuje, že 
liberalizace vízového režimu je pouze 
jedním z řady procesů, které mají dotyčné 
společnosti vzájemně přiblížit, a že je 
v této oblasti třeba vyvinout větší úsilí, 
zejména s ohledem na hlubší spolupráci 
v oblasti vzdělávání a kultury; domnívá se, 
že je třeba více zdůraznit skutečnost, že 
projekt Východního partnerství je spíše 
než na orgány dotyčných zemí zaměřen na 
jejich občany;

3. zdůrazňuje, že v zavádění bezvízového 
režimu je možné dosáhnout výraznějšího 
pokroku; v této souvislosti konstatuje, že 
liberalizace vízového režimu je pouze 
jedním z řady procesů, které mají dotyčné 
společnosti vzájemně přiblížit, a že je v 
této oblasti třeba vyvinout větší úsilí, 
zejména s ohledem na hlubší spolupráci v 
oblasti vzdělávání a kultury, ve snaze o 
začlenění a intenzivní spolupráci subjektů 
občanské společnosti i institucí;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že v zavádění bezvízového 
režimu je možné dosáhnout výraznějšího 
pokroku; v této souvislosti konstatuje, že 
liberalizace vízového režimu je pouze 
jedním z řady procesů, které mají dotyčné 
společnosti vzájemně přiblížit, a že je 
v této oblasti třeba vyvinout větší úsilí, 
zejména s ohledem na hlubší spolupráci 
v oblasti vzdělávání a kultury; domnívá se, 
že je třeba více zdůraznit skutečnost, že 
projekt Východního partnerství je spíše 
než na orgány dotyčných zemí zaměřen na 
jejich občany;

3. zdůrazňuje, že v zavádění bezvízového 
režimu je možné dosáhnout výraznějšího 
pokroku; v této souvislosti konstatuje, že 
liberalizace vízového režimu je pouze 
jedním z řady procesů, které mají dotyčné 
společnosti vzájemně přiblížit, a že je 
v této oblasti třeba vyvinout větší úsilí, 
zejména s ohledem na hlubší spolupráci 
v oblasti vzdělávání a kultury;

Or. en
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Pozměňovací návrh 107
Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že v zavádění bezvízového 
režimu je možné dosáhnout výraznějšího
pokroku; v této souvislosti konstatuje, že 
liberalizace vízového režimu je pouze 
jedním z řady procesů, které mají dotyčné 
společnosti vzájemně přiblížit, a že je 
v této oblasti třeba vyvinout větší úsilí, 
zejména s ohledem na hlubší spolupráci 
v oblasti vzdělávání a kultury; domnívá se, 
že je třeba více zdůraznit skutečnost, že 
projekt Východního partnerství je spíše než 
na orgány dotyčných zemí zaměřen na 
jejich občany;

3. zdůrazňuje, že v zavádění bezvízového 
režimu je možné dosáhnout rychlejšího
pokroku a že po předložení návrhu 
Evropské komise a na základě dosažených 
zásluh a úspěchů by měl být do konce 
února 2014 Moldavské republice 
zpřístupněn režim volného oběhu v 
Evropské unii; v této souvislosti 
konstatuje, že liberalizace vízového režimu 
je pouze jedním z řady procesů, které mají 
dotyčné společnosti vzájemně přiblížit, a 
že je v této oblasti třeba vyvinout větší 
úsilí, zejména s ohledem na hlubší 
spolupráci v oblasti vzdělávání a kultury;
domnívá se, že je třeba více zdůraznit 
skutečnost, že projekt Východního 
partnerství je spíše než na orgány 
dotyčných zemí zaměřen na jejich občany;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že v zavádění bezvízového 
režimu je možné dosáhnout výraznějšího 
pokroku; v této souvislosti konstatuje, že 
liberalizace vízového režimu je pouze 
jedním z řady procesů, které mají dotyčné 
společnosti vzájemně přiblížit, a že je 
v této oblasti třeba vyvinout větší úsilí, 
zejména s ohledem na hlubší spolupráci 
v oblasti vzdělávání a kultury; domnívá se, 

3. zdůrazňuje, že v zavádění bezvízového 
režimu je možné dosáhnout výraznějšího 
pokroku a vítá rozhodnutí Evropské 
komise ze dne 27. listopadu 2013 
nabídnout Moldavsku režim bezvízového 
cestování; v této souvislosti konstatuje, že 
liberalizace vízového režimu je pouze 
jedním z řady procesů, které mají dotyčné 
společnosti vzájemně přiblížit, a že je 
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že je třeba více zdůraznit skutečnost, že 
projekt Východního partnerství je spíše než 
na orgány dotyčných zemí zaměřen na 
jejich občany;

v této oblasti třeba vyvinout větší úsilí, 
zejména s ohledem na hlubší spolupráci 
v oblasti vzdělávání a kultury; domnívá se, 
že je třeba více zdůraznit skutečnost, že 
projekt Východního partnerství je spíše než 
na orgány dotyčných zemí zaměřen na 
jejich občany;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Helmut Scholz
Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že v zavádění bezvízového 
režimu je možné dosáhnout výraznějšího 
pokroku; v této souvislosti konstatuje, že 
liberalizace vízového režimu je pouze 
jedním z řady procesů, které mají dotyčné 
společnosti vzájemně přiblížit, a že je 
v této oblasti třeba vyvinout větší úsilí, 
zejména s ohledem na hlubší spolupráci 
v oblasti vzdělávání a kultury; domnívá se, 
že je třeba více zdůraznit skutečnost, že 
projekt Východního partnerství je spíše než 
na orgány dotyčných zemí zaměřen na 
jejich občany;

3. zdůrazňuje, že v zavádění bezvízového 
režimu je možné dosáhnout výraznějšího 
pokroku; v této souvislosti konstatuje, že 
liberalizace vízového režimu je pouze 
jedním z řady procesů, které mají dotyčné 
společnosti vzájemně přiblížit, a že je 
v této oblasti třeba vyvinout větší úsilí, 
zejména s ohledem na hlubší spolupráci 
v oblasti vzdělávání, vědy, kultury a 
sportu; domnívá se, že je třeba více 
zdůraznit skutečnost, že projekt 
Východního partnerství je spíše než na 
orgány dotyčných zemí zaměřen na jejich 
občany;

Or. de

Pozměňovací návrh 110
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že v zavádění bezvízového 
režimu je možné dosáhnout výraznějšího 
pokroku; v této souvislosti konstatuje, že 

3. zdůrazňuje, že v zavádění bezvízového 
režimu je možné dosáhnout výraznějšího 
pokroku; v této souvislosti konstatuje, že 
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liberalizace vízového režimu je pouze 
jedním z řady procesů, které mají dotyčné 
společnosti vzájemně přiblížit, a že je 
v této oblasti třeba vyvinout větší úsilí, 
zejména s ohledem na hlubší spolupráci 
v oblasti vzdělávání a kultury; domnívá se, 
že je třeba více zdůraznit skutečnost, že 
projekt Východního partnerství je spíše než 
na orgány dotyčných zemí zaměřen na 
jejich občany;

liberalizace vízového režimu je pouze 
jedním z řady procesů, které mají dotyčné 
společnosti vzájemně přiblížit, a že je 
v této oblasti třeba vyvinout větší úsilí, 
zejména s ohledem na hlubší spolupráci 
v oblasti vzdělávání a kultury; domnívá se, 
že je třeba více zdůraznit skutečnost, že 
projekt Východního partnerství je zaměřen 
především na občany dotyčných zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že v zavádění bezvízového 
režimu je možné dosáhnout výraznějšího 
pokroku; v této souvislosti konstatuje, že 
liberalizace vízového režimu je pouze 
jedním z řady procesů, které mají dotyčné 
společnosti vzájemně přiblížit, a že je
v této oblasti třeba vyvinout větší úsilí, 
zejména s ohledem na hlubší spolupráci 
v oblasti vzdělávání a kultury; domnívá se, 
že je třeba více zdůraznit skutečnost, že 
projekt Východního partnerství je spíše než 
na orgány dotyčných zemí zaměřen na 
jejich občany;

3. zdůrazňuje, že v zavádění bezvízového 
režimu je možné dosáhnout výraznějšího 
pokroku; v této souvislosti konstatuje, že 
liberalizace vízového režimu je pouze 
jedním z řady procesů, které mají dotyčné 
společnosti vzájemně přiblížit, a že je 
v této oblasti třeba vyvinout větší úsilí, 
zejména s ohledem na hlubší spolupráci 
v oblasti vzdělávání a kultury; domnívá se, 
že je třeba více zdůraznit skutečnost, že 
projekt Východního partnerství je spíše než 
na orgány dotyčných zemí zaměřen na 
jejich občany; zdůrazňuje, že po 
předložení návrhu Evropské komise a na 
základě dosažených zásluh a úspěchů by 
měl být do konce února 2014 Moldavské 
republice zpřístupněn režim volného 
oběhu v Evropské unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Marusya Lyubcheva
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je třeba investovat do
mladých lidí a budoucích vůdců plným 
využitím možností stipendií dostupných v 
rámci programu „Erasmus pro všechny“ s 
cílem podpořit výměnu studentů mezi 
zeměmi Východního partnerství a 
členskými státy EU a založením Univerzity 
Východního partnerství a Černomořské 
evropské akademie, které by poskytovaly
postgraduální vzdělávání a usilovaly o
vzdělávání budoucí vůdce ze zemí 
Východního partnerství a členských států 
EU;

4. zdůrazňuje hodnotu účasti mladých lidí
v procesech rozvoje společnosti a význam 
investic do vzdělávání v zájmu úspěšného 
zhodnocení potenciálu mladé generace, a 
to prostřednictvím spolupráce a 
společných vzdělávacích projektů a 
plného využití možností stipendií 
dostupných např. v rámci programu 
„Erasmus pro všechny“ s cílem podpořit 
výměnu studentů a učitelů mezi zeměmi 
Východního partnerství a členskými státy 
EU a založením Univerzity Východního 
partnerství a Černomořské evropské 
akademie, které by nabízely vzdělávací 
příležitosti pro rozvoj vzdělávacích 
programů na různých úrovních, jejichž 
cílem je poskytovat vzdělávání pro budoucí 
vůdce ze zemí Východního partnerství a 
členských států EU; 

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Helmut Scholz
Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je třeba investovat do 
mladých lidí a budoucích vůdců plným 
využitím možností stipendií dostupných v 
rámci programu „Erasmus pro všechny“ s 
cílem podpořit výměnu studentů mezi 
zeměmi Východního partnerství a 
členskými státy EU a založením Univerzity 
Východního partnerství a Černomořské 
evropské akademie, které by poskytovaly 
postgraduální vzdělávání a usilovaly o 
vzdělávání budoucí vůdce ze zemí 

4. zdůrazňuje, že je třeba investovat do 
projektů pro mladé lidi a budoucí vůdce
plným využitím možností stipendií 
dostupných v rámci programu „Erasmus 
pro všechny“ s cílem podpořit vzájemnou 
výměnu studentů mezi zeměmi 
Východního partnerství a členskými státy 
EU a založením Univerzity Východního 
partnerství a Černomořské evropské 
akademie, které by poskytovaly komplexní
postgraduální vzdělávání a odbornou 
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Východního partnerství a členských států 
EU;

přípravu a usilovaly o vzdělávání pro 
budoucí vůdce ze zemí Východního 
partnerství a členských států EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je třeba investovat do 
mladých lidí a budoucích vůdců plným 
využitím možností stipendií dostupných 
v rámci programu „Erasmus pro všechny“ 
s cílem podpořit výměnu studentů mezi 
zeměmi Východního partnerství a 
členskými státy EU a založením Univerzity 
Východního partnerství a Černomořské 
evropské akademie, které by poskytovaly 
postgraduální vzdělávání a usilovaly o 
vzdělávání budoucí vůdce ze zemí 
Východního partnerství a členských států 
EU;

4. zdůrazňuje, že je třeba investovat do 
mladých lidí a budoucích vůdců plným 
využitím možností stipendií dostupných v 
rámci programu „Erasmus pro všechny“ s 
cílem podpořit výměnu studentů mezi 
zeměmi Východního partnerství a 
členskými státy EU, pokračujícím 
poskytováním finanční podpory Evropské 
humanitní univerzitě (European 
Humanities University) v exilu a 
založením Univerzity Východního 
partnerství a Černomořské evropské 
akademie, které by poskytovaly 
postgraduální vzdělávání a usilovaly o 
vzdělávání pro budoucí vůdce ze zemí 
Východního partnerství a členských států 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je třeba investovat do 
mladých lidí a budoucích vůdců plným 
využitím možností stipendií dostupných 

4. zdůrazňuje, že je třeba investovat do 
mladých lidí a budoucích vůdců mimo jiné 
plným využitím možností stipendií 
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v rámci programu „Erasmus pro všechny“ 
s cílem podpořit výměnu studentů mezi
zeměmi Východního partnerství a 
členskými státy EU a založením Univerzity 
Východního partnerství a Černomořské 
evropské akademie, které by poskytovaly 
postgraduální vzdělávání a usilovaly o 
vzdělávání budoucí vůdce ze zemí 
Východního partnerství a členských států 
EU;

dostupných v rámci programu „Erasmus 
pro všechny“ s cílem podpořit výměnu 
studentů mezi zeměmi Východního 
partnerství a členskými státy EU a 
založením Univerzity Východního 
partnerství a Černomořské evropské 
akademie, které by poskytovaly 
postgraduální vzdělávání a usilovaly o 
vzdělávání pro budoucí vůdce ze zemí 
Východního partnerství a členských států 
EU, stejně jako další podporou vědeckých 
a vzdělávacích projektů, které již 
prokázaly svou hodnotu v této oblasti, 
jako např. College of Europe;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. naléhavě vyzývá k pořádání více 
školních výměn mezi členskými státy EU a 
zeměmi Východního partnerství a 
domnívá se, že by na tento účel měly být 
vyčleněny zvláštní prostředky;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Graham Watson

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. naléhavě vyzývá k pořádání více 
školních výměn mezi členskými státy EU a 
zeměmi Východního partnerství a domnívá 

5. naléhavě vyzývá k pořádání více 
školních výměn mezi členskými státy EU a 
zeměmi Východního partnerství, včetně 
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se, že by na tento účel měly být vyčleněny 
zvláštní prostředky;

studentů ze sporných území, a domnívá se, 
že by na tento účel měly být vyčleněny 
zvláštní prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Andrey Kovatchev

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5a. vítá prostředky přidělené v roce 2013 v 
rámci „programu pro integraci a 
spolupráci v rámci Východního 
partnerství“ (EaPIC) z nástroje evropské 
politiky sousedství, které budou rozděleny 
mezi Moldavsko, Gruzii a Arménii jako 
dodatečné finanční prostředky zemím 
Východního partnerství, které dosáhly 
pokroku v reformách v oblasti 
prohlubování demokracie a lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. zdůrazňuje, že je třeba intenzivněji 
rozvíjet spolupráci mládeže v rámci 
Mládežnického okna Východního 
partnerství spadajícího do programu 
„Mládež v akci“, a posílit tak aktivní 
občanství mladých lidí, rozvíjet solidaritu a 
podporovat toleranci mezi mladými lidmi;

6. zdůrazňuje, že je třeba intenzivněji 
rozvíjet spolupráci mládeže v rámci 
Mládežnického okna Východního 
partnerství spadajícího do programu 
„Mládež v akci“, a posílit tak aktivní 
občanství mladých lidí, rozvíjet solidaritu a 
podporovat toleranci mezi mladými lidmi;
vítá v tomto ohledu summit mládeže 
Východního partnerství, který se konal v 
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říjnu 2013 a jehož cílem bylo 
zprostředkování politického dialogu a 
vytváření sítí mezi těmi, kdo přijímají 
rozhodnutí, a mladými lidmi z EU a zemí 
Východního partnerství; 

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Jerzy Buzek

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6a. odsuzuje v této souvislosti negativní 
dopady politik uzavřených hranic v rámci 
sousedství EU a zejména pak mezi zeměmi 
Východního partnerství a kandidátskými 
zeměmi EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Helmut Scholz
Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že je důležité více se 
soustředit na konsolidaci odvětví energie, 
což je jednou z hlavních podmínek pro 
modernizaci hospodářství, a na vytvoření 
energetických strategií v souladu 
s povinnostmi Evropského energetického 
společenství; vyzývá k pokračování 
reforem trhu s plynem a elektřinou a 
k dostatečnému podílu energie 
z obnovitelných zdrojů;

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 122
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že je důležité více se 
soustředit na konsolidaci odvětví energie, 
což je jednou z hlavních podmínek pro 
modernizaci hospodářství, a na vytvoření 
energetických strategií v souladu 
s povinnostmi Evropského energetického 
společenství; vyzývá k pokračování 
reforem trhu s plynem a elektřinou a 
k dostatečnému podílu energie 
z obnovitelných zdrojů;

7. připomíná, že Smlouva o Energetickém 
společenství stanovuje základ pro 
vytvoření zcela integrovaného 
regionálního trhu s energií, který 
podporuje hospodářský růst, investice a 
stabilní právní rámec; zdůrazňuje, že je 
důležité zaměřit se více na konsolidaci 
odvětví energie a na vytvoření 
energetických strategií v souladu s 
povinnostmi Evropského energetického 
společenství; vyzývá k pokračování 
reforem trhu s plynem a elektřinou a 
k dostatečnému podílu energie 
z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Andrzej Grzyb
Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že je důležité více se 
soustředit na konsolidaci odvětví energie, 
což je jednou z hlavních podmínek pro 
modernizaci hospodářství, a na vytvoření 
energetických strategií v souladu 
s povinnostmi Evropského energetického 
společenství; vyzývá k pokračování 
reforem trhu s plynem a elektřinou a 
k dostatečnému podílu energie 
z obnovitelných zdrojů;

7. zdůrazňuje, že je důležité více se 
soustředit na konsolidaci odvětví energie 
EU a zemí Východního partnerství, což je 
jednou z hlavních podmínek pro 
modernizaci hospodářství, a na vytvoření 
energetických strategií v souladu 
s povinnostmi Evropského energetického 
společenství; vyzývá k pokračování 
reforem trhu s plynem a elektřinou a 
k dostatečnému podílu energie 
z obnovitelných zdrojů; zdůrazňuje, že 
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vytvoření jednotných norem v této oblasti 
pro členské státy EU a země Východního 
partnerství by mělo zastavit škodlivou 
praxi, kdy jsou emise vyváženy mimo EU, 
včetně „přesouvání zdrojů emisí CO2“;

Or. pl

Pozměňovací návrh 124
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že je důležité více se 
soustředit na konsolidaci odvětví energie, 
což je jednou z hlavních podmínek pro 
modernizaci hospodářství, a na vytvoření 
energetických strategií v souladu 
s povinnostmi Evropského energetického 
společenství; vyzývá k pokračování 
reforem trhu s plynem a elektřinou a 
k dostatečnému podílu energie 
z obnovitelných zdrojů;

7. zdůrazňuje, že EU a partnerské země 
východní Evropy čelí společným 
politickým výzvám, pokud jde o zajištění 
spolehlivých a bezpečných dodávek 
energie; připomíná, že spolupráce 
v oblasti energetické bezpečnosti je 
v rámci Východního partnerství a politiky 
sousedství jednoznačnou prioritou;
zdůrazňuje, že je důležité více se soustředit 
na konsolidaci odvětví energie, což je 
jednou z hlavních podmínek pro 
modernizaci hospodářství, a na vytvoření 
energetických strategií v souladu 
s povinnostmi Evropského energetického 
společenství; vyzývá k pokračování 
reforem trhu s plynem a elektřinou a 
k dostatečnému podílu energie 
z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Jerzy Buzek

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že je důležité více se 
soustředit na konsolidaci odvětví energie, 
což je jednou z hlavních podmínek pro 
modernizaci hospodářství, a na vytvoření 
energetických strategií v souladu 
s povinnostmi Evropského energetického
společenství; vyzývá k pokračování 
reforem trhu s plynem a elektřinou a 
k dostatečnému podílu energie 
z obnovitelných zdrojů;

7. zdůrazňuje, že je důležité více se 
soustředit na konsolidaci odvětví energie, 
což je jednou z hlavních podmínek pro 
modernizaci hospodářství, posílení 
energetické bezpečnosti a 
konkurenceschopnosti, stejně jako na 
vytvoření energetických strategií v souladu 
s povinnostmi Energetického společenství;
vyzývá k pokračování reforem trhu 
s plynem a elektřinou a k dostatečnému 
podílu energie z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Werner Schulz
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že je důležité více se 
soustředit na konsolidaci odvětví energie, 
což je jednou z hlavních podmínek pro 
modernizaci hospodářství, a na vytvoření 
energetických strategií v souladu 
s povinnostmi Evropského energetického 
společenství; vyzývá k pokračování 
reforem trhu s plynem a elektřinou a 
k dostatečnému podílu energie 
z obnovitelných zdrojů;

7. zdůrazňuje, že je důležité více se 
soustředit na konsolidaci, zkvalitnění a 
účinnost odvětví energie, což je jednou 
z hlavních podmínek pro modernizaci 
hospodářství, a na vytvoření energetických 
strategií v souladu s povinnostmi 
Evropského energetického společenství a 
cíli EU; vyzývá k pokračování reforem 
trhu s plynem a elektřinou a 
k dostatečnému podílu energie 
z obnovitelných zdrojů v souladu s 
politikami EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu
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Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že je důležité více se 
soustředit na konsolidaci odvětví energie, 
což je jednou z hlavních podmínek pro 
modernizaci hospodářství, a na vytvoření 
energetických strategií v souladu 
s povinnostmi Evropského energetického 
společenství; vyzývá k pokračování 
reforem trhu s plynem a elektřinou a 
k dostatečnému podílu energie 
z obnovitelných zdrojů;

7. zdůrazňuje, že je důležité více se 
soustředit na zajištění energetické 
bezpečnosti a na konsolidaci odvětví 
energie, což je jednou z hlavních podmínek 
pro modernizaci hospodářství, a na 
vytvoření energetických strategií v souladu 
s povinnostmi Evropského energetického 
společenství; vyzývá k pokračování 
reforem trhu s plynem a elektřinou a 
k dostatečnému podílu energie 
z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že je důležité více se 
soustředit na konsolidaci odvětví energie, 
což je jednou z hlavních podmínek pro 
modernizaci hospodářství, a na vytvoření 
energetických strategií v souladu 
s povinnostmi Evropského energetického 
společenství; vyzývá k pokračování 
reforem trhu s plynem a elektřinou a 
k dostatečnému podílu energie 
z obnovitelných zdrojů;

7. zdůrazňuje, že je důležité více se 
soustředit na konsolidaci odvětví energie, 
což je jednou z hlavních podmínek pro 
modernizaci hospodářství, a na vytvoření 
energetických strategií v souladu 
s povinnostmi Evropského energetického 
společenství; vyzývá k pokračování 
reforem trhu s plynem a elektřinou a 
k dostatečnému podílu energie 
z obnovitelných zdrojů; v této souvislosti 
vítá rozhodnutí o dopravě zdrojů energie z 
oblasti Kaspického moře do EU 
prostřednictvím plynovodů TANAP a TAP 
a dalších propojujících projektů, které by 
mohly přispět k diverzifikaci dodávek 
energie, zejména do jižní a jihovýchodní 
Evropy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 129
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že je důležité více se 
soustředit na konsolidaci odvětví energie, 
což je jednou z hlavních podmínek pro 
modernizaci hospodářství, a na vytvoření 
energetických strategií v souladu 
s povinnostmi Evropského energetického 
společenství; vyzývá k pokračování 
reforem trhu s plynem a elektřinou a 
k dostatečnému podílu energie 
z obnovitelných zdrojů;

7. zdůrazňuje, že je důležité více se 
soustředit na konsolidaci odvětví energie, 
což je jednou z hlavních podmínek pro 
modernizaci hospodářství, a na vytvoření 
energetických strategií v souladu 
s povinnostmi Evropského energetického 
společenství; vyzývá k pokračování 
reforem trhu s plynem a elektřinou a 
k dostatečnému podílu energie 
z obnovitelných zdrojů; uznává, že 
energetická závislost zemí Východního 
partnerství na Rusku a nedostatečná 
diverzifikace dodávek komplikují 
dynamiku evropské integrace, a vyzývá 
Evropskou komisi a členské státy, aby 
urychleně přijaly projekty, které pomohou 
tento stav zmírnit;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7a. zdůrazňuje, že Smlouva o 
Energetickém společenství stanovuje 
základ pro vytvoření plně integrovaného 
regionálního trhu s energií, který 
podporuje stabilní právní rámec, 
regionální spolupráci, investice a růst;
vítá rozšíření Smlouvy o Energetickém 
společenství a připomíná nutnost zavedení 
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právních kontrolních mechanismů 
k řešení nedostatečného provádění acquis, 
stejně jako účinných a věcných 
mechanismů solidarity, a vítá podporu 
Energetického společenství ze strany 
Komise a sekretariátu Energetického 
společenství při provádění třetího balíčku 
opatření týkajících se vnitřního trhu s 
energií a při restrukturalizaci odvětví 
zemního plynu v zemích Východního 
partnerství, které jsou členy 
Energetického společenství; považuje 
další pokrok v začleňování plynárenských 
a elektrických sítí včetně zpětných toků v 
regionu za nezbytný předpoklad k 
dosažení cílů Energetického společenství;
v tomto ohledu vítá vstup v platnost a 
provádění seznamu projektů v zájmu 
Energetického společenství (PECI) i 
pokrok při určování priorit projektů 
zaměřených na propojení plynárenských a 
elektroenergetických soustav mezi 
Moldavskou republikou a EU; vítá, že 
o vstup do Energetického společenství 
požádala Gruzie, která by se tak po 
Ukrajině a Moldavsku stala třetí zemí 
Východního partnerství, jež by se stala 
členem tohoto společenství; považuje 
skutečnost, že Ukrajina v roce 2014 
zastává úřad předsednictví Energetického 
společenství, za příležitost k upevnění 
úspěchů v této oblasti; vyzývá k dalšímu 
rozšíření Energetického společenství 
prostřednictvím evropské politiky 
sousedství v souladu s cíli tohoto 
společenství a na základě společného 
zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)



PE526.268v01-00 66/117 AM\1014796CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7a. naléhavě vyzývá EU, aby podpořila 
projekty potřebných zemí Východního 
partnerství zaměřené na propojení 
plynárenských a elektroenergetických 
soustav, aby byla zajištěna jejich 
nezávislost a schopnost odolat tlaku ze 
strany Ruské federace;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7a. naléhavě vyzývá EU, aby se více 
zapojila do řešení přetrvávajících 
konfliktů v některých zemích Východního 
partnerství; domnívá se, že v tomto ohledu 
by EU měla sehrávat významnější úlohu 
vzhledem k možnému dopadu těchto 
konfliktů na vztahy mezi EU a zeměmi 
Východního partnerství, stejně jako na 
stabilitu v regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7b. žádá, aby součástí každé dohody se 
zemí Východního partnerství byla doložka 
o energetické bezpečnosti, která zajistí 
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náležité dodržování právních předpisů EU 
týkajících se vnitřního trhu s energií, 
jakož i mechanismus včasného varování, 
který zaručí včasné posouzení případných 
rizik a problémů týkajících se dodávek 
energie a jejich přepravy ze třetích zemí, 
a rovněž vytvoření společného rámce pro 
vzájemnou pomoc, solidaritu a řešení 
sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. konstatuje, že při podpoře a provádění 
Východního partnerství byly zaznamenány 
potíže, a zdůrazňuje, že EU by se měla 
angažovat i nad rámec politického dialogu 
za účelem zahájení a rozvíjení sociálního, 
hospodářského a kulturního dialogu;

8. uznává potíže, které byly zaznamenány 
při podpoře a provádění Východního 
partnerství, a vyzývá proto Unii, aby se 
aktivněji angažovala ve vztahu ke 
společnosti a aby rozvíjela sociální, 
hospodářský a kulturní dialog; vyzývá EU, 
aby lépe zviditelnila projekty financované 
nebo podporované v rámci Východního 
partnerství v partnerských zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Pino Arlacchi, Evgeni Kirilov, Liisa 
Jaakonsaari

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. konstatuje, že při podpoře a provádění 
Východního partnerství byly zaznamenány 
potíže, a zdůrazňuje, že EU by se měla 

8. konstatuje, že potíže při podpoře a 
provádění Východního partnerství lze 
překonat prostřednictvím vyvážené účasti
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angažovat i nad rámec politického dialogu 
za účelem zahájení a rozvíjení sociálního, 
hospodářského a kulturního dialogu;

EU přesahující pouhý rámec politického
dialogu, která bude zahrnovat a rozvíjet i 
oblast sociální, hospodářskou a kulturní;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić
Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. konstatuje, že při podpoře a provádění 
Východního partnerství byly zaznamenány 
potíže, a zdůrazňuje, že EU by se měla 
angažovat i nad rámec politického dialogu 
za účelem zahájení a rozvíjení sociálního, 
hospodářského a kulturního dialogu;

8. konstatuje, že při podpoře a provádění 
Východního partnerství byly zaznamenány 
potíže, a zdůrazňuje, že EU by se měla 
angažovat i nad rámec politického dialogu 
za účelem zahájení a rozvíjení sociálního, 
hospodářského a kulturního dialogu, který 
bude zahrnovat celou politickou, sociální 
a etnickou skladbu;

Or. de

Pozměňovací návrh 137
Ioan Mircea Paşcu

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. konstatuje, že při podpoře a provádění 
Východního partnerství byly zaznamenány 
potíže, a zdůrazňuje, že EU by se měla 
angažovat i nad rámec politického dialogu 
za účelem zahájení a rozvíjení sociálního, 
hospodářského a kulturního dialogu;

8. konstatuje, že při podpoře a provádění 
Východního partnerství byly zaznamenány 
potíže, a zdůrazňuje, že EU by se měla 
výrazněji angažovat i nad rámec 
politického dialogu za účelem zahájení a 
rozvíjení sociálního, hospodářského a 
kulturního dialogu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 138
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. konstatuje, že při podpoře a provádění 
Východního partnerství byly zaznamenány 
potíže, a zdůrazňuje, že EU by se měla 
angažovat i nad rámec politického dialogu 
za účelem zahájení a rozvíjení sociálního, 
hospodářského a kulturního dialogu;

8. konstatuje, že při podpoře a provádění 
Východního partnerství byly zaznamenány 
potíže, a zdůrazňuje, že EU by se měla 
angažovat i nad rámec politického dialogu 
za účelem zahájení a rozvíjení sociálního, 
hospodářského a kulturního dialogu;
vyzývá EU, aby posílila svou přítomnost v 
partnerských zemích pomocí výraznějšího 
využívání interaktivních audiovizuálních 
prostředků a sociálních médií v 
příslušném místním jazyce a oslovila tak 
celou společnost; 

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. konstatuje, že při podpoře a provádění 
Východního partnerství byly zaznamenány 
potíže, a zdůrazňuje, že EU by se měla 
angažovat i nad rámec politického dialogu 
za účelem zahájení a rozvíjení sociálního, 
hospodářského a kulturního dialogu;

8. konstatuje, že při podpoře a provádění 
Východního partnerství byly zaznamenány 
potíže, a zdůrazňuje, že EU by se měla 
angažovat i nad rámec politického dialogu 
za účelem zahájení a rozvíjení sociálního, 
hospodářského a kulturního dialogu; dále 
připomíná, že ačkoli by EU měla 
podporovat legitimní očekávání lidí a úsilí 
příslušných orgánů v zemích Východního 
partnerství, Unie by také měla uznat, že 
každý partnerský stát má svrchované 
právo stanovit rozsah svých budoucích 
vztahů s EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 140
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Evgeni Kirilov, Liisa Jaakonsaari

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8a. připomíná, že na úspěch Východního 
partnerství má rozhodující vliv dosažení a 
zachování konsensu mezi politickými 
elitami a společností v partnerských 
zemích ohledně proevropského 
směřování; tvrdí, že v této oblasti je stále 
třeba vykonat mnoho práce, jako je 
zviditelnění pomoci EU a výhod integrace 
do EU u veřejnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Andrey Kovatchev

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8a. připomíná, že země Východního 
partnerství by se měly zdržet používání síly 
i hrozeb jejího použití při řešení sporů 
v regionu, přičemž zdůrazňuje, že jediným 
možným způsobem, jak konflikty v tomto 
regionu urovnat, je jednání v rámci 
mezinárodně uznávaných struktur a na 
základě zásad mezinárodního práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Ivo Vajgl
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vyzývá k tomu, aby se k partnerským 
zemím přistupovalo na individuálnějším 
základě, aby byla uplatňována zásada 
diferenciace a aby pokrok každé 
partnerské země byl posuzován na základě 
jasných měřítek a podle vlastních zásluh, 
přičemž je zároveň nutná celková 
koordinace;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Evgeni Kirilov, Liisa Jaakonsaari, 
Boris Zala

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vyzývá k tomu, aby se k partnerským 
zemím přistupovalo na individuálnějším 
základě, aby byla uplatňována zásada 
diferenciace a aby pokrok každé 
partnerské země byl posuzován na základě 
jasných měřítek a podle vlastních zásluh, 
přičemž je zároveň nutná celková 
koordinace;

9. vyzývá k tomu, aby byl přístup 
k jednotlivým partnerským zemím více 
přizpůsoben jejich potřebám a aby byla 
uplatňována zásada diferenciace a zásada 
„více za více“, přičemž je zároveň nutná 
celková koordinace; je pevně přesvědčen, 
že hloubka a rozsah vztahů s každou 
partnerskou zemí by měly odrážet 
evropské ambice této země, odhodlání ke 
sdíleným hodnotám a pokrok ve sbližování 
s právními předpisy EU, což bude 
posuzováno na základě jasných měřítek a 
podle vlastních zásluh;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Eduard Kukan
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vyzývá k tomu, aby se k partnerským 
zemím přistupovalo na individuálnějším
základě, aby byla uplatňována zásada
diferenciace a aby pokrok každé partnerské 
země byl posuzován na základě jasných 
měřítek a podle vlastních zásluh, přičemž 
je zároveň nutná celková koordinace;

9. vítá individuálnější přístup k 
partnerským zemím na základě zásady 
diferenciace a zásady „více za více“, který 
umožní, aby byl pokrok každé partnerské 
země posuzován na základě jasných 
měřítek a podle vlastních zásluh, přičemž 
je zároveň nutná celková koordinace;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vyzývá k tomu, aby se k partnerským 
zemím přistupovalo na individuálnějším 
základě, aby byla uplatňována zásada 
diferenciace a aby pokrok každé partnerské 
země byl posuzován na základě jasných 
měřítek a podle vlastních zásluh, přičemž 
je zároveň nutná celková koordinace;

9. vyzývá k tomu, aby se k partnerským 
zemím přistupovalo na individuálnějším 
základě, a to i tak, že bude lépe 
zohledňována jejich specifická 
geopolitická zranitelnost, aby byla 
uplatňována zásada diferenciace a aby 
pokrok každé partnerské země byl 
posuzován na základě jasných měřítek a 
podle vlastních zásluh, přičemž je zároveň 
nutná celková koordinace;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Graham Watson

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vyzývá k tomu, aby se k partnerským 
zemím přistupovalo na individuálnějším 
základě, aby byla uplatňována zásada 
diferenciace a aby pokrok každé partnerské 
země byl posuzován na základě jasných 
měřítek a podle vlastních zásluh, přičemž 
je zároveň nutná celková koordinace;

9. vyzývá k tomu, aby se k partnerským 
zemím přistupovalo na individuálnějším 
základě, aby byla uplatňována zásada 
diferenciace a aby pokrok každé partnerské 
země byl posuzován na základě jasných 
měřítek a podle vlastních zásluh, přičemž 
je nutná celková koordinace; dále se 
domnívá, že Východní partnerství by se 
nemělo zaměřovat jen na normativní cíle, 
ale rovněž přistupovat k občanům na 
základě přístupu „zdola nahoru“ a posílit 
tak povědomí o výhodách budoucího 
přidružení ve veřejném mínění;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Libor Rouček

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vyzývá k tomu, aby se k partnerským 
zemím přistupovalo na individuálnějším 
základě, aby byla uplatňována zásada 
diferenciace a aby pokrok každé partnerské 
země byl posuzován na základě jasných 
měřítek a podle vlastních zásluh, přičemž 
je zároveň nutná celková koordinace;

9. vyzývá k tomu, aby se k partnerským 
zemím přistupovalo na individuálnějším 
základě, aby byla uplatňována zásada 
diferenciace a aby pokrok každé partnerské 
země byl posuzován na základě jasných 
měřítek a podle vlastních zásluh, přičemž 
je zároveň nutná celková koordinace;
zastává názor, že architektura 
Východního partnerství musí být z 
institucionálního i koncepčního hlediska 
progresivní a flexibilní a musí poskytovat 
dlouhodobé pobídky pro všechny partnery, 
včetně těch nejvyspělejších, aby dále 
prohlubovali své vztahy s EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 148
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vyzývá k tomu, aby se k partnerským 
zemím přistupovalo na individuálnějším 
základě, aby byla uplatňována zásada 
diferenciace a aby pokrok každé partnerské 
země byl posuzován na základě jasných 
měřítek a podle vlastních zásluh, přičemž 
je zároveň nutná celková koordinace;

9. vyzývá k tomu, aby se k partnerským 
zemím přistupovalo na individuálnějším 
základě, aby byla uplatňována zásada 
diferenciace a aby pokrok každé partnerské 
země byl posuzován na základě jasných 
měřítek a podle vlastních zásluh, přičemž 
je zároveň nutná celková koordinace; je 
toho názoru, že při plánování účasti a 
závazků Unie by měly být rovněž vzaty 
v úvahu existující velké a hluboce 
zakořeněné rozdíly uvnitř společností 
partnerských zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vyzývá k tomu, aby se k partnerským 
zemím přistupovalo na individuálnějším 
základě, aby byla uplatňována zásada 
diferenciace a aby pokrok každé partnerské 
země byl posuzován na základě jasných 
měřítek a podle vlastních zásluh, přičemž 
je zároveň nutná celková koordinace;

9. vyzývá k tomu, aby se k partnerským 
zemím přistupovalo na individuálnějším 
základě, aby byla uplatňována zásada 
diferenciace a aby pokrok každé partnerské 
země byl posuzován na základě jasných 
měřítek a podle vlastních zásluh, přičemž 
je zároveň nutná celková koordinace, čímž 
by byla plně a v odpovídající míře 
uplatňována zásada „více za více“ a 
„méně za méně“;

Or. en
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Pozměňovací návrh 150
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vyzývá k tomu, aby se k partnerským 
zemím přistupovalo na individuálnějším 
základě, aby byla uplatňována zásada 
diferenciace a aby pokrok každé partnerské 
země byl posuzován na základě jasných 
měřítek a podle vlastních zásluh, přičemž 
je zároveň nutná celková koordinace;

9. vyzývá k tomu, aby se k partnerským 
zemím přistupovalo na individuálnějším 
základě, aby byla uplatňována zásada 
diferenciace a aby pokrok každé partnerské 
země byl posuzován na základě jasných 
měřítek a podle vlastních zásluh, přičemž 
je zároveň nutná celková koordinace; dále 
trvá na prosazování zásady „více za více“;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9a. vyzývá Komisi, aby hlouběji prověřila 
možnosti uvolňování překážek v obchodu, 
a to případně i před podpisem a realizací 
prohloubených a komplexních dohod o 
volném obchodu, aby tak společnosti a 
podniky v jednotlivých zemích 
Východního partnerství získaly z užší 
spolupráce s EU více okamžitých 
ekonomických výhod;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9a. žádá, aby se jednoznačně rozlišovalo 
mezi kritérii, která musí splňovat 
kandidátský stát, a kritérii, která musí 
splňovat stát, který žádá o přidružení;
konstatuje, že bez tohoto rozlišování se 
proces přidružení stává zbytečně složitým 
a vzbuzuje neopodstatněné naděje na 
straně dotčených států a zbytečné obavy v 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyjadřuje znepokojení ohledně toho, že 
podstata spolupráce není chápána oběma 
stranami stejně s tím, že EU se soustředí 
spíše na připravenost zemí Východního 
partnerství přijmout acquis 
communautaire a hodnoty Společenství, 
zatímco partnerské země vnímají 
vzájemné vztahy s ohledem na zisky a 
ztráty; konstatuje, že EU je vnímána 
výlučně jako dárce a partnerské země jako 
příjemci, ačkoli by všichni měli vykonávat 
obojí;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Arnaud Danjean
Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyjadřuje znepokojení ohledně toho, že
podstata spolupráce není chápána oběma 
stranami stejně s tím, že EU se soustředí 
spíše na připravenost zemí Východního 
partnerství přijmout acquis 
communautaire a hodnoty Společenství, 
zatímco partnerské země vnímají 
vzájemné vztahy s ohledem na zisky a 
ztráty; konstatuje, že EU je vnímána 
výlučně jako dárce a partnerské země jako 
příjemci, ačkoli by všichni měli vykonávat 
obojí;

10. vyjadřuje znepokojení ohledně toho, že 
podstata spolupráce mezi EU a zeměmi 
Východního partnerství není chápána 
oběma stranami stejně; konstatuje, že EU 
je vnímána výlučně jako dárce a partnerské 
země jako příjemci, ačkoli by všichni měli 
vykonávat obojí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 155
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyjadřuje znepokojení ohledně toho, že 
podstata spolupráce není chápána oběma 
stranami stejně s tím, že EU se soustředí 
spíše na připravenost zemí Východního 
partnerství přijmout acquis communautaire 
a hodnoty Společenství, zatímco partnerské 
země vnímají vzájemné vztahy s ohledem 
na zisky a ztráty; konstatuje, že EU je 
vnímána výlučně jako dárce a partnerské 
země jako příjemci, ačkoli by všichni měli 
vykonávat obojí;

10. vyjadřuje znepokojení ohledně toho, že 
podstata spolupráce není chápána oběma 
stranami stejně s tím, že EU se soustředí 
spíše na připravenost zemí Východního 
partnerství přijmout acquis communautaire 
a hodnoty Společenství, zatímco partnerské 
země vnímají vzájemné vztahy s ohledem 
na zisky a ztráty; se znepokojením 
konstatuje, že EU je vnímána výlučně jako 
dárce a partnerské země jako příjemci, 
ačkoli by všichni měli vykonávat obojí;
varuje, že tento druh vnímání může mezi 
společnostmi východních partnerů vyvolat 
nerealistická očekávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Tonino Picula
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyjadřuje znepokojení ohledně toho, že 
podstata spolupráce není chápána oběma 
stranami stejně s tím, že EU se soustředí 
spíše na připravenost zemí Východního 
partnerství přijmout acquis communautaire 
a hodnoty Společenství, zatímco partnerské 
země vnímají vzájemné vztahy s ohledem 
na zisky a ztráty; konstatuje, že EU je 
vnímána výlučně jako dárce a partnerské 
země jako příjemci, ačkoli by všichni měli 
vykonávat obojí;

10. vyjadřuje znepokojení ohledně toho, že 
podstata spolupráce není chápána oběma 
stranami stejně s tím, že EU se soustředí 
spíše na připravenost zemí Východního 
partnerství přijmout acquis communautaire 
a hodnoty Společenství, zatímco partnerské 
země vnímají vzájemné vztahy s ohledem 
na zisky a ztráty; konstatuje, že EU je často 
vnímána jako dárce a partnerské země jako 
příjemci, ačkoli by všichni měli vykonávat 
obojí;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Arnaud Danjean
Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. považuje za politováníhodné, že mezi 
členskými státy přetrvávají rozdíly v jejich 
zájmu o rozvíjení vztahů se zeměmi 
Východního partnerství a o jejich rozvoj;
se znepokojením poukazuje na to, že se 
členské státy nedostatečně shodují na 
geopolitickém významu spolupráce a že 
k některým otázkám přistupují 
nejednotně;

11. považuje za politováníhodné, že
členské státy nemají společný postoj k 
problematice rozvíjení vztahů se zeměmi 
Východního partnerství a jejich rozvoji;

Or. fr

Pozměňovací návrh 158
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. považuje za politováníhodné, že mezi 
členskými státy přetrvávají rozdíly v jejich 
zájmu o rozvíjení vztahů se zeměmi 
Východního partnerství a o jejich rozvoj;
se znepokojením poukazuje na to, že se 
členské státy nedostatečně shodují na 
geopolitickém významu spolupráce a že 
k některým otázkám přistupují nejednotně;

11. lituje, že mezi členskými státy 
přetrvávají rozdíly v jejich zájmu o 
rozvíjení vztahů se zeměmi Východního 
partnerství a o jejich rozvoj; se 
znepokojením poukazuje na to, že se 
členské státy nedostatečně shodují na 
geopolitickém významu spolupráce a že 
k některým otázkám přistupují nejednotně;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. považuje za politováníhodné, že mezi 
členskými státy přetrvávají rozdíly v jejich 
zájmu o rozvíjení vztahů se zeměmi 
Východního partnerství a o jejich rozvoj;
se znepokojením poukazuje na to, že se 
členské státy nedostatečně shodují na 
geopolitickém významu spolupráce a že 
k některým otázkám přistupují nejednotně;

11. považuje za politováníhodné, že mezi 
členskými státy přetrvávají rozdíly v jejich 
zájmu o rozvíjení vztahů se zeměmi 
Východního partnerství a o jejich rozvoj;
se znepokojením poukazuje na to, že se 
členské státy nedostatečně shodují na 
strategickém významu spolupráce a že 
k řadě otázek přistupují nejednotně;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. považuje za politováníhodné, že mezi 
členskými státy přetrvávají rozdíly v jejich 
zájmu o rozvíjení vztahů se zeměmi 

11. považuje za politováníhodné, že mezi 
členskými státy přetrvávají rozdíly v jejich 
zájmu o rozvíjení vztahů se zeměmi 
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Východního partnerství a o jejich rozvoj;
se znepokojením poukazuje na to, že se 
členské státy nedostatečně shodují na 
geopolitickém významu spolupráce a že 
k některým otázkám přistupují nejednotně;

Východního partnerství a o jejich rozvoj;
se znepokojením poukazuje na to, že se 
členské státy nedostatečně shodují na 
geopolitickém významu spolupráce a že 
k některým otázkám přistupují nejednotně;
požaduje, aby byl proveden komplexní 
přezkum evropské politiky sousedství, 
zvláště ve vztahu k východním sousedům, 
a to ve světle nedávných událostí i s 
ohledem na konkrétní a hmatatelná 
opatření, zejména ve vztahu k občanům 
zemí Východního partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11a. zdůrazňuje, že hodnoty EU se mohou 
úspěšně rozvíjet jen v příznivém 
geopolitickém prostředí, které může být 
zajištěno pouze na základě vítězství v 
geostrategickém zápase a zajištění 
stability geostrategické rovnováhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Werner Schulz
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zastává názor, že komunikační 
strategie EU je ve všech zemích 
Východního partnerství stále málo 
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účinná; vyzývá Komisi, aby zvýšila úsilí v 
oblasti informování veřejnosti a běžných 
občanů o přínosech a výhodách politiky 
Východního partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. dále lituje toho, že partnerské země 
Východního partnerství neprojevují 
dostatečný zájem o vytvoření společného 
poselství a vyvinutí společného úsilí ve 
vztahu k EU;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Pino Arlacchi, Evgeni Kirilov, Liisa 
Jaakonsaari, Boris Zala

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. dále lituje toho, že partnerské země 
Východního partnerství neprojevují 
dostatečný zájem o vytvoření společného 
poselství a vyvinutí společného úsilí ve 
vztahu k EU;

12. doporučuje, aby byla dále posílena 
mnohostranná linie Východního 
partnerství a tak rozvíjena atmosféra 
spolupráce a dobrých sousedských vztahů, 
které budou podporovat cíle politického 
přidružení a zejména hospodářské 
integrace; je přesvědčen, že 
mnohostranná spolupráce by měla být 
dále upevňována s cílem dále posílit 
přeshraniční a regionální spolupráci, a to 
zejména v oblastech, jako je doprava, 
mezilidské kontakty, životní prostředí, 
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bezpečnost hranic a energetická 
bezpečnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. dále lituje toho, že partnerské země 
Východního partnerství neprojevují 
dostatečný zájem o vytvoření společného 
poselství a vyvinutí společného úsilí ve 
vztahu k EU;

12. lituje toho, že partnerské země 
Východního partnerství vyvíjí nedostatečné 
úsilí o konstruktivní dialog ve vztahu k 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. dále lituje toho, že partnerské země 
Východního partnerství neprojevují 
dostatečný zájem o vytvoření společného 
poselství a vyvinutí společného úsilí ve 
vztahu k EU;

12. dále lituje toho, že partnerské země 
Východního partnerství nevyužily 
příležitosti k vytvoření společného 
poselství a vyvinutí společného úsilí ve 
vztahu k EU; doporučuje podporu 
vícestranných iniciativ spolupráce a 
společných projektů a připomíná velký 
význam, který EU v této souvislosti 
přikládá parlamentnímu shromáždění 
Euronest;

Or. en



AM\1014796CS.doc 83/117 PE526.268v01-00

CS

Pozměňovací návrh 167
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. dále lituje toho, že partnerské země 
Východního partnerství neprojevují 
dostatečný zájem o vytvoření společného 
poselství a vyvinutí společného úsilí ve 
vztahu k EU;

12. dále lituje toho, že partnerské země 
Východního partnerství neprojevují 
dostatečný zájem o vytvoření společného 
poselství a vyvinutí společného úsilí ve 
vztahu k EU; konstatuje, že spolupráce by 
přesto měla i nadále pokračovat, pokud je 
to možné, na dvoustranném základě mezi 
EU na jedné straně a partnerskými 
zeměmi na straně druhé; 

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Eleni Theocharous, Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12a. opakuje plnou podporu 
zprostředkovatelskému úsilí 
spolupředsedů Minské skupiny OBSE o 
nalezení konečného řešení konfliktu v 
Náhorním Karabachu v souladu se 
zásadami Helsinského závěrečného aktu; 
lituje opakovaných a zvyšujících se ztrát 
na lidských životech, k nimž dochází na 
kontaktní linii; vyzývá všechny strany 
konfliktu, aby se dohodly na stažení 
odstřelovačů z kontaktní linie a na 
vytvoření mechanismu pro vyšetřování 
případů porušení příměří;

Or. en
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Pozměňovací návrh 169
Krzysztof Lisek

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12a. odsuzuje trvalý tlak, který vyvíjí 
Ruská federace vůči zemím Východního 
partnerství prostřednictvím 
hospodářských, politických a vojenských 
nástrojů; v případě Gruzie zdůrazňuje, že 
vybudování plotů z ostnatého drátu a 
dalších umělých překážek podél okupační 
linie s regiony Abcházie a Cchinvali je 
nepřijatelné a že významně ovlivňuje 
živobytí místních obyvatel, brání 
mezilidským kontaktům a vážně ohrožuje 
zdejší bezpečnostní situaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. zdůrazňuje, že EU by měla usilovat o 
sdílení zkušeností s demokratickými 
reformami a procesy namísto toho, aby 
prosazovala své normy, a měla by se 
snažit uznat jedinečnost každé země a
vyzdvihnout rovné postavení partnerů a 
možné vzájemné přínosy;

13. zdůrazňuje, že EU by měla věnovat 
více úsilí sdílení zkušeností s 
demokratickými reformami a využít 
bohatých zkušeností, které mají evropské 
země s procesem vytváření a ochrany 
demokratických režimů založených na 
dodržování základních hodnot a zásad 
právního státu, přičemž by měla být 
uznávána specifika každé země, 
vyzdviženy oboustranné výhody a 
dosaženo rovnováhy mezi podmíněností a 
solidaritou;

Or. en



AM\1014796CS.doc 85/117 PE526.268v01-00

CS

Pozměňovací návrh 171
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. zdůrazňuje, že EU by měla usilovat o 
sdílení zkušeností s demokratickými 
reformami a procesy namísto toho, aby 
prosazovala své normy, a měla by se snažit 
uznat jedinečnost každé země a 
vyzdvihnout rovné postavení partnerů a 
možné vzájemné přínosy;

13. zdůrazňuje, že namísto toho, aby 
prosazovala své normy, by EU měla 
usilovat o sdílení zkušeností s 
demokratickými reformami a procesy, a to 
zejména ze strany členských států, které 
mohou vycházet jednak ze svých 
zkušeností s integrací do EU, jednak z 
úzkých vztahů se zeměmi Východního 
partnerství, a měla by se snažit uznat 
jedinečnost každé země a vyzdvihnout 
rovné postavení partnerů a možné 
vzájemné přínosy;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Arnaud Danjean
Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. zdůrazňuje, že EU by měla usilovat o 
sdílení zkušeností s demokratickými 
reformami a procesy namísto toho, aby 
prosazovala své normy, a měla by se snažit 
uznat jedinečnost každé země a 
vyzdvihnout rovné postavení partnerů a 
možné vzájemné přínosy;

13. zdůrazňuje, že EU by měla usilovat o 
sdílení zkušeností s demokratickými 
reformami a procesy a měla by se snažit 
uznat jedinečnost každé země a 
vyzdvihnout rovné postavení partnerů a 
možné vzájemné přínosy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 173
Werner Schulz
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. zdůrazňuje, že EU by měla usilovat o 
sdílení zkušeností s demokratickými 
reformami a procesy namísto toho, aby 
prosazovala své normy, a měla by se snažit 
uznat jedinečnost každé země a 
vyzdvihnout rovné postavení partnerů a 
možné vzájemné přínosy;

13. zdůrazňuje, že EU by měla usilovat o 
sdílení zkušeností s demokratickými 
reformami a procesy namísto toho, aby jen 
mluvila o svých normách, a měla by se 
snažit uznat jedinečnost každé země a 
vyzdvihnout rovné postavení partnerů a 
možné vzájemné přínosy;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. zdůrazňuje, že EU by měla usilovat o 
sdílení zkušeností s demokratickými 
reformami a procesy namísto toho, aby 
prosazovala své normy, a měla by se snažit 
uznat jedinečnost každé země a 
vyzdvihnout rovné postavení partnerů a 
možné vzájemné přínosy;

13. zdůrazňuje, že EU by měla usilovat o
sdílení zkušeností s demokratickými 
reformami a procesy namísto toho, aby 
prosazovala své normy, a měla by se snažit 
uznat jedinečnost každé země a 
vyzdvihnout rovné postavení partnerů a 
předpokládané vzájemné přínosy;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Helmut Scholz
Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. zdůrazňuje, že EU by měla usilovat o
sdílení zkušeností s demokratickými 
reformami a procesy namísto toho, aby 

13. zdůrazňuje, že EU by měla usilovat o 
sdílení zkušeností s demokratickými 
reformami a procesy namísto toho, aby 
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prosazovala své normy, a měla by se snažit 
uznat jedinečnost každé země a 
vyzdvihnout rovné postavení partnerů a 
možné vzájemné přínosy;

prosazovala své normy, a měla by se snažit 
uznat jedinečnost každé země a 
vyzdvihnout rovné postavení partnerů a 
možné vzájemné přínosy, a to i v zájmu 
vlastního dalšího rozvoje EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 176
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. zdůrazňuje, že EU by měla usilovat o 
sdílení zkušeností s demokratickými 
reformami a procesy namísto toho, aby 
prosazovala své normy, a měla by se snažit 
uznat jedinečnost každé země a 
vyzdvihnout rovné postavení partnerů a 
možné vzájemné přínosy;

13. zdůrazňuje, že EU by měla usilovat o 
sdílení zkušeností s demokratickými 
reformami a procesy namísto toho, aby 
prosazovala své normy, a měla by se snažit 
uznat jedinečnost každé země a 
vyzdvihnout rovné postavení partnerů a 
možné vzájemné přínosy; navrhuje 
prozkoumat možnosti vzájemného 
vzdělávání na politické i technické úrovni, 
jež by zvýšilo povědomí a znalosti o 
budování demokracie a právního státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Andrzej Grzyb
Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. zdůrazňuje, že EU by měla usilovat o 
sdílení zkušeností s demokratickými 
reformami a procesy namísto toho, aby 
prosazovala své normy, a měla by se snažit 
uznat jedinečnost každé země a 
vyzdvihnout rovné postavení partnerů a 
možné vzájemné přínosy;

13. zdůrazňuje, že EU by měla usilovat o 
sdílení zkušeností s demokratickými 
reformami a procesy namísto toho, aby 
prosazovala své normy, a měla by se snažit 
uznat jedinečnost každé země a 
vyzdvihnout rovné postavení partnerů a 
možné vzájemné přínosy; vítá v této 
souvislosti práci odvedenou v rámci 
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programu spolupráce veřejných ochránců 
práv zemí Východní partnerství, který v
roce 2009 zahájili polský a francouzský 
ochránce lidských práv s cílem posílit 
kapacity úřadů veřejných ochránců práv, 
vnitrostátních orgánů veřejné správy a 
nevládních organizací v zemích 
Východního partnerství, aby mohly 
zastávat úkoly spojené s ochranou práv 
jednotlivců a s budováním demokracie 
založené na zásadách právního státu;
konstatuje, že program spolupráce 
veřejných ochránců práv zemí Východní 
partnerství a EU uspořádaly v Evropském 
parlamentu v Bruselu dva summity, a to v 
roce 2011 a v roce 2013;

Or. pl

Pozměňovací návrh 178
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. naléhavě vyzývá k případnému 
podepsání a provádění dohod o přidružení
s partnerskými zeměmi s cílem podpořit 
dobrou správu a právní stát, lidská práva, 
zejména právo na spravedlivý proces, boj 
proti korupci a budování a modernizaci 
hospodářství partnerských zemí a právní 
předpisy vstřícné k podnikatelům;

14. důrazně naléhá, aby dohoda o 
přidružení včetně prohloubené 
a komplexní zóny volného obchodu 
s Moldavskem parafovaná ve Vilniusu 
byla podepsána do konce června, a to s 
cílem podpořit demokratické síly, proces 
modernizace a reformy a co nejdříve 
umožnit prozatímní vstup dohody o 
přidružení v platnost a tím zajistit 
viditelné výsledky jejího provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. naléhavě vyzývá k případnému 
podepsání a provádění dohod o přidružení 
s partnerskými zeměmi s cílem podpořit 
dobrou správu a právní stát, lidská práva, 
zejména právo na spravedlivý proces, boj 
proti korupci a budování a modernizaci 
hospodářství partnerských zemí a právní 
předpisy vstřícné k podnikatelům;

14. důrazně naléhá, aby byla dohoda o 
přidružení včetně prohloubené 
a komplexní zóny volného obchodu 
s Moldavskem parafovaná ve Vilniusu 
podepsána do konce volebního období 
Evropského parlamentu s cílem potvrdit 
zásadu „více za více“ a podpořit proces 
modernizace a reformy v těchto zemích, 
zejména v oblastech souvisejících s 
upevněním řádné správy, právním státem, 
ochranou lidských práv a bojem proti 
korupci;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. naléhavě vyzývá k případnému 
podepsání a provádění dohod o přidružení 
s partnerskými zeměmi s cílem podpořit 
dobrou správu a právní stát, lidská práva, 
zejména právo na spravedlivý proces, boj 
proti korupci a budování a modernizaci 
hospodářství partnerských zemí a právní 
předpisy vstřícné k podnikatelům;

14. naléhavě vyzývá k případnému 
podepsání a úplnému provádění dohod o 
přidružení s partnerskými zeměmi s cílem 
podpořit dobrou správu a právní stát a 
budování a modernizaci hospodářství a 
společností partnerských zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Arnaud Danjean
Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. naléhavě vyzývá k případnému
podepsání a provádění dohod o přidružení 
s partnerskými zeměmi s cílem podpořit 
dobrou správu a právní stát, lidská práva, 
zejména právo na spravedlivý proces, boj 
proti korupci a budování a modernizaci 
hospodářství partnerských zemí a právní 
předpisy vstřícné k podnikatelům;

14. doporučuje podepsání a provádění 
dohod o přidružení s partnerskými zeměmi, 
jakmile splní předpoklady, s cílem 
podpořit dobrou správu a právní stát, lidská 
práva, zejména právo na spravedlivý 
proces, boj proti korupci a budování a 
modernizaci hospodářství partnerských 
zemí a právní předpisy vstřícné 
k podnikatelům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 182
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. naléhavě vyzývá k případnému 
podepsání a provádění dohod o přidružení 
s partnerskými zeměmi s cílem podpořit 
dobrou správu a právní stát, lidská práva, 
zejména právo na spravedlivý proces, boj 
proti korupci a budování a modernizaci 
hospodářství partnerských zemí a právní 
předpisy vstřícné k podnikatelům;

14. naléhavě vyzývá k případnému 
podepsání a provádění dohod o přidružení, 
včetně prohloubených a komplexních 
dohod o volném obchodu s partnerskými 
zeměmi, a to co nejdříve, s cílem podpořit 
dobrou správu a právní stát, lidská práva, 
zejména právo na spravedlivý proces, boj 
proti korupci a budování a modernizaci 
hospodářství partnerských zemí a právní 
předpisy vstřícné k podnikatelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. naléhavě vyzývá k případnému 14. naléhavě vyzývá k případnému 
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podepsání a provádění dohod o přidružení 
s partnerskými zeměmi s cílem podpořit 
dobrou správu a právní stát, lidská práva, 
zejména právo na spravedlivý proces, boj 
proti korupci a budování a modernizaci 
hospodářství partnerských zemí a právní 
předpisy vstřícné k podnikatelům;

podepsání a provádění dohod o přidružení, 
včetně prohloubených a komplexních 
dohod o volném obchodu s partnerskými 
zeměmi, s cílem podpořit dobrou správu a 
právní stát, lidská práva, zejména právo na 
spravedlivý proces, boj proti korupci a 
budování a modernizaci hospodářství 
partnerských zemí a právní předpisy 
vstřícné k podnikatelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Jerzy Buzek

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14a. vyzývá vysokou představitelku, 
místopředsedkyni Komise a ESVČ, aby 
vypracovaly více opatření a programů pro 
oblast Východního partnerství 
zaměřených na budování důvěry, včetně 
zřizování nových misí a strategií pro 
komunikaci s veřejností a posouzení 
pragmatických iniciativ a inovativních 
přístupů, jako jsou neformální kontakty 
a konzultace se společnostmi odtržených 
oblastí za účelem podpory občanské 
kultury a mezikomunitního dialogu, při 
současném zachování politiky EU tyto 
oblasti neuznávat;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14a. naléhavě vyzývá EU a členské státy, 
aby urychlily proces ratifikace dohod o 
přidružení mezi EU a Moldavskem a mezi 
EU a Gruzií;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Werner Schulz
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14a. zastává názor, že je v zájmu zemí 
Východního partnerství, aby nalezly 
způsoby, jak zmírnit a překonat případné 
překážky, které narušují jejich 
kompatibilitu s Evropským hospodářským 
prostorem a celní unií; vyzývá proto 
k navázání upřímného a otevřeného 
dialogu s Ruskou federací a vyvinutí 
veškerého úsilí o rozvoj součinnosti, 
jejímž cílem bude prospěch zemí 
Východního partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14a. doporučuje, aby byly dohody o 
přidružení s Moldavskem a Gruzií 
podepsány v odpovídajícím termínu, který 
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umožní ratifikaci těchto dohod ještě 
během tohoto volebního období;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Graham Watson

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14a. odsuzuje tlak vyvíjený ze strany 
Ruské federace na země Východního 
partnerství; vyzývá EU, aby přijala 
konkrétní opatření, včetně hospodářské 
pomoci, uvolnění obchodních režimů, 
projektů na posílení energetické 
bezpečnosti a hospodářské modernizace a 
rychlého zavedení liberalizace vízového 
režimu s cílem podpořit země Východního 
partnerství v jejich evropských ambicích; 
dále vyzývá EU, aby přijala společnou 
strategii vůči Ruské federaci a vzniku 
Euroasijské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14a. vzhledem k obrovskému tlaku na 
země Východního partnerství ze strany 
Ruské federace vyzývá Evropskou unii, 
aby posílila politickou a hospodářskou 
podporu poskytovanou proevropským 
silám v zemích Východního partnerství;
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Or. en

Pozměňovací návrh 190
Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14a. dále vyzývá Evropskou komisi a 
Evropskou radu, aby poskytly nezbytnou 
technickou a finanční pomoc i politickou 
podporu Moldavsku a Gruzii a pomohly 
jim tak dokončit reformní proces a čelit 
diplomatickému a hospodářskému tlaku, 
který používá Ruská federace s cílem 
odradit je od parafování dohod o 
přidružení a prohloubených a 
komplexních dohod o volném obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Ioan Mircea Paşcu

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14a. vítá parafování nových dohod o 
přidružení včetně prohloubených a 
komplexních dohod o volném obchodu 
mezi EU a Moldavskem a mezi EU a 
Gruzií; s potěšením očekává podepsání 
těchto dohod co nejdříve v tomto roce;
zdůrazňuje, že neméně důležité bude 
účinné a rychlé provedení těchto dohod;

Or. en
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Pozměňovací návrh 192
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14b. dále doporučuje, aby se Evropská 
komise scházela s ukrajinskými orgány 
ohledně veškerých nezbytných opatření 
(včetně příslušných finančních balíčků 
pro zajištění přechodu nebo 
transformace) s cílem umožnit podepsání 
dohody o přidružení s Ukrajinou během 
příštího summitu EU-Ukrajina;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Werner Schulz
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14b. zastává názor, že ukrajinský proces 
reforem a modernizace země by se neměl 
zastavit bez ohledu na to, zda dojde k 
podpisu dohody o přidružení; v tomto 
ohledu vyzývá Evropskou službu pro 
vnější činnost / Komisi, aby stanovily 
oblasti programu přidružení, kde by 
mohlo provádění začít v krátkém a 
střednědobém výhledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Ioan Mircea Paşcu
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Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14b. zdůrazňuje, že angažování EU v
Ukrajině by mělo zůstat značné a 
podporuje podepsání dohody o přidružení, 
jakmile to bude možné; domnívá se, že ve 
střednědobém až dlouhodobém výhledu 
může Ukrajina z prohlubování vztahů s 
Evropskou unií získat víc než z udržování 
současných vztahů;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 14 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14c. vybízí k podpisu konkrétního 
strategického partnerství s 
Ázerbájdžánem, které bude odrážet 
specifika této země a které by mohlo 
napomoci k posílení její úlohy při 
stabilizaci jižního Kavkazu;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 14 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14d. vyzývá Radu a Komisi, aby obnovily 
vztahy s Běloruskem budováním 
strukturovaného dialogu a posílenou 
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spoluprací s ohledem na současné 
politické, sociální a hospodářské poměry v 
této zemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 14 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14e. rovněž vyzývá k tomu, aby byly 
prozkoumány nové způsoby, jak Arménii 
začlenit do komplexního partnerství s EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Boris Zala

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. připomíná, že cílem spolupráce se 
zeměmi Východního partnerství by mělo 
být vytvoření užšího strategického 
partnerství, posílení mezilidských 
kontaktů mezi zeměmi EU a zeměmi 
Východního partnerství, vytvoření sítí 
sociálních vazeb za účelem další integrace 
a podpora modernizace a proevropského 
směřování, které jde nad rámec pouhé 
stabilizace;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 199
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15a. vyzývá k tomu, aby byl zřízen 
finanční nástroj umožňující státům, které 
mají zájem o přidružení k EU, odpoutat se 
od svých starých geopolitických a 
geoekonomických vazeb podle 
konkrétních podmínek; zdůrazňuje, že je 
třeba, aby se tento nástroj rovněž 
vztahoval na náklady spojené s 
případnými škodlivými protiopatřeními 
třetích zemí v reakci na uvedené oddělení 
vyplývající z procesu přidružení k EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Graham Watson

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15a. zdůrazňuje, že v zemích Východního 
partnerství je třeba zvýšit povědomí o 
Evropské unii; zdůrazňuje, že delegace 
EU v zemích Východního partnerství by 
měly hrát klíčovou úlohu při podpoře 
kampaní ke zviditelnění EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Werner Schulz
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15a. vyzývá ESVČ/Komisi, aby zvážily 
přání některých zemí Východního 
partnerství uzavřít s EU ambiciózní 
dohody o přidružení, včetně prohloubené 
a komplexní dohody o volném obchodu, a 
aby pro tyto země vypracovaly odlišné 
modely dohod;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Werner Schulz
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. nabádá k prohloubení vztahů mezi 
partnerskými zeměmi a k podpoře stability 
a k mnohostrannému budování důvěry;

16. nabádá k prohloubení vztahů mezi 
partnerskými zeměmi a k podpoře stability 
a k mnohostrannému budování důvěry; v 
této souvislosti zdůrazňuje, že je důležité 
rozvíjet v rámci Východního partnerství 
skutečný vícestranný rozměr s cílem 
zlepšit dobré sousedské vztahy, posílit 
regionální spolupráci a překonat 
dvoustranné spory;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Charles Tannock

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16a. vítá obnovení dialogu na vysoké 
úrovni mezi prezidenty Ázerbájdžánu a 
Arménie pod záštitou spolupředsedů 
Minské skupiny a znovu zdůrazňuje, že 
konflikt v Náhorním Karabachu může být 
vyřešen pouze mírovými prostředky, a to 
na základě zásad nepoužití síly, územní 
celistvosti a rovných práv a sebeurčení 
národů obsažených v Helsinském 
závěrečném aktu;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Marek Siwiec

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16a. domnívá se, že EU by měla 
přezkoumat účinnost svých vztahů s 
Ruskem, které považuje posílení vztahů 
mezi EU a zeměmi Východního 
partnerství za kroky směřující proti jeho 
vlastním zájmům;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić
Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16a. zdůrazňuje, že perspektiva loajální 
spolupráce a partnerství by měla 
zahrnovat také možnost členství zemí 
Východního partnerství v EU;
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Or. de

Pozměňovací návrh 206
Werner Schulz
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16a. je toho názoru, že účast a zapojení 
občanské společnosti z EU a z 
partnerských zemí má zásadní význam pro 
rozvoj politiky Východního partnerství;
zdůrazňuje, že účast a aktivní zapojení do 
činnosti fóra občanské společnosti 
Východního partnerství na všech 
úrovních této mnohostranné platformy 
jsou velice vítány a měly by být dále 
posíleny;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16a. odsuzuje tlak ze strany Ruska na 
několik zemí Východního partnerství a 
zdůrazňuje jejich svrchované právo 
určovat své vztahy s EU; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí řešit tuto problematiku v rámci 
dialogu s Ruskem, přičemž je třeba zahájit 
vážnou diskusi mezi členskými státy EU o 
nových způsobech konstruktivního 
zapojení Ruska do iniciativ, které odrážejí 
společné zájmy bezpečného, stabilního a 
prosperujícího evropského sousedství, a 
překonat tak zastaralý a nebezpečný 
model myšlení v rovině sfér vlivu; v této 
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souvislosti se domnívá, že EU, Rusko a 
země Východního partnerství by měly 
těsněji spolupracovat při řešení vleklých 
konfliktů v jejich společném sousedství;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Libor Rouček

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16a. odsuzuje tlak ze strany Ruska na 
několik zemí Východního partnerství a 
zdůrazňuje jejich svrchované právo 
určovat své vztahy s EU; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí řešit tuto problematiku v rámci 
dialogu s Ruskem, přičemž je třeba zahájit 
vážnou diskusi mezi členskými státy EU o 
nových způsobech konstruktivního 
zapojení Ruska do iniciativ, které odrážejí 
společné zájmy bezpečného, stabilního a 
prosperujícího evropského sousedství, a 
překonat tak zastaralý a nebezpečný 
model myšlení v rovině sfér vlivu; v této 
souvislosti se domnívá, že EU, Rusko a 
země Východního partnerství by měly 
těsněji spolupracovat při řešení vleklých 
konfliktů v jejich společném sousedství;
kromě toho zastává názor, že je v zájmu 
EU i Ruska, aby nadále usilovaly o vizi 
společné obchodní a ekonomické zóny 
rozprostírající se od Vladivostoku po 
Lisabon;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Andrey Kovatchev
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Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16a. připomíná, že v souladu se svými 
mezinárodními závazky by se země 
Východního partnerství měly při řešení 
konfliktů v regionu zdržet použití síly 
nebo hrozby použití síly; zdůrazňuje, že 
veškeré vleklé konflikty v oblasti 
Východního partnerství – bez ohledu na 
jejich specifika – je třeba řešit výhradně 
prostřednictvím jednání ve formátu 
přijatém znesvářenými stranami a na 
základě zásad mezinárodního práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Werner Schulz
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16b. zastává názor, že spolupráce mezi 
organizacemi občanské společnosti 
představuje dobrý základ pro mezilidské 
kontakty, které by neměly být omezeny 
státními hranicemi; doporučuje užší 
spolupráci a koordinaci mezi fórem 
občanské společnosti Východního 
partnerství a fórem občanské společnosti 
EU-Rusko;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi, Knut Fleckenstein
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. domnívá se, že nástroje spolupráce by 
měly být jasně definovány, měly by 
zohledňovat dostupné nástroje a programy 
a soustředit se především na vzdělání a 
akademické výměny; vyzývá k tomu, aby 
na provádění Východního partnerství a na 
podporu reforem, stěžejních iniciativ a 
projektů byly poskytnuty dodatečné 
finanční zdroje; vyzývá partnerské země, 
aby se plně zapojily do programů Unie;

17. domnívá se, že nástroje spolupráce by 
měly být jasně definovány, měly by 
zohledňovat dostupné nástroje a programy 
a soustředit se především na vzdělání a 
akademické výměny; vyzývá k tomu, aby 
na provádění Východního partnerství a na 
podporu reforem, stěžejních iniciativ a 
projektů byly poskytnuty dodatečné 
finanční zdroje; vyzývá všech šest 
partnerských zemí, aby se plně zapojily do 
programů Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. zdůrazňuje, že prioritou by měla být 
reforma soudních systémů v partnerských 
zemích, která zajistí nezávislost soudnictví;

18. zdůrazňuje, že prioritou by měla být 
reforma soudních systémů a veřejné správy 
v partnerských zemích, která zajistí 
nezávislost soudnictví, stejně jako právní 
jistotu, otevřenost a transparentnost, 
odpovědnost, účinnost a účelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Monica Luisa Macovei

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. zdůrazňuje, že prioritou by měla být 
reforma soudních systémů v partnerských 
zemích, která zajistí nezávislost soudnictví;

18. zdůrazňuje, že klíčovými prioritami by 
měla být reforma soudních systémů v 
partnerských zemích, která zajistí 
nezávislost, účinnost a odpovědnost
soudnictví; zdůrazňuje, že je třeba vést 
záznamy o případech zahrnujících trestní 
stíhání a rozsudky, na jejichž základě by 
se měřil dosažený pokrok; vyzývá ke 
sjednocení judikatury za účelem zajištění 
předvídatelného justičního systému 
a důvěry veřejnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. zdůrazňuje, že prioritou by měla být 
reforma soudních systémů v partnerských 
zemích, která zajistí nezávislost soudnictví;

18. zdůrazňuje, že prioritou by měla být 
reforma soudních systémů v partnerských 
zemích, která zajistí nezávislost soudnictví;
zdůrazňuje, že jestliže EU pomáhá zemím 
Východního partnerství vybudovat účinné 
a spravedlivé soudnictví, musí upustit od 
zásahů do posuzování a řešení 
konkrétních případů a do vnitřních 
politických sporů těchto států;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Pino Arlacchi, Knut Fleckenstein

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18a. zdůrazňuje, že v zemích Východního 
partnerství je korupce stále ještě rozšířená 
a představuje závažný problém, který je 
třeba řešit;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Evgeni Kirilov, Liisa Jaakonsaari

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. zdůrazňuje význam rozvíjení 
hospodářské spolupráce, která přispěje 
k tomu, aby projekt Východního 
partnerství dosáhl pokroku, mimo jiné 
prostřednictvím zvyšování povědomí o 
nejrůznějších hospodářských problémech, 
prosazováním dobré správy ve finančním 
sektoru, přijetím odvětvového přístupu, 
nabádáním k přijetí takových právních 
předpisů, které přispějí k rozvoji odvětví 
malých a středních podniků, a podporou 
obchodních partnerství mezi zeměmi EU a 
Východního partnerství;

19. uznává dopady hospodářské krize na 
hospodářský rozvoj zemí Východního 
partnerství; zdůrazňuje význam rozvíjení 
hospodářské spolupráce, která přispěje 
k tomu, aby projekt Východního 
partnerství dosáhl pokroku, mimo jiné
prostřednictvím zvyšování povědomí o 
nejrůznějších hospodářských problémech, 
prosazováním dobré správy ve finančním 
sektoru a spoluprací s mezinárodními 
finančními institucemi, přijetím 
odvětvového přístupu, nabádáním k přijetí 
takových právních předpisů, které přispějí 
k rozvoji odvětví malých a středních 
podniků, a podporou obchodních 
partnerství mezi zeměmi EU a Východního 
partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Werner Schulz
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. zdůrazňuje význam rozvíjení 
hospodářské spolupráce, která přispěje
k tomu, aby projekt Východního 
partnerství dosáhl pokroku, mimo jiné 
prostřednictvím zvyšování povědomí o 
nejrůznějších hospodářských problémech, 
prosazováním dobré správy ve finančním 
sektoru, přijetím odvětvového přístupu, 
nabádáním k přijetí takových právních 
předpisů, které přispějí k rozvoji odvětví 
malých a středních podniků, a podporou 
obchodních partnerství mezi zeměmi EU a 
Východního partnerství;

19. zdůrazňuje význam rozvíjení 
hospodářské spolupráce a udržitelného 
rozvoje, které přispějí k tomu, aby projekt 
Východního partnerství dosáhl pokroku, 
mimo jiné prostřednictvím zvyšování 
povědomí o nejrůznějších hospodářských 
problémech a výzvách či výhodách zelené 
ekonomiky, prosazováním dobré správy ve 
finančním sektoru, přijetím odvětvového 
přístupu, nabádáním k přijetí takových 
právních předpisů, které přispějí k rozvoji 
odvětví malých a středních podniků, a 
podporou obchodních partnerství mezi 
zeměmi EU a Východního partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi, Knut Fleckenstein

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. zdůrazňuje význam rozvíjení 
hospodářské spolupráce, která přispěje 
k tomu, aby projekt Východního 
partnerství dosáhl pokroku, mimo jiné 
prostřednictvím zvyšování povědomí o 
nejrůznějších hospodářských problémech, 
prosazováním dobré správy ve finančním 
sektoru, přijetím odvětvového přístupu, 
nabádáním k přijetí takových právních 
předpisů, které přispějí k rozvoji odvětví 
malých a středních podniků, a podporou 
obchodních partnerství mezi zeměmi EU a 
Východního partnerství;

19. zdůrazňuje význam rozvíjení 
hospodářské spolupráce, která přispěje 
k tomu, aby projekt Východního 
partnerství dosáhl pokroku, mimo jiné 
prostřednictvím zvyšování povědomí o 
nejrůznějších hospodářských problémech, 
prosazováním dobré správy ve finančním 
sektoru, přijetím odvětvového přístupu, 
nabádáním k přijetí takových právních 
předpisů, které přispějí k rozvoji odvětví 
malých a středních podniků, a podporou 
obchodních partnerství a mezilidských 
kontaktů mezi zeměmi EU a Východního 
partnerství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 219
Helmut Scholz
Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19a. zdůrazňuje, že je důležité více se 
soustředit na konsolidaci odvětví energie, 
což je jednou z hlavních podmínek pro 
modernizaci hospodářství, a na vytvoření 
energetických strategií v souladu 
s povinnostmi Evropského energetického 
společenství;

Or. de

Pozměňovací návrh 220
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19a. považuje za významné, že 
strukturovaný dialog mezi evropskými 
orgány a všemi příslušnými institucemi 
občanské společnosti partnerských států 
(odbory, malými a středními podniky, 
profesními nevládními organizacemi atd.) 
je upraven jako samostatný rozměr 
vyjednávání o přidružení, aby byla 
zajištěna jejich účinná spolupráce a přijetí 
dohod o přidružení ze strany veřejnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Helmut Scholz
Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. dále se domnívá, že podpora 
společných činností s dalšími strategickými 
partnery a spolupráce v mezinárodních a 
evropských organizacích by přinesla 
výhody všem dotyčným stranám;

20. dále se domnívá, že podpora 
společných činností s dalšími strategickými 
partnery a spolupráce v mezinárodních a 
evropských organizacích by přinesla 
výhody všem dotyčným stranám; vítá v 
této souvislosti poslední prohlášení vysoké 
představitelky Unie, místopředsedkyně 
Komise lady Ashtonové, že dohody o 
přidružení a obchodní dohody respektují 
tradiční vazby mezi Ruskem a jeho 
sousedy; vyzývá Komisi, aby společně s 
Ruskou federací usilovala o pozitivní 
vyjasnění vazeb s projektem euroasijské 
integrace s cílem oboustranného 
prospěchu, rovnováhy zájmů a 
dlouhodobě udržitelného partnerství;

Or. de

Pozměňovací návrh 222
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Evgeni Kirilov, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. dále se domnívá, že podpora 
společných činností s dalšími strategickými 
partnery a spolupráce v mezinárodních a 
evropských organizacích by přinesla 
výhody všem dotyčným stranám;

20. dále se domnívá, že podpora 
společných činností s dalšími strategickými 
partnery a spolupráce v mezinárodních a 
evropských organizacích by přinesla 
výhody všem dotyčným stranám;
připomíná v tomto ohledu platnou 
nabídku EU Rusku k účasti na projektech 
a iniciativách Východního partnerství a 
znovu opakuje, že prosperující, řádně 
spravované a stabilní sousedství je ve 
vlastním zájmu Ruska;

Or. en
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Pozměňovací návrh 223
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. zdůrazňuje potřebu podpory 
sociálních a kulturních vazeb, čímž se 
motto „jednotná v rozmanitosti“ uvede do 
praxe;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. zdůrazňuje potřebu podpory sociálních 
a kulturních vazeb, čímž se motto 
„jednotná v rozmanitosti“ uvede do praxe;

21. zdůrazňuje potřebu podpory sociálních 
a kulturních vazeb, čímž se motto 
„jednotná v rozmanitosti“ uvede do praxe;
zdůrazňuje, že proces rozšíření a 
přidružení nejen předpokládá 
jednostrannou transformaci 
přistupujících/přidružených států, ale 
vyžaduje i syntézu východní a západní 
evropské kultury, tradic, zvyklostí, 
zkušeností a bezpečnostních specifik; je 
přesvědčen, že EU, která požaduje 
transformaci přistupujících/přidružených 
států, musí zároveň transformovat i sebe 
sama;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Eleni Theocharous, Marietta Giannakou
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Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21a. zdůrazňuje význam iniciativy 
regionální spolupráce a budování důvěry 
mezi stranami vleklých konfliktů v oblasti 
zemí Východního partnerství; připomíná 
význam posílení zásady dobrých 
sousedských vztahů jakožto rozhodujícího 
prvku řešení konfliktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21a. zdůrazňuje význam informací a 
kulturní výměny mezi zeměmi 
Východního partnerství a EU za účelem 
budování moderní, dobře informované 
společnosti a prosazování evropských 
hodnot;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Andrzej Grzyb
Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. zdůrazňuje skutečnost, že důležitou 
úlohu v zemích Východního partnerství 
může hrát Evropská nadace pro 
demokracii tím, že posílí občanskou 
společnost;

22. zdůrazňuje skutečnost, že důležitou 
úlohu v zemích Východního partnerství 
sehrává Evropská nadace pro demokracii 
tím, že rychle, účinně a pružně posiluje
občanskou společnost v demokratických 
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zemích a tím, že podporuje nebo zakládá 
prodemokratická hnutí v zemích, kde 
přechod k demokracii dosud neproběhl 
nebo kde právě probíhá; v této souvislosti 
naléhavě vyzývá EU a její členské státy, 
aby zajistily, že pro činnosti Evropské 
nadace pro demokracii bude k dispozici 
dostatečné a stálé financování;

Or. pl

Pozměňovací návrh 228
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. zdůrazňuje skutečnost, že důležitou 
úlohu v zemích Východního partnerství 
může hrát Evropská nadace pro demokracii 
tím, že posílí občanskou společnost;

22. je přesvědčen, že důležitou úlohu 
v zemích Východního partnerství může 
hrát Evropská nadace pro demokracii tím, 
že posílí občanskou společnost; vyzývá 
Komisi, ESVČ a členské státy, aby 
podpořily činnost Evropské nadace pro 
demokracii a plně přitom využily 
potenciálu ke spolupráci a součinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Werner Schulz
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. zdůrazňuje skutečnost, že důležitou 
úlohu v zemích Východního partnerství 
může hrát Evropská nadace pro demokracii 
tím, že posílí občanskou společnost;

22. zdůrazňuje skutečnost, že důležitou 
úlohu v zemích Východního partnerství 
může hrát Evropská nadace pro demokracii 
tím, že posílí občanskou společnost, 
prosazování právního státu a dodržování 
lidských práv;
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Or. en

Pozměňovací návrh 230
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. zdůrazňuje skutečnost, že důležitou 
úlohu v zemích Východního partnerství 
může hrát Evropská nadace pro demokracii 
tím, že posílí občanskou společnost;

22. zdůrazňuje skutečnost, že důležitou 
úlohu v zemích Východního partnerství 
může hrát Evropská nadace pro demokracii 
tím, že bude doplňovat další stávající 
nástroje financování EU např. tím, že
posílí občanskou společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Marusya Lyubcheva

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. domnívá se, že v zájmu zlepšení 
spolupráce mezi východními partnery by 
EU měla přestat trvat na používání 
jednoho jazyka při společných projektech 
a měla by naopak podporovat 
vícejazyčnost, zejména pak v místních 
vládách a v občanských a vzdělávacích 
iniciativách;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Ivo Vajgl
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Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. domnívá se, že v zájmu zlepšení 
spolupráce mezi východními partnery by 
EU měla přestat trvat na používání 
jednoho jazyka při společných projektech 
a měla by naopak podporovat 
vícejazyčnost, zejména pak v místních 
vládách a v občanských a vzdělávacích 
iniciativách;

23. domnívá se, že v zájmu zlepšení 
spolupráce mezi východními partnery by 
EU měla podporovat vícejazyčnost, 
zejména pak v místních vládách a 
v občanských a vzdělávacích iniciativách;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. zdůrazňuje, že je třeba podporovat a 
prosazovat společné úsilí v oblasti 
výzkumu a inovací, včetně výměnných 
programů pro studenty, při uskutečňování 
virtuálních vícejazyčných projektů a 
dialogu mezi kulturami prostřednictvím 
společné filmové produkce a společných
zdrojů pro literární překlady, v oblasti 
společného výzkumu týkajícího se 
nacistického a komunistického dědictví a 
totalitních režimů a společné evropské
historie;

24. zdůrazňuje, že je třeba podporovat a 
prosazovat společné úsilí v oblasti 
výzkumu a inovací, včetně výměnných 
programů pro studenty, při uskutečňování 
virtuálních vícejazyčných projektů a 
dialogu mezi kulturami prostřednictvím 
společné filmové produkce a dalších 
uměleckých projektů, přidělování zdrojů 
pro literární překlady, v oblasti společného 
výzkumu týkajícího se nacistického a 
komunistického dědictví a totalitních 
režimů, aby bylo možné dosáhnout 
společného hodnocení historie;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari
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Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. zdůrazňuje, že je třeba podporovat a 
prosazovat společné úsilí v oblasti 
výzkumu a inovací, včetně výměnných 
programů pro studenty, při uskutečňování 
virtuálních vícejazyčných projektů a 
dialogu mezi kulturami prostřednictvím 
společné filmové produkce a společných 
zdrojů pro literární překlady, v oblasti 
společného výzkumu týkajícího se 
nacistického a komunistického dědictví a 
totalitních režimů a společné evropské 
historie;

24. zdůrazňuje, že je třeba podporovat a 
prosazovat společné úsilí v oblasti 
výzkumu a inovací, včetně výměnných 
programů pro studenty, při uskutečňování 
virtuálních vícejazyčných projektů a 
dialogu mezi kulturami prostřednictvím 
společné filmové produkce a společných 
zdrojů pro literární překlady, v oblasti 
společného výzkumu týkajícího se 
společné evropské historie;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. zdůrazňuje, že je třeba podporovat a 
prosazovat společné úsilí v oblasti 
výzkumu a inovací, včetně výměnných 
programů pro studenty, při uskutečňování 
virtuálních vícejazyčných projektů a 
dialogu mezi kulturami prostřednictvím 
společné filmové produkce a společných 
zdrojů pro literární překlady, v oblasti 
společného výzkumu týkajícího se 
nacistického a komunistického dědictví a 
totalitních režimů a společné evropské 
historie;

24. zdůrazňuje, že je třeba podporovat a 
prosazovat společné úsilí v oblasti 
výzkumu a inovací, včetně výměnných 
programů pro studenty, při uskutečňování 
virtuálních vícejazyčných projektů a 
dialogu mezi kulturami prostřednictvím 
společné filmové produkce a společných 
zdrojů pro literární překlady, v oblasti 
společného výzkumu týkajícího se 
nacistického a komunistického dědictví a 
totalitních režimů a společné evropské 
historie, například prostřednictvím 
programu „Evropa pro občany“ a 
podporou Platformy evropské paměti a 
svědomí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 236
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. zdůrazňuje, že je třeba podporovat a 
prosazovat společné úsilí v oblasti 
výzkumu a inovací, včetně výměnných 
programů pro studenty, při uskutečňování 
virtuálních vícejazyčných projektů a 
dialogu mezi kulturami prostřednictvím 
společné filmové produkce a společných 
zdrojů pro literární překlady, v oblasti 
společného výzkumu týkajícího se 
nacistického a komunistického dědictví a 
totalitních režimů a společné evropské 
historie;

24. zdůrazňuje, že je třeba podporovat a 
prosazovat společné úsilí v oblasti 
výzkumu a inovací, včetně výměnných 
programů pro studenty, při uskutečňování 
virtuálních vícejazyčných projektů a 
dialogu mezi kulturami prostřednictvím 
společné filmové produkce a společných 
zdrojů pro literární překlady, v oblasti 
společného výzkumu týkajícího se 
nacistického a komunistického dědictví a 
totalitních režimů a společné evropské 
historie; vyzývá v této souvislosti 
zúčastněné subjekty, aby podporovaly a 
využívaly sítě Platformy evropské paměti a 
svědomí;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Werner Schulz
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24a. opakuje svůj názor, že přetrvávající 
konflikty brání plnému rozvoji 
Východního partnerství; v tomto ohledu 
lituje, že od zahájení Východního 
partnerství nebylo v řešení stávajících 
konfliktů dosaženo žádného pokroku;
vyzývá vysokou představitelku, 
místopředsedkyni Komise, aby sehrála 
aktivnější úlohu a jednoznačně stanovila, 
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že prohlubování dvoustranných vztahů je 
podmíněno mírovým řešením konfliktů a 
dodržováním mezinárodního práva;
naléhavě vyzývá Komisi, aby posílila 
programy budování důvěry v konfliktních 
oblastech, aby došlo k obnovení dialogu a 
usnadnění mezilidských výměn;

Or. en


