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Pozmeňujúci návrh 1
Andrzej Grzyb

Návrh uznesenia
Citácia 1 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na začatie činnosti 
Parlamentného zhromaždenia 
EURONEST 3. mája 2011 počas 
siedmeho funkčného obdobia Európskeho 
parlamentu;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 2
Andrzej Grzyb

Návrh uznesenia
Citácia 1 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na zriadenie fóra 
občianskej spoločnosti Východného 
partnerstva a jeho doterajšiu prácu 
vrátane odporúčaní a iných dokumentov 
navrhnutých piatimi pracovnými 
skupinami alebo navrhnutých počas jeho 
výročných zasadnutí, ktoré sa konali: 16. 
– 17. novembra 2009 v Bruseli, Belgicko, 
2009; 18. – 19. novembra 2010 v Berlíne, 
Nemecko; 28. 30. novembra 2011 v 
Poznani, Poľsko; 28. – 30. novembra 
2012 v Štokholme, Švédsko, a 4. – 5. 
novembra 2013 v Kišiňove, Moldavsko.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 3
Andrzej Grzyb
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Návrh uznesenia
Citácia 1 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na zriadenie Konferencie 
miestnych a regionálnych samospráv
krajín Východného partnerstva
(CORLEAP) Výborom regiónov, ktorej 
inauguračné zasadnutie sa konalo 8. 
septembra 2011 v Poznani, Poľsko, a na 
stanoviská, ktoré sa na CORLEAP 
doteraz navrhli,

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 4
Adrian Severin

Návrh uznesenia
Citácia 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenia Komisie z 11. 
marca 2003 na tému Širšia Európa –
susedstvo: nový rámec pre vzťahy s našimi 
východnými a južnými susedmi 
(COM(2003)0104), z 12. mája 2004 na 
tému Európska politika susedstva –
strategický dokument (COM(2004)0373), 
zo 4. decembra 2006 na tému Posilnenie 
európskej susedskej politiky 
(COM(2006)0726), z 5. decembra 2007 na 
tému Intenzívna európska susedská politika 
(COM(2007)0774), z 3. decembra 2008 na 
tému Východné partnerstvo 
(COM(2008)0823) a z 12. mája 2010 na 
tému Hodnotenie európskej susedskej 
politiky (COM(2010)0207),

– so zreteľom na oznámenia Komisie z 11. 
marca 2003 na tému Širšia Európa –
susedstvo: nový rámec pre vzťahy s našimi 
východnými a južnými susedmi 
(COM(2003)0104), z 12. mája 2004 na 
tému Európska politika susedstva –
strategický dokument (COM(2004)0373), 
zo 4. decembra 2006 na tému Posilnenie 
európskej susedskej politiky 
(COM(2006)0726), z 11. apríla na tému 
Čiernomorská synergia – nová iniciatíva 
regionálnej spolupráce 
(KOM(2007)0160), z 5. decembra 2007 na 
tému Intenzívna európska susedská politika 
(COM(2007)0774), z 3. decembra 2008 na 
tému Východné partnerstvo 
(COM(2008)0823) a z 12. mája 2010 na 
tému Hodnotenie európskej susedskej 
politiky (COM(2010)0207),

Or. en



AM\1014796SK.doc 5/119 PE526.268v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 5
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari

Návrh uznesenia
Citácia 6 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na závery Európskej rady o 
Východnom partnerstve z 19. – 20. 
decembra 2013,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Andrzej Grzyb

Návrh uznesenia
Citácia 7 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na spoločné oznámenie 
vysokej predstaviteľky Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a 
Komisie z 12. decembra 2011 
Európskemu parlamentu a Rade s názvom 
„Ľudské práva a demokracia v centre 
vonkajšej činnosti EÚ – smerom k 
účinnejšiemu prístupu“ 
(COM(2011)0886),

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 7
Eduard Kukan

Návrh uznesenia
Citácia 7 a (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje 
nástroj európskeho susedstva na obdobie 
rokov 2014 – 2020,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Andrzej Grzyb

Návrh uznesenia
Citácia 7 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na uznesenie 
Parlamentného zhromaždenia Euronest z 
28. mája 2013 o energetickej bezpečnosti v 
súvislosti s trhom s energiou a 
harmonizáciou medzi východoeurópskymi 
partnermi a členskými štátmi EÚ (2013/C 
338/03),

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 9
Andrzej Grzyb

Návrh uznesenia
Citácia 8 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje legislatívne 
uznesenie z 11. decembra 2013 o návrhu 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady, ktorým sa ustanovujú spoločné 
pravidlá a postupy pre vykonávanie 
nástrojov Únie pre vonkajšiu činnosť 
(COM(2011)0842 – C7-0494/2011 –
2011/0415(COD)),
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Or. pl

Pozmeňujúci návrh 10
Andrzej Grzyb

Návrh uznesenia
Citácia 8 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje legislatívne 
uznesenie z 11. decembra 2013 o návrhu 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj 
európskeho susedstva (COM(2011)0839 –
C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)),

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 11
Andrzej Grzyb

Návrh uznesenia
Citácia 8 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje legislatívne 
uznesenie z 11. decembra 2013 o návrhu 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady o zavedení nástroja financovania na 
podporu demokracie a ľudských práv vo 
svete (COM(2011)0844 – C7-0496/2011 –
2011/0412(COD)), 

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 12
Andrzej Grzyb

Návrh uznesenia
Citácia 8 d (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. 
júla 2011 o vonkajších politikách EÚ na 
podporu demokratizácie 
(2011/2032(INI)),

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 13
Andrzej Grzyb

Návrh uznesenia
Citácia 8 e (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje výročné uznesenia 
o výročnej správe o ľudských právach vo 
svete a o politike Európskej únie v tejto 
oblasti a najmä na najnovšie uznesenia o 
udalostiach v južných a východných 
susedných štátoch EÚ, a to: uznesenie 
Európskeho parlamentu z 18. apríla 2012 
o výročnej správe o ľudských právach vo 
svete a o politike Európskej únie v tejto 
oblasti vrátane dôsledkov pre strategickú 
politiku EÚ v oblasti ľudských práv 
(2011/2185(INI)); uznesenie Európskeho 
parlamentu z 13. decembra 2012 o 
výročnej správe o ľudských právach vo 
svete v roku 2011 a o politike Európskej 
únie v tejto oblasti (2012/2145(INI)); a 
uznesenie Európskeho parlamentu z 11. 
decembra 2013 o výročnej správe o 
ľudských právach vo svete v roku 2012 a 
o politike Európskej únie v tejto oblasti 
(2013/2152(INI)),

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 14
Andrzej Grzyb
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Návrh uznesenia
Citácia 8 f (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje odporúčania 
Európskeho parlamentu Rade z 29. marca 
2012 k postupu prípadného založenia 
európskej nadácie pre demokraciu 
(2011/2245(INI)), k jej založeniu v roku 
2012 a začatiu jej úplnej činnosti v roku 
2013,

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 15
Andrzej Grzyb

Návrh uznesenia
Citácia 8 g (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. 
decembra 2012 o revízii stratégie EÚ v 
oblasti ľudských práv (2012/2062(INI)),

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 16
Andrzej Grzyb

Návrh uznesenia
Citácia 8 h (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. 
decembra 2012 o stratégii digitálnej 
slobody v zahraničnej politike EÚ 
(2012/2094 (INI)),

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 17
Andrzej Grzyb

Návrh uznesenia
Citácia 8 i (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. 
júna 2013 o slobode tlače a médií vo svete 
(2011/2081(INI)),

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 18
Inese Vaidere

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže cieľom európskej susedskej 
politiky (ESP) a najmä Východného 
partnerstva je šíriť hodnoty a idey 
zakladateľov EÚ;

A. keďže Východné partnerstvo v rámci
európskej susedskej politiky (ESP) 
spolupracuje so susednými krajinami EÚ 
z východnej Európy s cieľom dosiahnuť 
čo najužšie politické pridruženie a čo 
najvyšší stupeň hospodárskej integrácie; 
keďže tento cieľ je založený na 
spoločných záujmoch a hodnotách, ako je 
demokracia, právny štát, dodržiavanie 
ľudských práv a sociálna súdržnosť 
obyvateľov krajín Východného 
partnerstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Eduard Kukan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže cieľom európskej susedskej 
politiky (ESP) a najmä Východného 
partnerstva je šíriť hodnoty a idey 
zakladateľov EÚ;

A. keďže cieľom európskej susedskej 
politiky (ESP) a najmä Východného 
partnerstva by malo byť posilnenie 
partnerstva medzi EÚ a krajinami a 
spoločnosťami susedstva a šírenie hodnôt 
a ideí EÚ do krajín s cieľom prispieť k 
vybudovaniu a upevneniu zdravých 
demokratických systémov, a to cestou 
udržateľného hospodárskeho rastu a 
riadením cezhraničného prepojenia;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže cieľom európskej susedskej 
politiky (ESP) a najmä Východného 
partnerstva je šíriť hodnoty a idey 
zakladateľov EÚ;

A. keďže sa európska susedská politika 
(ESP) a najmä Východné partnerstvo 
zakladá na spoločenstve hodnôt a zásad 
slobody, demokracie, dodržiavania 
ľudských práv a základných slobôd, ako 
aj právneho štátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Werner Schulz
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže cieľom európskej susedskej 
politiky (ESP) a najmä Východného 

A. keďže cieľom európskej susedskej 
politiky (ESP) a najmä Východného 
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partnerstva je šíriť hodnoty a idey 
zakladateľov EÚ;

partnerstva je šíriť , vymieňať si a 
podporovať hodnoty a zásady, ktoré tvoria 
základ EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže cieľom európskej susedskej 
politiky (ESP) a najmä Východného 
partnerstva je šíriť hodnoty a idey 
zakladateľov EÚ;

A. keďže cieľom európskej susedskej 
politiky (ESP) a najmä Východného 
partnerstva je podporovať a realizovať
hodnoty a idey zakladateľov EÚ, ktoré sa 
týkajú aj susedných krajín EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Inese Vaidere

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže postupné rozširovanie EÚ 
priblížilo Arménsko, Azerbajdžan, 
Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajinu 
a Bielorusko k EÚ, má ich bezpečnosť, 
stabilita a prosperita vo zvýšenej miere 
vplyv na EÚ a naopak;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Adrian Severin
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže sloboda, demokratické hodnoty 
a ľudské práva možno rozvíjať len vo 
vhodnom prostredí, ktoré charakterizuje 
hospodárska a sociálna stabilita, ako aj 
vnútroštátna a medzinárodná bezpečnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Eduard Kukan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže Východné partnerstvo 
vychádza zo spoločného záväzku 
rešpektovať medzinárodné právo 
a základné hodnoty – demokraciu, právny 
štát a dodržiavanie ľudských práv 
a základných slobôd – a trhové 
hospodárstvo, trvalo udržateľný rozvoj 
a dobrú správu vecí verejných; keďže 
samit Východného partnerstva vo Vilniuse
opätovne potvrdil záväzok všetkých 
účastníkov rešpektovať tieto zásady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Inese Vaidere

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže zatiaľ, čo sa základné zásady
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a ciele európskej susedskej politiky
uplatňujú na všetkých partnerov, vzťah 
EÚ s každým s jej partnerom je jedinečný
a nástroje európskej susedskej politiky sú 
prispôsobené tak, aby podporovali každý
z týchto vzťahov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Adrian Severin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže primárnym cieľom pridruženia
a integrácie susedných štátov je 
konsolidácia bezpečnosti EÚ; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Eduard Kukan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (new)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže samit Východného partnerstva 
vo Vilniuse preukázal potrebu zvážiť 
politické stratégie EÚ zamerané na 
východných partnerov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Inese Vaidere
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže Východné partnerstvo je 
zamerané na európske krajiny a je 
reakciou na európske ambície obyvateľov 
partnerských krajín;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže Východné partnerstvo je 
zamerané na európske krajiny a je 
reakciou na európske ambície obyvateľov 
partnerských krajín;

B. keďže cieľom Východného partnerstva 
je podporovať procesy reformy šiestich 
krajín z východnej Európy vzhľadom na 
zrýchlenie ich politického pridruženia
a hospodárskej integrácie do Európskej 
únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Eduard Kukan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže Východné partnerstvo je 
zamerané na európske krajiny a je 
reakciou na európske ambície obyvateľov 
partnerských krajín;

B. keďže Východné partnerstvo by malo 
podporovať prechod k demokracii a
európske ambície obyvateľov partnerských 
krajín;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 32
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže Východné partnerstvo je 
zamerané na európske krajiny a je reakciou 
na európske ambície obyvateľov 
partnerských krajín;

B. keďže Východné partnerstvo je 
zamerané na európske krajiny v zmysle 
článkov 8 a 49 zmlúv a je reakciou na 
európske ambície obyvateľov partnerských 
krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže Východné partnerstvo je 
zamerané na európske krajiny a je reakciou 
na európske ambície obyvateľov
partnerských krajín;

B. keďže Východné partnerstvo je 
zamerané na európske krajiny a je reakciou 
na európske ambície občanov partnerských 
krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Marek Siwiec

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže projekt Východného 
partnerstva by mal zahŕňať ďalšie krajiny 
ako Kazachstan, Kirgizsko, Uzbekistan, 
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Tadžikistan a Turkménsko, ktoré majú 
európske ambície a sú ochotné 
spolupracovať s EÚ;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže účastníci samitu vo Vilniuse 
v novembri 2013 opätovne potvrdili svoj 
záväzok vykonávať tieto hlavné zásady 
Východného partnerstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Eduard Kukan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže všetky krajiny Východného 
partnerstva majú hlboko zakorenené 
európske ambície a ešte stále prechádzajú 
náročným transformačným procesom po 
desaťročiach obmedzeného rozvoja v 
rámci ZSSR;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže všetky krajiny Východného 
partnerstva majú hlboko zakorenené 
európske ambície a ešte stále prechádzajú 
náročným transformačným procesom po 
desaťročiach obmedzeného rozvoja v 
rámci ZSSR;

C. keďže všetky krajiny Východného 
partnerstva majú hlboko zakorenené 
európske ambície a už niekoľko rokov
prechádzajú náročným transformačným 
procesom, ktorý spôsobil obrovské
sociálne problémy, nezamestnanosť a 
chudobu, ako aj výrazný únik mozgov zo 
susedných štátov do členských štátov EÚ;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 38
Werner Schulz
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže všetky krajiny Východného 
partnerstva majú hlboko zakorenené 
európske ambície a ešte stále prechádzajú 
náročným transformačným procesom po 
desaťročiach obmedzeného rozvoja v 
rámci ZSSR;

C. keďže všetky krajiny Východného 
partnerstva majú hlboko zakorenené 
európske ambície a ešte stále prechádzajú 
náročným transformačným procesom 
smerom k demokratickému systému 
založenému na právnom štáte a 
dodržiavaní ľudských práv a občianskych 
slobôd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže všetky krajiny Východného 
partnerstva majú hlboko zakorenené 
európske ambície a ešte stále prechádzajú 
náročným transformačným procesom po 
desaťročiach obmedzeného rozvoja v 
rámci ZSSR;

C. keďže všetky krajiny Východného 
partnerstva majú hlboko zakorenené 
európske postoje a ešte stále prechádzajú 
náročným transformačným procesom k 
nezávislosti a suverenite po desaťročiach 
existencie v ZSSR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Tonino Picula

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže všetky krajiny Východného 
partnerstva majú hlboko zakorenené 
európske ambície a ešte stále prechádzajú 
náročným transformačným procesom po 
desaťročiach obmedzeného rozvoja v rámci 
ZSSR;

C. keďže neexistuje zhoda o európskej 
budúcnosti v krajinách Východného 
partnerstva, ktoré majú hlboko zakorenené 
európske ambície a ešte stále prechádzajú 
náročným transformačným procesom po 
desaťročiach obmedzeného rozvoja v rámci 
ZSSR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže všetky krajiny Východného 
partnerstva majú hlboko zakorenené 
európske ambície a ešte stále prechádzajú 
náročným transformačným procesom po 
desaťročiach obmedzeného rozvoja v rámci 
ZSSR;

C. keďže všetky krajiny Východného 
partnerstva majú hlboko zakorenené 
európske ambície a ešte stále prechádzajú 
náročným transformačným procesom po 
desaťročiach obmedzeného rozvoja a 
bezprávia obyvateľov v rámci ZSSR;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Inese Vaidere

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže všetky krajiny Východného 
partnerstva majú hlboko zakorenené 
európske ambície a ešte stále prechádzajú 
náročným transformačným procesom po 
desaťročiach obmedzeného rozvoja v rámci 
ZSSR;

C. keďže všetky krajiny Východného 
partnerstva, ktoré majú hlboko zakorenené 
európske ambície, ešte stále prechádzajú 
náročným transformačným procesom po 
desaťročiach obmedzeného rozvoja v rámci 
ZSSR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Jerzy Buzek, Jacek Protasiewicz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže všetky krajiny Východného 
partnerstva majú hlboko zakorenené 
európske ambície a ešte stále prechádzajú 
náročným transformačným procesom po 
desaťročiach obmedzeného rozvoja v rámci 
ZSSR;

C. keďže niektoré krajiny Východného 
partnerstva majú hlboko zakorenené 
európske ambície a ešte stále prechádzajú 
náročným transformačným procesom po 
desaťročiach obmedzeného rozvoja v rámci 
ZSSR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Graham Watson

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže podľa článkov 8 a 49 Zmluvy 
o Európskej únii majú všetky európske 
krajiny vrátane krajín v rámci 
Východného partnerstva dlhodobú 
možnosť požiadať o členstvo v Európskej 
únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Adrian Severin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže pridruženie k EÚ si vyžaduje, 
aby dotknuté krajiny okrem vykonávania 
vnútroštátnych reforiem vystúpili 
z predchádzajúcich zahraničných aliancií 
a medzinárodných sietí, čo si bude 
vyžadovať dodatočné náklady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže súčasná dynamika vo vzťahoch
s východnými partnermi by sa mala využiť 
na povzbudenie obyvateľov krajín 
Východného partnerstva, aby sa usilovali 
presadzovať ďalšie demokratické reformy;

D. keďže súčasná dynamika v členských 
štátoch EÚ zameraná na formovanie a 
vytváranie komplexných vzťahov
s východnými partnermi by sa mala využiť 
na povzbudenie obyvateľov krajín 
Východného partnerstva, aby sa usilovali 
presadzovať ďalšie demokratické reformy 
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a sociálnu a hospodársku modernizáciu 
svojich krajín, pričom sa vezmú do úvahy 
ich osobité vnútroštátne podmienky, 
potenciál a tradície;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 47
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže súčasná dynamika vo vzťahoch 
s východnými partnermi by sa mala využiť 
na povzbudenie obyvateľov krajín 
Východného partnerstva, aby sa usilovali 
presadzovať ďalšie demokratické reformy;

D. keďže súčasná dynamika vo vzťahoch 
s východnými partnermi by sa mala využiť 
na povzbudenie obyvateľov krajín 
Východného partnerstva, aby sa usilovali 
presadzovať ďalšie demokratické reformy; 
keďže proces pridruženia k EÚ má práve 
tento cieľ, o ktorý sa treba snažiť napriek 
súčasným neúspechom v niektorých 
krajinách Východného partnerstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže Východné partnerstvo by malo
presadzovať humanitárne, hospodárske, 
sociálne a kultúrne rozmery spolupráce;

E. keďže sa Východné partnerstvo musí v 
prvom rade zamerať na rozvoj a 
posilnenie vlastného potenciálu rozvoja 
partnerských krajín, pričom by malo
presadzovať humanitárne, hospodárske, 
sociálne a kultúrne rozmery spolupráce;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 49
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže Východné partnerstvo by malo 
presadzovať humanitárne, hospodárske, 
sociálne a kultúrne rozmery spolupráce;

E. keďže Východné partnerstvo by malo 
presadzovať politické, hospodárske, 
sociálne a kultúrne rozmery spolupráce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Adrian Severin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže Východné partnerstvo by malo 
presadzovať humanitárne, hospodárske,
sociálne a kultúrne rozmery spolupráce;

E. keďže Východné partnerstvo by malo 
presadzovať humanitárnu, hospodársku, 
geopolitickú bezpečnosť a sociálne 
a kultúrne rozmery spolupráce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Eduard Kukan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže nástroj európskeho susedstva je 
hlavný nástroj na poskytnutie podpory
a pomoci zo strany Únie krajinám 
Východného partnerstva; keďže 
odzrkadľuje diferenciáciu a prístup „viac 
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za viac“ a poskytuje významné finančné 
stimuly tým susedným krajinám, ktoré 
podstupujú demokratické reformy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Inese Vaidere

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže nedávny vývoj v krajinách
Východného partnerstva a v ich vzťahoch 
s EÚ je varovaním, že EÚ sa ešte stále 
nepovažuje za jedinú politickú 
alternatívu;

F. keďže neuspokojivé napredovanie 
krajín Východného partnerstva vyplýva aj 
z opatrení Ruska určených na odvrátenie 
partnerských krajín od politického a 
hospodárskeho pridruženia k EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže nedávny vývoj v krajinách
Východného partnerstva a v ich vzťahoch s 
EÚ je varovaním, že EÚ sa ešte stále 
nepovažuje za jedinú politickú alternatívu;

F. keďže krajiny Východného partnerstva 
stále hľadajú politické alternatívy pre svoj 
vývoj, a partnerstvo, ktoré ponúka EÚ, 
vychádza z ich vlastnej politickej vôle, ale 
napriek jasným európskym ambíciám 
ľudí v krajinách Východného partnerstva 
nepredstavuje dostatočný hnací motor 
zmien a reforiem;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 54
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže nedávny vývoj v krajinách 
Východného partnerstva a v ich vzťahoch 
s EÚ je varovaním, že EÚ sa ešte stále 
nepovažuje za jedinú politickú 
alternatívu;

F. keďže nedávny vývoj v krajinách 
Východného partnerstva je varovaním, že
tieto krajiny sú pri svojich 
rozhodovaniach o zvrchovanosti stále 
vystavené silnému tlaku a vydieraniu 
tretími stranami; keďže EÚ dôrazne 
odmieta konfrontačnú diskusiu, ktorú si 
osvojili príslušné tretie strany, a 
porovnávanie rozličných regionálnych 
projektov integrácie; keďže do úvahy 
prichádzajú rôzne modely mierovej 
regionálnej spolupráce pod podmienkou, 
že všetky strany budú rešpektovať zásadu 
zvrchovanej voľby národov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže nedávny vývoj v krajinách 
Východného partnerstva a v ich vzťahoch s 
EÚ je varovaním, že EÚ sa ešte stále 
nepovažuje za jedinú politickú 
alternatívu;

F. keďže nedávny vývoj v krajinách 
Východného partnerstva a v ich vzťahoch s 
EÚ, ako aj výsledok samitu vo Vilniuse 
zdôrazňujú potrebu posilniť strategický 
charakter Východného partnerstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže nedávny vývoj v krajinách 
Východného partnerstva a v ich vzťahoch s 
EÚ je varovaním, že EÚ sa ešte stále 
nepovažuje za jedinú politickú alternatívu;

F. keďže nedávny vývoj v krajinách 
Východného partnerstva a v ich vzťahoch s 
EÚ ukazuje, že EÚ a jej politika 
východného susedstva, ktorá je viazaná 
prísnou podmienenosťou a 
geostrategickými cieľmi, sa ešte stále 
nepovažuje za jedinú politickú alternatívu
a neustále musí presviedčať občanov 
východných susedných krajín o výhodách, 
ktoré ponúka v rámci medzinárodných 
vzťahov týchto krajín;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 57
Werner Schulz
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže nedávny vývoj v krajinách 
Východného partnerstva a v ich vzťahoch s 
EÚ je varovaním, že EÚ sa ešte stále 
nepovažuje za jedinú politickú alternatívu;

F. keďže nedávny vývoj v krajinách 
Východného partnerstva a v ich vzťahoch s 
EÚ ukazuje, že EÚ sa ešte stále 
nepovažuje za jedinú politickú alternatívu; 
keďže krajiny Východného partnerstva 
musia byť slobodné a zvrchované, aby v 
plnej miere uplatňovali svoje právo na 
určenie svojej budúcnosti bez toho, aby 
čelili neprimeranému vonkajšiemu tlaku, 
hrozbám a zastrašovaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Ivo Vajgl
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže nedávny vývoj v krajinách 
Východného partnerstva a v ich vzťahoch s 
EÚ je varovaním, že EÚ sa ešte stále 
nepovažuje za jedinú politickú alternatívu;

F. keďže nedávny vývoj v krajinách 
Východného partnerstva a v ich vzťahoch s 
EÚ naznačuje, že EÚ sa ešte stále 
nepovažuje za jedinú politickú alternatívu, 
ale ostáva najvýznamnejšou inšpiráciou v 
snahe o demokratické reformy a sociálne 
zmeny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Pino Arlacchi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže nedávny vývoj v krajinách 
Východného partnerstva a v ich vzťahoch s 
EÚ je varovaním, že EÚ sa ešte stále 
nepovažuje za jedinú politickú alternatívu;

F. keďže nedávny vývoj v krajinách 
Východného partnerstva a v ich vzťahoch s 
EÚ je varovaním, že EÚ sa ešte stále 
nepovažuje za úplného partnera;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Graham Watson

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže nedávny vývoj v krajinách 
Východného partnerstva a v ich vzťahoch s 
EÚ je varovaním, že EÚ sa ešte stále
nepovažuje za jedinú politickú alternatívu;

F. keďže nedávny vývoj v krajinách 
Východného partnerstva a v ich vzťahoch s 
EÚ naznačuje, že EÚ sa ešte nepovažuje 
za jedinú politickú alternatívu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 61
Ivo Vajgl

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže EÚ sa má konkrétnejšie 
angažovať v snahe nájsť riešenia 
nedoriešených konfliktov v krajinách 
Východného partnerstva, lebo tieto 
konflikty by mohli v daný moment vyvolať 
krízu s ďalekosiahlymi následkami pre 
mier a stabilitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Werner Schulz
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže Východné partnerstvo žiadnym 
spôsobom neusiluje o poškodenie ani 
zamedzenie dvojstranných vzťahov 
s Ruskou federáciou, ale práve naopak, je 
otvorené budovaniu súčinnosti s Moskvou
s cieľom vytvoriť najpriaznivejšie 
podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj 
spoločných susedných štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže nedávny vývoj ukázal, že 
niektorí politickí aktéri považujú politiku 
EÚ v oblasti Východného partnerstva 
nesprávne za hru, ktorá sa nedá vyhrať, 
a z tohto dôvodu by sa mal vziať do úvahy 
ich negatívny vplyv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Werner Schulz
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F b (new)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fb. keďže mier a stabilita sú základnými 
prvkami Východného partnerstva; keďže 
partnerské krajiny sa musia riadiť týmito 
zásadami a usilovať sa o mierové riešenie 
existujúcich konfliktov; keďže Ruská 
federácia hrá kľúčovú úlohu pri riešení 
týchto konfliktov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Inese Vaidere

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína úspechy a ambície
Východného partnerstva, ktoré je 
politickým rámcom na upevnenie vzťahov 

1. pripomína, že Východné partnerstvo je 
politickým rámcom na upevnenie vzťahov 
medzi EÚ a východnými partnermi 
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medzi EÚ a východnými partnermi 
vychádzajúcim zo vzájomných záujmov, 
záväzkov a spoločnej zodpovednosti, ako 
aj inštitucionálnou základňou pre politickú 
spoluprácu a fórom pre dialóg medzi 
partnerskými krajinami; v tejto súvislosti 
víta vytvorenie Parlamentného 
zhromaždenia Euronest a ďalších 
platforiem spolupráce, napríklad fóra 
občianskej spoločnosti Východného 
partnerstva a kongresu iniciatív 
východnej Európy; konštatuje však, že 
nedávne udalosti v niektorých krajinách 
Východného partnerstva zvýraznili 
krehkosť politického procesu;

vychádzajúcim zo vzájomných záujmov, 
záväzkov a spoločnej zodpovednosti, ako 
aj inštitucionálnou základňou pre politickú 
spoluprácu a fórom pre dialóg medzi 
partnerskými krajinami; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Andrzej Grzyb

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína úspechy a ambície 
Východného partnerstva, ktoré je 
politickým rámcom na upevnenie vzťahov 
medzi EÚ a východnými partnermi 
vychádzajúcim zo vzájomných záujmov, 
záväzkov a spoločnej zodpovednosti, ako 
aj inštitucionálnou základňou pre politickú 
spoluprácu a fórom pre dialóg medzi 
partnerskými krajinami; v tejto súvislosti 
víta vytvorenie Parlamentného 
zhromaždenia Euronest a ďalších 
platforiem spolupráce, napríklad fóra 
občianskej spoločnosti Východného 
partnerstva a kongresu iniciatív 
východnej Európy; konštatuje však, že 
nedávne udalosti v niektorých krajinách 
Východného partnerstva zvýraznili 
krehkosť politického procesu;

1. pripomína úspechy a ambície 
Východného partnerstva, ktoré je 
politickým rámcom na upevnenie vzťahov 
medzi EÚ a východnými partnermi 
vychádzajúcim zo vzájomných záujmov, 
záväzkov a spoločnej zodpovednosti, ako 
aj inštitucionálnou základňou pre politickú 
spoluprácu a fórom pre dialóg medzi 
partnerskými krajinami; v tejto súvislosti 
oceňuje vytvorenie Parlamentného 
zhromaždenia Euronest a začatie jeho 
činnosti 3. mája 2011 počas siedmeho 
funkčného obdobia Európskeho 
parlamentu a vyjadruje nádej, že sa k 
tomuto zhromaždeniu čo najskôr pripoja
zástupcovia bieloruského parlamentu za 
predpokladu, že budú zvolení v 
demokratických voľbách; domnieva sa, že 
podpora zmien, ktoré budú sledovať tento
cieľ, by mala byť jednou z hlavných 
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priorít EÚ;

Or. pl

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

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína úspechy a ambície
Východného partnerstva, ktoré je
politickým rámcom na upevnenie vzťahov 
medzi EÚ a východnými partnermi 
vychádzajúcim zo vzájomných záujmov, 
záväzkov a spoločnej zodpovednosti, ako 
aj inštitucionálnou základňou pre 
politickú spoluprácu a fórom pre dialóg 
medzi partnerskými krajinami; v tejto 
súvislosti víta vytvorenie Parlamentného 
zhromaždenia Euronest a ďalších 
platforiem spolupráce, napríklad fóra 
občianskej spoločnosti Východného 
partnerstva a kongresu iniciatív východnej 
Európy; konštatuje však, že nedávne 
udalosti v niektorých krajinách 
Východného partnerstva zvýraznili 
krehkosť politického procesu;

1. pripomína účel Východného partnerstva, 
ktorým je upevnenie politickej, 
hospodárskej a kultúrnej integrácie 
východných partnerov vychádzajúcim zo 
vzájomných záujmov, a záväzok 
rešpektovať medzinárodné právo, 
základné hodnoty, dobrú správu vecí
verejných a trhové hospodárstvo na 
základe spoločnej zodpovednosti; v tejto 
súvislosti víta vytvorenie Parlamentného 
zhromaždenia Euronest a ďalších 
platforiem spolupráce, napríklad fóra 
občianskej spoločnosti Východného 
partnerstva a kongresu iniciatív východnej 
Európy; konštatuje však, že nedávne 
udalosti v niektorých krajinách 
Východného partnerstva zvýraznili 
krehkosť politického procesu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Paweł Robert Kowal

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína úspechy a ambície 
Východného partnerstva, ktoré je 
politickým rámcom na upevnenie vzťahov 

1. pripomína úspechy a ambície 
Východného partnerstva, ktoré je 
politickým rámcom na upevnenie vzťahov 
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medzi EÚ a východnými partnermi 
vychádzajúcim zo vzájomných záujmov, 
záväzkov a spoločnej zodpovednosti, ako 
aj inštitucionálnou základňou pre politickú 
spoluprácu a fórom pre dialóg medzi 
partnerskými krajinami; v tejto súvislosti 
víta vytvorenie Parlamentného 
zhromaždenia Euronest a ďalších 
platforiem spolupráce, napríklad fóra 
občianskej spoločnosti Východného 
partnerstva a kongresu iniciatív východnej 
Európy; konštatuje však, že nedávne 
udalosti v niektorých krajinách 
Východného partnerstva zvýraznili 
krehkosť politického procesu;

medzi EÚ a východnými partnermi 
vychádzajúcim zo vzájomných záujmov, 
záväzkov a spoločnej zodpovednosti, ako 
aj inštitucionálnou základňou pre politickú 
spoluprácu a fórom pre dialóg medzi 
partnerskými krajinami; v tejto súvislosti 
víta vytvorenie Parlamentného 
zhromaždenia Euronest, fóra občianskej 
spoločnosti Východného partnerstva a 
Konferencie miestnych a regionálnych 
samospráv krajín Východného partnerstva 
(CORLEAP) a ďalších iniciatív, napr. 
kongresu iniciatív východnej Európy, a 
víta aj prácu, ktorú vykonali 
zainteresované strany Východného 
partnerstva; konštatuje však, že nedávne 
udalosti v niektorých krajinách 
Východného partnerstva zvýraznili 
krehkosť politického procesu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína úspechy a ambície 
Východného partnerstva, ktoré je 
politickým rámcom na upevnenie vzťahov 
medzi EÚ a východnými partnermi 
vychádzajúcim zo vzájomných záujmov, 
záväzkov a spoločnej zodpovednosti, ako 
aj inštitucionálnou základňou pre politickú 
spoluprácu a fórom pre dialóg medzi 
partnerskými krajinami; v tejto súvislosti 
víta vytvorenie Parlamentného 
zhromaždenia Euronest a ďalších 
platforiem spolupráce, napríklad fóra 
občianskej spoločnosti Východného 
partnerstva a kongresu iniciatív východnej 
Európy; konštatuje však, že nedávne 
udalosti v niektorých krajinách 

1. pripomína úspechy a ambície 
Východného partnerstva, ktoré je 
politickým rámcom na upevnenie vzťahov 
medzi EÚ a východnými partnermi 
vychádzajúcim zo vzájomných záujmov, 
záväzkov a spoločnej zodpovednosti, ako 
aj inštitucionálnou základňou pre politickú 
spoluprácu a fórom pre dialóg medzi 
partnerskými krajinami; v tejto súvislosti 
víta vytvorenie Parlamentného 
zhromaždenia Euronest a ďalších 
platforiem spolupráce, napríklad fóra 
občianskej spoločnosti Východného 
partnerstva a kongresu iniciatív východnej 
Európy; konštatuje však, že nedávne 
udalosti v niektorých krajinách 
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Východného partnerstva zvýraznili 
krehkosť politického procesu;

Východného partnerstva zvýraznili 
krehkosť politického procesu a potrebu 
zbaviť Východné partnerstvo 
jednostrannej podmienenosti a 
geostrategických cieľov a premeniť ho na 
nástroj obojstranne výhodnej spolupráce 
a diskusie na základe partnerstva, v rámci 
ktorého možno nájsť riešenia spoločných 
problémov a výziev;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 70
Ivo Vajgl

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína úspechy a ambície 
Východného partnerstva, ktoré je 
politickým rámcom na upevnenie vzťahov
medzi EÚ a východnými partnermi 
vychádzajúcim zo vzájomných záujmov, 
záväzkov a spoločnej zodpovednosti, ako 
aj inštitucionálnou základňou pre politickú 
spoluprácu a fórom pre dialóg medzi 
partnerskými krajinami; v tejto súvislosti 
víta vytvorenie Parlamentného 
zhromaždenia Euronest a ďalších 
platforiem spolupráce, napríklad fóra 
občianskej spoločnosti Východného 
partnerstva a kongresu iniciatív východnej 
Európy; konštatuje však, že nedávne 
udalosti v niektorých krajinách 
Východného partnerstva zvýraznili 
krehkosť politického procesu;

1. pripomína úspechy a ambície 
Východného partnerstva, ktoré je 
politickým rámcom na upevnenie vzťahov 
medzi EÚ a východnými partnermi 
vychádzajúcim zo vzájomných záujmov, 
záväzkov a spoločnej zodpovednosti, ako 
aj inštitucionálnou základňou pre politickú 
spoluprácu a fórom pre dialóg medzi 
partnerskými krajinami; v tejto súvislosti 
víta vytvorenie Parlamentného 
zhromaždenia Euronest a ďalších 
platforiem spolupráce, napríklad fóra 
občianskej spoločnosti Východného 
partnerstva a kongresu iniciatív východnej 
Európy; konštatuje však, že z nedávnych
udalostí v niektorých krajinách 
Východného partnerstva vyplýva, že proces 
budovania demokratického štátu a prijatie 
demokratických hodnôt ešte nedosiahli
pokročilejšie štádium;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 71
Graham Watson

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína úspechy a ambície 
Východného partnerstva, ktoré je 
politickým rámcom na upevnenie vzťahov 
medzi EÚ a východnými partnermi 
vychádzajúcim zo vzájomných záujmov, 
záväzkov a spoločnej zodpovednosti, ako 
aj inštitucionálnou základňou pre politickú 
spoluprácu a fórom pre dialóg medzi 
partnerskými krajinami; v tejto súvislosti 
víta vytvorenie Parlamentného 
zhromaždenia Euronest a ďalších 
platforiem spolupráce, napríklad fóra 
občianskej spoločnosti Východného 
partnerstva a kongresu iniciatív východnej 
Európy; konštatuje však, že nedávne 
udalosti v niektorých krajinách 
Východného partnerstva zvýraznili 
krehkosť politického procesu;

1. pripomína úspechy a ambície 
Východného partnerstva, ktoré je 
politickým rámcom na upevnenie vzťahov 
medzi EÚ a východnými partnermi 
vychádzajúcim zo vzájomných záujmov, 
záväzkov a spoločnej zodpovednosti, ako 
aj inštitucionálnou základňou pre politickú 
spoluprácu a fórom pre dialóg medzi 
partnerskými krajinami; v tejto súvislosti 
víta vytvorenie Parlamentného 
zhromaždenia Euronest a ďalších 
platforiem spolupráce, napríklad fóra 
občianskej spoločnosti Východného 
partnerstva a kongresu iniciatív východnej 
Európy; konštatuje však, že nedávne 
udalosti v niektorých krajinách 
Východného partnerstva zvýraznili 
krehkosť politického, hospodárskeho a 
sociálneho procesu integrácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Adrian Severin

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína úspechy a ambície 
Východného partnerstva, ktoré je 
politickým rámcom na upevnenie vzťahov 
medzi EÚ a východnými partnermi 
vychádzajúcim zo vzájomných záujmov, 
záväzkov a spoločnej zodpovednosti, ako 
aj inštitucionálnou základňou pre politickú 
spoluprácu a fórom pre dialóg medzi 

1. pripomína úspechy a ambície 
Východného partnerstva, ktoré je 
politickým rámcom na upevnenie vzťahov 
medzi EÚ a východnými partnermi 
vychádzajúcim zo vzájomných záujmov, 
záväzkov a spoločnej zodpovednosti, ako 
aj inštitucionálnou základňou pre politickú 
spoluprácu a fórom pre dialóg medzi 
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partnerskými krajinami; v tejto súvislosti 
víta vytvorenie Parlamentného 
zhromaždenia Euronest a ďalších 
platforiem spolupráce, napríklad fóra 
občianskej spoločnosti Východného 
partnerstva a kongresu iniciatív východnej 
Európy; konštatuje však, že nedávne 
udalosti v niektorých krajinách 
Východného partnerstva zvýraznili 
krehkosť politického procesu;

partnerskými krajinami; v tejto súvislosti 
víta vytvorenie Parlamentného 
zhromaždenia Euronest a ďalších 
platforiem spolupráce, napríklad fóra 
občianskej spoločnosti Východného 
partnerstva a kongresu iniciatív východnej 
Európy; konštatuje však, že nedávne 
udalosti v niektorých krajinách 
Východného partnerstva zvýraznili 
krehkosť politického procesu v týchto 
krajinách a nedostatočnú schopnosť 
Východného partnerstva vyriešiť tento 
problém;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína úspechy a ambície 
Východného partnerstva, ktoré je 
politickým rámcom na upevnenie vzťahov 
medzi EÚ a východnými partnermi 
vychádzajúcim zo vzájomných záujmov, 
záväzkov a spoločnej zodpovednosti, ako 
aj inštitucionálnou základňou pre politickú 
spoluprácu a fórom pre dialóg medzi 
partnerskými krajinami; v tejto súvislosti 
víta vytvorenie Parlamentného 
zhromaždenia Euronest a ďalších 
platforiem spolupráce, napríklad fóra 
občianskej spoločnosti Východného 
partnerstva a kongresu iniciatív
východnej Európy; konštatuje však, že 
nedávne udalosti v niektorých krajinách 
Východného partnerstva zvýraznili 
krehkosť politického procesu;

1. pripomína úspechy a ambície 
Východného partnerstva, ktoré je 
politickým rámcom na upevnenie vzťahov 
medzi EÚ a východnými partnermi 
vychádzajúcim zo vzájomných záujmov, 
záväzkov a spoločnej zodpovednosti, ako 
aj inštitucionálnou základňou pre politickú 
spoluprácu a fórom pre dialóg medzi 
partnerskými krajinami; v tejto súvislosti 
víta prácu, ktorú vykonalo Parlamentné 
zhromaždenie Euronest a ďalšie 
platformy spolupráce, napríklad fórum 
občianskej spoločnosti Východného 
partnerstva a kongres iniciatív východnej 
Európy; konštatuje však, že nedávne 
udalosti v niektorých krajinách 
Východného partnerstva zvýraznili 
krehkosť politického procesu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 74
Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína úspechy a ambície 
Východného partnerstva, ktoré je 
politickým rámcom na upevnenie vzťahov 
medzi EÚ a východnými partnermi 
vychádzajúcim zo vzájomných záujmov, 
záväzkov a spoločnej zodpovednosti, ako 
aj inštitucionálnou základňou pre politickú 
spoluprácu a fórom pre dialóg medzi 
partnerskými krajinami; v tejto súvislosti 
víta vytvorenie Parlamentného 
zhromaždenia Euronest a ďalších 
platforiem spolupráce, napríklad fóra 
občianskej spoločnosti Východného 
partnerstva a kongresu iniciatív východnej 
Európy; konštatuje však, že nedávne 
udalosti v niektorých krajinách 
Východného partnerstva zvýraznili 
krehkosť politického procesu;

1. pripomína úspechy a ambície 
Východného partnerstva, ktoré je 
politickým rámcom na upevnenie vzťahov 
medzi EÚ a východnými partnermi 
vychádzajúcim zo vzájomných hodnôt, 
záujmov, záväzkov a spoločnej 
zodpovednosti, ako aj inštitucionálnou 
základňou pre politickú spoluprácu a fórom 
pre dialóg medzi partnerskými krajinami; 
v tejto súvislosti víta vytvorenie 
Parlamentného zhromaždenia Euronest a 
ďalších platforiem spolupráce, napríklad 
fóra občianskej spoločnosti Východného 
partnerstva a kongresu iniciatív východnej 
Európy; konštatuje však, že nedávne 
udalosti v niektorých krajinách 
Východného partnerstva zvýraznili 
krehkosť politického procesu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Inese Vaidere

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. víta vytvorenie Parlamentného 
zhromaždenia Euronest, ktoré je 
kľúčovým aktérom pri rozvoji 
demokratického a parlamentného 
rozmeru Východného partnerstva, 
a ďalších platforiem spolupráce, 
napríklad fóra občianskej spoločnosti 
Východného partnerstva a kongresu 
iniciatív východnej Európy; konštatuje 
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však, že nedávne udalosti v niektorých 
krajinách Východného partnerstva 
zvýraznili krehkosť politického procesu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Andrzej Grzyb

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. víta tiež zriadenie, úspechy a potenciál 
iných platforiem, ako je fórum občianskej 
spoločnosti Východného partnerstva, 
Konferencia regionálnych a miestnych 
samospráv (CORLEAP) a kongres 
iniciatív krajín východnej Európy; 
poznamenáva však, že nedávne udalosti v 
niektorých krajinách Východného 
partnerstva upozorňujú na krehkosť 
politického procesu;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 77
Werner Schulz
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
výsledok samitu vo Vilniuse nesplnil 
očakávania, najmä pokiaľ ide 
o rozhodnutie Ukrajiny pozastaviť 
prípravu podpísania dohody o pridružení 
a Arménska vstúpiť do colnej únie po 
dlhotrvajúcich rokovaniach o dohode 
o pridružení k EÚ;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. vyjadruje svoje znepokojenie nad 
skutočnosťou, že Východné partnerstvo 
muselo nedávno čeliť vážnym výzvam 
tretích strán, a žiada všetkých 
zainteresovaných účastníkov, aby 
zachovali svoj záväzok a účasť na 
projekte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Adrian Severin

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že miesto premeny 
Čiernomorskej synergie na skutočnú 
stratégiu sa Východné partnerstvo tejto 
iniciatívy zrieklo; zastáva názor, že by sa 
mali podniknúť nevyhnutné kroky na 
vymedzenie osobitnej stratégie 
Čiernomorskej synergie v rámci politiky 
EÚ v oblasti východných krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Libor Rouček
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Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. opätovne potvrdzuje záväzok EÚ 
týkajúci sa európskych ambícií 
obyvateľov krajín Východného 
partnerstva, prípadne aj v súvislosti 
s článkom 49 Zmluvy o Európskej únii;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. víta parafovanie dohôd o pridružení 
s Gruzínskom a Moldavskou republikou 
vrátane ustanovení o rozsiahlych 
a komplexných priestoroch voľného 
obchodu na samite vo Vilniuse 
v novembri 2013, ako aj závery Európskej 
rady z 19. – 20. decembra 2013, ktoré 
opätovne potvrdili pripravenosť EÚ 
podpísať tieto dohody v čo najskoršom 
možnom termíne a najneskôr do konca 
augusta 2014; vyjadruje pripravenosť 
podpísať dohodu o pridružení vrátane 
ustanovení o rozsiahlom a komplexnom 
priestore voľného obchodu s Ukrajinou, 
keď bude na to pripravená;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Andrey Kovatchev
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Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína, že Azerbajdžan sa rozhodol 
pozastaviť svoju účasť na Parlamentnom 
zhromaždení EURONEST v reakcii na 
súhlas Európskeho parlamentu so 
závermi dlhodobej misie ODIHR v 
súvislosti s poslednými prezidentskými 
voľbami (uznesenie EP 
P7_TA(2013)0446 prijaté 23. októbra
2013); zdôrazňuje, že toto rozhodnutie 
azerbajdžanskej delegácie je v protiklade s 
duchom skutočného partnerstva, čím sa 
narušila plodná spolupráca;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh uznesenia
Odsek 1 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. víta parafovanie dohôd o pridružení 
na nedávnom samite vo Vilniuse s 
Moldavskom a Gruzínskom a verí, že 
tento dôležitý krok podporí rýchle 
podpísanie, ratifikáciu a vykonávanie 
dohody o pridružení s cieľom zabrániť 
prípadným negatívnym reťazovým 
reakciám v regióne Východného 
partnerstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Jacek Saryusz-Wolski
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Návrh uznesenia
Odsek 1 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1c. uznáva, že v súčasnosti viac ako 
kedykoľvek predtým potrebujú obyvatelia 
krajín Východného partnerstva 
intenzívnu, aktívnu a okamžitú podporu 
zo strany EÚ, od finančnej pomoci až po 
systémy zjednodušeného udeľovania víz, 
ktorá by sa mala poskytnúť 
prostredníctvom rôznych kanálov a 
politických oblastí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Eduard Kukan

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že projekt Východného 
partnerstva potrebuje nový impulz a jasnú 
víziu do budúcnosti, pričom by sa nemal 
zameriavať len na politickú spoluprácu, ale 
aj na ukotvenie spoločností jednotlivých 
krajín Východného partnerstva v EÚ 
a preto naliehavo vyzýva EÚ, aby sa 
zamerala najmä na zavedenie bezvízových 
režimov, na investície do mladých 
a budúcich lídrov a na energetiku;

2. uznáva, že projekt Východného 
partnerstva potrebuje reflexiu, nový impulz 
a jasnú víziu do budúcnosti, pričom by sa 
mal zameriavať na politickú spoluprácu, 
ako aj na partnerstvo so spoločnosťami 
jednotlivých krajín Východného 
partnerstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že projekt Východného 
partnerstva potrebuje nový impulz a jasnú 
víziu do budúcnosti, pričom by sa nemal 
zameriavať len na politickú spoluprácu, ale 
aj na ukotvenie spoločností jednotlivých 
krajín Východného partnerstva v EÚ 
a preto naliehavo vyzýva EÚ, aby sa 
zamerala najmä na zavedenie bezvízových 
režimov, na investície do mladých 
a budúcich lídrov a na energetiku;

2. uznáva, že projekt Východného 
partnerstva potrebuje nový impulz a jasnú 
víziu do budúcnosti, pričom by sa nemal 
zameriavať len na politickú spoluprácu, ale 
aj na ukotvenie spoločností jednotlivých 
krajín Východného partnerstva v EÚ bez 
vybudovania novej závislosti alebo 
podmienenosti iným krajinám v regióne 
vrátane Ruskej federácie, a preto 
naliehavo vyzýva EÚ, aby sa zamerala 
najmä na investíciu do okamžitého 
pokroku pre občanov a v tejto súvislosti 
zaviedla bezvízové režimy, a ako prioritu 
určila územnú súdržnosť s priamou 
účasťou miestnych orgánov, mladých 
a budúcich lídrov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 87
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že projekt Východného 
partnerstva potrebuje nový impulz a jasnú 
víziu do budúcnosti, pričom by sa nemal
zameriavať len na politickú spoluprácu, 
ale aj na ukotvenie spoločností
jednotlivých krajín Východného 
partnerstva v EÚ a preto naliehavo vyzýva 
EÚ, aby sa zamerala najmä na zavedenie 
bezvízových režimov, na investície do 
mladých a budúcich lídrov a na energetiku;

2. zdôrazňuje, že projekt Východného 
partnerstva potrebuje nový impulz a jasnú 
víziu do budúcnosti, pričom by sa mal 
zameriavať viac na hospodárske a 
kultúrne prepojenia medzi dvoma 
stranami, a tým na poskytnutie európskej
voľby pre spoločnosti jednotlivých krajín 
Východného partnerstva; naliehavo vyzýva 
EÚ, aby sa v čo najkratšom čase zamerala 
najmä na zavedenie a vykonávanie 
bezvízových režimov, na investície do 
mladých a budúcich lídrov a na energetiku;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 88
Knut Fleckenstein, Marek Siwiec, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, 
Boris Zala

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že projekt Východného 
partnerstva potrebuje nový impulz a jasnú 
víziu do budúcnosti, pričom by sa nemal 
zameriavať len na politickú spoluprácu, ale 
aj na ukotvenie spoločností jednotlivých 
krajín Východného partnerstva v EÚ 
a preto naliehavo vyzýva EÚ, aby sa 
zamerala najmä na zavedenie bezvízových 
režimov, na investície do mladých 
a budúcich lídrov a na energetiku;

2. domnieva sa, že projekt Východného 
partnerstva si vyžaduje dôkladné 
posúdenie svojej efektívnosti spolu s 
presným vyhodnotením svojich úspechov 
a neúspechov, a že potrebuje nový impulz 
a jasnú víziu do budúcnosti, pričom by sa 
nemal zameriavať len na politickú 
spoluprácu, ale aj na posilnenie kontaktov 
a spolupráce medzi spoločnosťami
jednotlivých krajín Východného 
partnerstva v EÚ a preto naliehavo vyzýva 
EÚ, aby sa zamerala najmä na zavedenie 
bezvízových režimov, na investície do 
mladých a budúcich lídrov a na posilnenie 
postavenia občianskej spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že projekt Východného 
partnerstva potrebuje nový impulz a jasnú 
víziu do budúcnosti, pričom by sa nemal 
zameriavať len na politickú spoluprácu, ale 
aj na ukotvenie spoločností jednotlivých 
krajín Východného partnerstva v EÚ 
a preto naliehavo vyzýva EÚ, aby sa 
zamerala najmä na zavedenie bezvízových 
režimov, na investície do mladých 
a budúcich lídrov a na energetiku;

2. uznáva, že projekt Východného 
partnerstva potrebuje nový impulz a jasnú 
víziu do budúcnosti, pričom by sa nemal 
zameriavať len na politickú spoluprácu, ale 
aj na ukotvenie spoločností jednotlivých 
krajín Východného partnerstva v EÚ 
a preto naliehavo vyzýva EÚ, aby sa 
zamerala najmä na zavedenie bezvízových 
režimov, na investície do ľudského 
kapitálu a do prípravy mládeže na širšiu 
európsku účasť; zdôrazňuje význam 
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energetiky pre rozsah európskej integrácie 
krajín Východného partnerstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Ivo Vajgl

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že projekt Východného 
partnerstva potrebuje nový impulz a jasnú 
víziu do budúcnosti, pričom by sa nemal 
zameriavať len na politickú spoluprácu, ale 
aj na ukotvenie spoločností jednotlivých 
krajín Východného partnerstva v EÚ 
a preto naliehavo vyzýva EÚ, aby sa 
zamerala najmä na zavedenie 
bezvízových režimov, na investície do 
mladých a budúcich lídrov a na 
energetiku;

2. uznáva, že projekt Východného 
partnerstva potrebuje nový impulz a jasnú 
víziu do budúcnosti, pričom by sa nemal 
zameriavať len na politickú spoluprácu, ale 
aj na ukotvenie spoločností jednotlivých 
krajín Východného partnerstva v EÚ; 
pripomína, že dôležitý nástroj, na ktorom 
by EÚ mala stavať, je zavedenie 
bezvízových režimov, ako aj investície do 
mladých a budúcich lídrov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že projekt Východného 
partnerstva potrebuje nový impulz a jasnú 
víziu do budúcnosti, pričom by sa nemal 
zameriavať len na politickú spoluprácu, ale 
aj na ukotvenie spoločností jednotlivých 
krajín Východného partnerstva v EÚ 
a preto naliehavo vyzýva EÚ, aby sa 
zamerala najmä na zavedenie bezvízových 
režimov, na investície do mladých 

2. uznáva, že projekt Východného 
partnerstva potrebuje nový impulz a jasnú 
víziu do budúcnosti, pričom by sa nemal 
zameriavať len na politickú spoluprácu, ale 
aj na ukotvenie spoločností jednotlivých 
krajín Východného partnerstva v EÚ 
a preto žiada EÚ, aby sa zamerala najmä 
na zavedenie bezvízových režimov po 
splnení všetkých predpokladov, na 
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a budúcich lídrov a na energetiku; investície do mladých a budúcich lídrov 
a na energetiku;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 92
Inese Vaidere

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že projekt Východného 
partnerstva potrebuje nový impulz a jasnú 
víziu do budúcnosti, pričom by sa nemal 
zameriavať len na politickú spoluprácu, ale 
aj na ukotvenie spoločností jednotlivých 
krajín Východného partnerstva v EÚ 
a preto naliehavo vyzýva EÚ, aby sa 
zamerala najmä na zavedenie bezvízových 
režimov, na investície do mladých 
a budúcich lídrov a na energetiku;

2. uznáva, že projekt Východného 
partnerstva potrebuje nový impulz a jasnú 
víziu do budúcnosti, pričom by sa nemal 
zameriavať len na politickú spoluprácu, ale 
aj na priblíženie spoločností jednotlivých 
krajín Východného partnerstva v EÚ 
a preto naliehavo vyzýva EÚ, aby sa 
zamerala najmä na zavedenie bezvízových 
režimov, na investície do mladých 
a budúcich lídrov a na energetiku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Graham Watson

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že projekt Východného 
partnerstva potrebuje nový impulz a jasnú 
víziu do budúcnosti, pričom by sa nemal 
zameriavať len na politickú spoluprácu, ale 
aj na ukotvenie spoločností jednotlivých 
krajín Východného partnerstva v EÚ 
a preto naliehavo vyzýva EÚ, aby sa 
zamerala najmä na zavedenie bezvízových 
režimov, na investície do mladých 
a budúcich lídrov a na energetiku;

2. uznáva, že projekt Východného 
partnerstva potrebuje nový impulz a jasnú 
víziu do budúcnosti, pričom by sa nemal 
zameriavať len na politickú spoluprácu, ale 
aj na ukotvenie spoločností jednotlivých 
krajín Východného partnerstva v EÚ 
a preto naliehavo vyzýva EÚ, aby sa 
zamerala najmä na zavedenie bezvízových 
režimov a voľného obchodu, na investície 
do mladých a budúcich lídrov a na 
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energetiku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že projekt Východného 
partnerstva potrebuje nový impulz a jasnú 
víziu do budúcnosti, pričom by sa nemal 
zameriavať len na politickú spoluprácu, ale 
aj na ukotvenie spoločností jednotlivých 
krajín Východného partnerstva v EÚ 
a preto naliehavo vyzýva EÚ, aby sa 
zamerala najmä na zavedenie bezvízových 
režimov, na investície do mladých 
a budúcich lídrov a na energetiku;

2. uznáva, že projekt Východného 
partnerstva potrebuje nový impulz a jasnú 
víziu do budúcnosti, pričom by sa nemal 
zameriavať len na politickú spoluprácu s 
orgánmi, ale aj na ukotvenie spoločností 
jednotlivých krajín Východného 
partnerstva v EÚ a preto naliehavo vyzýva 
EÚ, aby sa zamerala najmä na zavedenie 
bezvízových režimov, na investície do 
mladých a budúcich lídrov a na energetiku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Werner Schulz
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. zastáva názor, že by sa mala náležite 
zohľadniť možnosť udeliť európsku 
perspektívu krajinám Východného 
partnerstva, ktoré sa najviac zaviazali 
k prehĺbeniu vzťahov s EÚ a sú ochotné 
podniknúť a vykonávať nevyhnutné 
reformy na politickej aj hospodárskej 
úrovni, a navrhnúť ju ako stimul pre 
ďalšiu európsku integráciu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Graham Watson

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že európska perspektíva, 
ako aj článok 49 Zmluvy o Európskej únii 
by mohli predstavovať hnací motor pre 
reformy v týchto krajinách a ďalšie 
posilnenie ich záväzku rešpektovať 
spoločné hodnoty a zásady, ako je 
demokracia, právny štát, rešpektovanie 
ľudských práv a dobrá správa vecí 
verejných;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi, Knut Fleckenstein

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. požaduje aktívnejšiu úlohu EÚ 
zameranú na vyriešenie nedoriešených
konfliktov v regióne; v tejto súvislosti 
vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
vynaložené úsilie a zdroje zatiaľ
nepostačovali na dosiahnutie 
hmatateľných výsledkov; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu



PE526.268v01-00 48/119 AM\1014796SK.doc

SK

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. domnieva sa, že by sa všetky európske 
inštitúcie a členské štáty mali vážne 
zamyslieť nad možnosťou nasledovať 
model Európskeho združenia voľného 
obchodu (EZVO) ako ďalšou možnosťou
na zlepšenie Východného partnerstva a 
mali by umožniť dosiahnutie stavu 
„pridružených partnerov“ tým krajinám, 
ktoré preukážu ochotu a dokážu 
spolupracovať a integrovať sa bližšie k 
EÚ;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. domnieva sa, že výsledok samitu vo 
Vilniuse vyzdvihuje potrebu zlepšiť 
strategický charakter Východného 
partnerstva; odporúča preto pružné 
využívanie nástrojov, ktoré má EÚ k 
dispozícii, ako je makroekonomická 
pomoc, zjednodušenie obchodných 
režimov, projekty na zlepšenie 
energetickej bezpečnosti a modernizácia 
hospodárstva, ako aj urýchlené 
vykonávanie liberalizácie vízového režimu 
v súlade s európskymi hodnotami a 
záujmami;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 100
Eduard Kukan

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva Komisiu a Európsku službu pre 
vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby využili 
poznatky získané z nedávneho vývoja 
Východného partnerstva pri vymedzení 
bilaterálnych a multilaterálnych priorít
Únie, ako aj financovania z nástroja 
európskeho susedstva (ENI);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Eduard Kukan

Návrh uznesenia
Odsek 2 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2b. nazdáva sa, že proces prechodu k 
demokracii na základe právneho štátu, 
rešpektovanie ľudských práv a 
základných slobôd sú kľúčové aspekty pre 
budovanie silného a trvácneho 
partnerstva s krajinami Východného 
partnerstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Eduard Kukan

Návrh uznesenia
Odsek 2 c (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2c. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú hrá 
občianska spoločnosť v procese prechodu 
a reforiem a v politickom dialógu v 
krajinách Východného partnerstva, a 
vyzýva EÚ, aby posilnila spoluprácu s 
občianskou spoločnosťou a aby jej 
poskytla podporu prostredníctvom série
nástrojov financovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že v otázke zavedenia 
bezvízového režimu sa dá urobiť viac;
v tejto súvislosti poznamenáva, že 
uvoľnenie vízového režimu je len jedným 
z viacerých procesov zameraných na 
zblíženie obyvateľov z rozličných štátov
a že v tejto oblasti treba vyvinúť väčšie 
úsilie, predovšetkým pokiaľ ide 
o zintenzívnenie spolupráce v oblasti 
vzdelávania a kultúry; nazdáva sa, že by sa 
mala viac zdôrazňovať skutočnosť, že 
projekt Východného partnerstva je 
zameraný na spoločnosti a nie na orgány;

3. zdôrazňuje, že v otázke zblíženia 
obyvateľov sa dá urobiť viac a že v tejto 
oblasti treba vyvinúť väčšie úsilie, 
predovšetkým pokiaľ ide o zintenzívnenie
spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry; 
nazdáva sa, že by sa mala viac zdôrazňovať 
skutočnosť, že projekt Východného 
partnerstva je zameraný na spoločnosti 
a nie len na orgány;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že v otázke zavedenia 
bezvízového režimu sa dá urobiť viac; 
v tejto súvislosti poznamenáva, že 
uvoľnenie vízového režimu je len jedným 
z viacerých procesov zameraných na 
zblíženie obyvateľov z rozličných štátov 
a že v tejto oblasti treba vyvinúť väčšie 
úsilie, predovšetkým pokiaľ ide 
o zintenzívnenie spolupráce v oblasti 
vzdelávania a kultúry; nazdáva sa, že by sa 
mala viac zdôrazňovať skutočnosť, že 
projekt Východného partnerstva je 
zameraný na spoločnosti a nie na orgány;

3. víta návrh Európskej komisie, aby 
občania Moldavska mohli cestovať do 
schengenského priestoru bez víz; 
domnieva sa, že rýchle dosiahnutie 
bezvízových režimov by sa malo stať 
prioritou, a v tejto oblasti požaduje viac 
úsilia; zdôrazňuje, že v otázke zavedenia 
bezvízového režimu sa dá urobiť viac; 
v tejto súvislosti poznamenáva, že 
uvoľnenie vízového režimu je len jedným 
z viacerých procesov zameraných na 
zblíženie obyvateľov z rozličných štátov 
a že v tejto oblasti treba vyvinúť väčšie 
úsilie, predovšetkým pokiaľ ide 
o zintenzívnenie spolupráce v oblasti 
vzdelávania, vedy, kultúry a 
infraštruktúry; nazdáva sa, že by sa mala 
viac zdôrazňovať skutočnosť, že projekt 
Východného partnerstva je zameraný na 
spoločnosti a nie len na orgány;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Ivo Vajgl

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že v otázke zavedenia 
bezvízového režimu sa dá urobiť viac; 
v tejto súvislosti poznamenáva, že 
uvoľnenie vízového režimu je len jedným 
z viacerých procesov zameraných na 
zblíženie obyvateľov z rozličných štátov 
a že v tejto oblasti treba vyvinúť väčšie 
úsilie, predovšetkým pokiaľ ide 
o zintenzívnenie spolupráce v oblasti 
vzdelávania a kultúry; nazdáva sa, že by sa 
mala viac zdôrazňovať skutočnosť, že 
projekt Východného partnerstva je 

3. zdôrazňuje, že v otázke zavedenia 
bezvízového režimu sa dá urobiť viac; 
v tejto súvislosti poznamenáva, že 
uvoľnenie vízového režimu je len jedným 
z viacerých procesov zameraných na 
zblíženie obyvateľov z rozličných štátov 
a že v tejto oblasti treba vyvinúť väčšie 
úsilie, predovšetkým pokiaľ ide 
o zintenzívnenie spolupráce v oblasti 
vzdelávania a kultúry so snahou o 
začlenenie a intenzívnu spoluprácu 
aktérov občianskej spoločnosti a inštitúcií; 
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zameraný na spoločnosti a nie na orgány;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Inese Vaidere

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že v otázke zavedenia 
bezvízového režimu sa dá urobiť viac; 
v tejto súvislosti poznamenáva, že 
uvoľnenie vízového režimu je len jedným 
z viacerých procesov zameraných na 
zblíženie obyvateľov z rozličných štátov 
a že v tejto oblasti treba vyvinúť väčšie 
úsilie, predovšetkým pokiaľ ide 
o zintenzívnenie spolupráce v oblasti 
vzdelávania a kultúry; nazdáva sa, že by sa 
mala viac zdôrazňovať skutočnosť, že 
projekt Východného partnerstva je 
zameraný na spoločnosti a nie na orgány;

3. zdôrazňuje, že v otázke zavedenia 
bezvízového režimu sa dá urobiť viac; 
v tejto súvislosti poznamenáva, že 
uvoľnenie vízového režimu je len jedným 
z viacerých procesov zameraných na 
zblíženie obyvateľov z rozličných štátov 
a že v tejto oblasti treba vyvinúť väčšie 
úsilie, predovšetkým pokiaľ ide 
o zintenzívnenie spolupráce v oblasti 
vzdelávania a kultúry; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že v otázke zavedenia 
bezvízového režimu sa dá urobiť viac; 
v tejto súvislosti poznamenáva, že 
uvoľnenie vízového režimu je len jedným 
z viacerých procesov zameraných na 
zblíženie obyvateľov z rozličných štátov 
a že v tejto oblasti treba vyvinúť väčšie 
úsilie, predovšetkým pokiaľ ide 

3. zdôrazňuje, že v otázke zavedenia 
bezvízového režimu sa dá urobiť rýchlejší 
pokrok a upozorňuje, že na základe 
návrhu Európskej komisie a dosiahnutých 
výsledkov a úspechov by sa do konca 
februára 2014 mal Moldavskej republike
udeliť režim voľného pohybu v Európskej 
únii; v tejto súvislosti poznamenáva, že 
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o zintenzívnenie spolupráce v oblasti 
vzdelávania a kultúry; nazdáva sa, že by sa 
mala viac zdôrazňovať skutočnosť, že 
projekt Východného partnerstva je 
zameraný na spoločnosti a nie na orgány;

uvoľnenie vízového režimu je len jedným 
z viacerých procesov zameraných na 
zblíženie obyvateľov z rozličných štátov 
a že v tejto oblasti treba vyvinúť väčšie 
úsilie, predovšetkým pokiaľ ide 
o zintenzívnenie spolupráce v oblasti 
vzdelávania a kultúry; nazdáva sa, že by sa 
mala viac zdôrazňovať skutočnosť, že 
projekt Východného partnerstva je 
zameraný na spoločnosti a nie na orgány;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že v otázke zavedenia 
bezvízového režimu sa dá urobiť viac; 
v tejto súvislosti poznamenáva, že 
uvoľnenie vízového režimu je len jedným 
z viacerých procesov zameraných na 
zblíženie obyvateľov z rozličných štátov 
a že v tejto oblasti treba vyvinúť väčšie 
úsilie, predovšetkým pokiaľ ide 
o zintenzívnenie spolupráce v oblasti 
vzdelávania a kultúry; nazdáva sa, že by sa 
mala viac zdôrazňovať skutočnosť, že 
projekt Východného partnerstva je 
zameraný na spoločnosti a nie na orgány;

3. zdôrazňuje, že v otázke zavedenia 
bezvízového režimu sa dá urobiť viac a 
víta rozhodnutie Európskej komisie z 27. 
novembra 2013 o možnosti bezvízového 
cestovania pre Moldavsko; v tejto 
súvislosti poznamenáva, že uvoľnenie 
vízového režimu je len jedným z viacerých 
procesov zameraných na zblíženie 
obyvateľov z rozličných štátov a že v tejto 
oblasti treba vyvinúť väčšie úsilie, 
predovšetkým pokiaľ ide o zintenzívnenie 
spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry; 
nazdáva sa, že by sa mala viac zdôrazňovať 
skutočnosť, že projekt Východného 
partnerstva je zameraný na spoločnosti 
a nie na orgány;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Helmut Scholz



PE526.268v01-00 54/119 AM\1014796SK.doc

SK

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že v otázke zavedenia 
bezvízového režimu sa dá urobiť viac; 
v tejto súvislosti poznamenáva, že 
uvoľnenie vízového režimu je len jedným 
z viacerých procesov zameraných na 
zblíženie obyvateľov z rozličných štátov 
a že v tejto oblasti treba vyvinúť väčšie 
úsilie, predovšetkým pokiaľ ide 
o zintenzívnenie spolupráce v oblasti 
vzdelávania a kultúry; nazdáva sa, že by sa 
mala viac zdôrazňovať skutočnosť, že 
projekt Východného partnerstva je 
zameraný na spoločnosti a nie na orgány;

3. zdôrazňuje, že v otázke zavedenia 
bezvízového režimu sa dá urobiť viac; 
v tejto súvislosti poznamenáva, že 
uvoľnenie vízového režimu je len jedným 
z viacerých procesov zameraných na 
zblíženie obyvateľov z rozličných štátov 
a že v tejto oblasti treba vyvinúť väčšie 
úsilie, predovšetkým pokiaľ ide 
o zintenzívnenie spolupráce v oblasti 
vzdelávania, vedy, kultúry a športu; 
nazdáva sa, že by sa mala viac zdôrazňovať 
skutočnosť, že projekt Východného 
partnerstva je zameraný na spoločnosti 
a nie na orgány;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 110
Eduard Kukan

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že v otázke zavedenia 
bezvízového režimu sa dá urobiť viac; 
v tejto súvislosti poznamenáva, že 
uvoľnenie vízového režimu je len jedným 
z viacerých procesov zameraných na 
zblíženie obyvateľov z rozličných štátov 
a že v tejto oblasti treba vyvinúť väčšie 
úsilie, predovšetkým pokiaľ ide 
o zintenzívnenie spolupráce v oblasti 
vzdelávania a kultúry; nazdáva sa, že by sa 
mala viac zdôrazňovať skutočnosť, že 
projekt Východného partnerstva je 
zameraný na spoločnosti a nie na orgány;

3. zdôrazňuje, že v otázke zavedenia 
bezvízového režimu sa dá urobiť viac; 
v tejto súvislosti poznamenáva, že 
uvoľnenie vízového režimu je len jedným 
z viacerých procesov zameraných na 
zblíženie obyvateľov z rozličných štátov 
a že v tejto oblasti treba vyvinúť väčšie 
úsilie, predovšetkým pokiaľ ide 
o zintenzívnenie spolupráce v oblasti 
vzdelávania a kultúry; nazdáva sa, že by sa 
mala viac zdôrazňovať skutočnosť, že 
projekt Východného partnerstva je 
zameraný v prvom rade na spoločnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 111
Monica Luisa Macovei

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že v otázke zavedenia 
bezvízového režimu sa dá urobiť viac; 
v tejto súvislosti poznamenáva, že 
uvoľnenie vízového režimu je len jedným 
z viacerých procesov zameraných na 
zblíženie obyvateľov z rozličných štátov 
a že v tejto oblasti treba vyvinúť väčšie 
úsilie, predovšetkým pokiaľ ide 
o zintenzívnenie spolupráce v oblasti 
vzdelávania a kultúry; nazdáva sa, že by sa 
mala viac zdôrazňovať skutočnosť, že 
projekt Východného partnerstva je 
zameraný na spoločnosti a nie na orgány;

3. zdôrazňuje, že v otázke zavedenia 
bezvízového režimu sa dá urobiť viac; 
v tejto súvislosti poznamenáva, že 
uvoľnenie vízového režimu je len jedným 
z viacerých procesov zameraných na 
zblíženie obyvateľov z rozličných štátov
a že v tejto oblasti treba vyvinúť väčšie 
úsilie, predovšetkým pokiaľ ide 
o zintenzívnenie spolupráce v oblasti 
vzdelávania a kultúry; nazdáva sa, že by sa 
mala viac zdôrazňovať skutočnosť, že 
projekt Východného partnerstva je 
zameraný na spoločnosti a nie na orgány
zdôrazňuje, že na základe návrhu 
Európskej komisie a dosiahnutých 
výsledkov a úspechov by sa do konca 
februára 2014 mal Moldavskej republike 
udeliť režim voľného pohybu v Európskej 
únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je dôležité investovať do 
mladých a budúcich lídrov, a to plným 
využitím štipendijných možností v rámci 
programu Erasmus+ s cieľom podporovať 
výmeny študentov medzi krajinami 
Východného partnerstva a členskými 

4. zdôrazňuje hodnotu účasti mladých na 
procese rozvoja spoločnosti a dôležitosť
investovať do vzdelávania pre úspešné 
naplnenie potenciálu mladej generácie 
prostredníctvom spolupráce a spoločných 
vzdelávacích projektov, a to plným 
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štátmi EÚ, ako aj zriadením Univerzity 
Východného partnerstva a Čiernomorskej 
európskej vysokej školy, ktoré by 
poskytovali postgraduálne vzdelávanie a 
vzdelávali by budúcich lídrov z krajín 
Východného partnerstva a členských štátov 
EÚ;

využitím štipendijných možností vrátane 
možností v rámci programu Erasmus+ s 
cieľom podporovať výmeny študentov a 
učiteľov medzi krajinami Východného 
partnerstva a členskými štátmi EÚ, ako aj 
zriadením Univerzity Východného 
partnerstva a Čiernomorskej európskej 
vysokej školy, ktoré by poskytovali 
príležitosti pre rozvoj vzdelávacích 
programov na rôznych úrovniach s 
cieľom vzdelávať budúcich lídrov z krajín 
Východného partnerstva a členských štátov 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je dôležité investovať do 
mladých a budúcich lídrov, a to plným 
využitím štipendijných možností v rámci 
programu Erasmus+ s cieľom podporovať 
výmeny študentov medzi krajinami 
Východného partnerstva a členskými 
štátmi EÚ, ako aj zriadením Univerzity 
Východného partnerstva a Čiernomorskej 
európskej vysokej školy, ktoré by 
poskytovali postgraduálne vzdelávanie a 
vzdelávali by budúcich lídrov z krajín 
Východného partnerstva a členských štátov 
EÚ;

4. zdôrazňuje, že je dôležité investovať do 
projektov pre mladých a budúcich lídrov, 
a to plným využitím štipendijných 
možností v rámci programu Erasmus+ s 
cieľom podporovať vzájomné výmeny 
študentov medzi krajinami Východného 
partnerstva a členskými štátmi EÚ, ako aj 
zriadením Univerzity Východného 
partnerstva a Čiernomorskej európskej 
vysokej školy, ktoré by poskytovali 
komplexné postgraduálne vzdelávanie a 
odbornú prípravu a vzdelávali by 
budúcich lídrov z krajín Východného 
partnerstva a členských štátov EÚ;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je dôležité investovať do 
mladých a budúcich lídrov, a to plným 
využitím štipendijných možností v rámci 
programu Erasmus+ s cieľom podporovať 
výmeny študentov medzi krajinami 
Východného partnerstva a členskými 
štátmi EÚ, ako aj zriadením Univerzity 
Východného partnerstva a Čiernomorskej 
európskej vysokej školy, ktoré by 
poskytovali postgraduálne vzdelávanie a 
vzdelávali by budúcich lídrov z krajín 
Východného partnerstva a členských štátov 
EÚ;

4. zdôrazňuje, že je dôležité investovať do 
mladých a budúcich lídrov, a to plným 
využitím štipendijných možností v rámci 
programu Erasmus+ s cieľom podporovať 
výmeny študentov medzi krajinami 
Východného partnerstva a členskými 
štátmi EÚ, stálou finančnou podporou 
Európskej humanitnej univerzity v exile, 
ako aj zriadením Univerzity Východného 
partnerstva a Čiernomorskej európskej 
vysokej školy, ktoré by poskytovali 
postgraduálne vzdelávanie a vzdelávali by 
budúcich lídrov z krajín Východného 
partnerstva a členských štátov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je dôležité investovať do 
mladých a budúcich lídrov, a to plným 
využitím štipendijných možností v rámci 
programu Erasmus+ s cieľom podporovať 
výmeny študentov medzi krajinami 
Východného partnerstva a členskými 
štátmi EÚ, ako aj zriadením Univerzity 
Východného partnerstva a Čiernomorskej 
európskej vysokej školy, ktoré by 
poskytovali postgraduálne vzdelávanie a 
vzdelávali by budúcich lídrov z krajín 
Východného partnerstva a členských štátov 
EÚ;

4. zdôrazňuje, že je dôležité investovať do 
mladých a budúcich lídrov okrem iného
plným využitím štipendijných možností 
v rámci programu Erasmus+ s cieľom 
podporovať výmeny študentov medzi 
krajinami Východného partnerstva 
a členskými štátmi EÚ, ako aj zriadením 
Univerzity Východného partnerstva 
a Čiernomorskej európskej vysokej školy, 
ktoré by poskytovali postgraduálne 
vzdelávanie a vzdelávali by budúcich 
lídrov z krajín Východného partnerstva 
a členských štátov EÚ, a ďalšou podporou 
akademických a vzdelávacích projektov, 
ktoré už preukázali svoju hodnotu v tejto 
oblasti, ako je napríklad inštitúcia College 
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of Europe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Eduard Kukan

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. naliehavo vyzýva na organizovanie 
väčšieho počtu školských výmen medzi 
členskými štátmi EÚ a krajinami 
Východného partnerstva a domnieva sa, 
že na tento účel by sa malo poskytovať 
osobitné financovanie;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Graham Watson

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. naliehavo vyzýva na organizovanie 
väčšieho počtu školských výmen medzi 
členskými štátmi EÚ a krajinami 
Východného partnerstva a domnieva sa, že 
na tento účel by sa malo poskytovať 
osobitné financovanie;

5. naliehavo vyzýva na organizovanie 
väčšieho počtu školských výmen medzi 
členskými štátmi EÚ a krajinami 
Východného partnerstva vrátane výmeny 
študentov zo sporných území a domnieva 
sa, že na tento účel by sa malo poskytovať 
osobitné financovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Andrey Kovatchev
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Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. víta prostriedky vyčlenené v rámci 
programu „Integrácia a spolupráca v 
rámci Východného partnerstva” na rok 
2013, ktoré poskytol nástroj európskeho 
susedstva a partnerstva (ENPI) a ktoré sa 
rozdelili medzi Moldavsko, Gruzínsko a 
Arménsko ako dodatočná finančná 
podpora krajinám, ktoré dosahujú pokrok 
v reformách súvisiacich s pevne 
zakorenenou demokraciou a ľudskými 
právami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Tunne Kelam

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že je potrebné rozšíriť 
spoluprácu mládeže na základe Priestoru 
pre mládež v rámci Východného 
partnerstva, ktorý patrí do programu 
Mládež v akcii, a upevniť tým pocit 
aktívneho občianstva u mladých ľudí, 
budovať pocit solidarity a podporovať 
toleranciu medzi mladými ľuďmi;

6. zdôrazňuje, že je potrebné rozšíriť 
spoluprácu mládeže na základe Priestoru 
pre mládež v rámci Východného 
partnerstva, ktorý patrí do programu 
Mládež v akcii, a upevniť tým pocit 
aktívneho občianstva u mladých ľudí, 
budovať pocit solidarity a podporovať 
toleranciu medzi mladými ľuďmi; v tejto 
súvislosti víta samit mladých v rámci 
Východného partnerstva, ktorý sa 
uskutočnil v októbri 2013 a ktorý 
sprostredkoval politický dialóg a 
vytváranie sietí medzi osobami s 
rozhodujúcou právomocou a mladými 
ľuďmi z EÚ a Východného partnerstva; 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 120
Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. v tejto súvislosti odsudzuje negatívne 
účinky politík zatvorených hraníc v 
susedskom priestore EÚ, najmä medzi 
kandidátskymi krajinami Východného 
partnerstva a EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že je dôležité viac sa 
zamerať na konsolidáciu energetiky, čo je 
jednou z hlavných podmienok 
modernizácie hospodárstva, a vypracovať 
energetické stratégie v súlade so 
záväzkami Európskeho energetického 
spoločenstva; žiada pokračovať 
v reformách trhu s plynom a elektrickou 
energiou a požaduje primeraný podiel 
energie z obnoviteľných zdrojov;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 122
Inese Vaidere

Návrh uznesenia
Odsek 7
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že je dôležité viac sa 
zamerať na konsolidáciu energetiky, čo je 
jednou z hlavných podmienok 
modernizácie hospodárstva, a vypracovať 
energetické stratégie v súlade so 
záväzkami Európskeho energetického 
spoločenstva; žiada pokračovať 
v reformách trhu s plynom a elektrickou 
energiou a požaduje primeraný podiel 
energie z obnoviteľných zdrojov;

7. pripomína, že Zmluva o Energetickom 
spoločenstve stanovuje základ pre 
zriadenie úplne integrovaného 
regionálneho trhu s energiou, pričom 
dáva do popredia rast, investície a stabilný 
regulačný rámec; zdôrazňuje dôležitosť 
intenzívnejšieho zamerania na 
konsolidáciu energetiky a vypracovanie 
energetických stratégií v súlade so 
záväzkami Európskeho energetického 
spoločenstva; žiada pokračovať 
v reformách trhu s plynom a elektrickou 
energiou a požaduje primeraný podiel 
energie z obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Andrzej Grzyb

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že je dôležité viac sa 
zamerať na konsolidáciu energetiky, čo je 
jednou z hlavných podmienok 
modernizácie hospodárstva, a vypracovať 
energetické stratégie v súlade so záväzkami 
Európskeho energetického spoločenstva; 
žiada pokračovať v reformách trhu 
s plynom a elektrickou energiou a požaduje 
primeraný podiel energie z obnoviteľných 
zdrojov;

7. zdôrazňuje, že je dôležité viac sa 
zamerať na konsolidáciu energetiky EÚ a 
krajín Východného partnerstva, čo je 
jednou z hlavných podmienok 
modernizácie hospodárstva, a vypracovať 
energetické stratégie v súlade so záväzkami 
Európskeho energetického spoločenstva; 
žiada pokračovať v reformách trhu 
s plynom a elektrickou energiou a požaduje 
primeraný podiel energie z obnoviteľných 
zdrojov; zdôrazňuje, že vytvorenie 
jednotných noriem v tejto oblasti pre 
členské štáty EÚ a krajiny Východného 
partnerstva by malo vyriešiť škodlivosť 
emisií mimo rámca EÚ vrátane hrozby 
úniku uhlíka;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 124
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že je dôležité viac sa 
zamerať na konsolidáciu energetiky, čo je 
jednou z hlavných podmienok 
modernizácie hospodárstva, a vypracovať 
energetické stratégie v súlade so záväzkami 
Európskeho energetického spoločenstva; 
žiada pokračovať v reformách trhu 
s plynom a elektrickou energiou a požaduje 
primeraný podiel energie z obnoviteľných 
zdrojov;

7. zdôrazňuje, že partneri z EÚ a 
Východného partnerstva čelia spoločným 
politickým výzvam vzhľadom na 
zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej 
dodávky energie; pripomína, že 
spolupráca v oblasti energetickej 
bezpečnosti je jasne určená a predstavuje
prioritu v rámci Východného partnerstva 
a Európskej susedskej politiky;
zdôrazňuje, že je dôležité viac sa zamerať 
na konsolidáciu energetiky, čo je jednou 
z hlavných podmienok modernizácie 
hospodárstva, a vypracovať energetické 
stratégie v súlade so záväzkami 
Európskeho energetického spoločenstva; 
žiada pokračovať v reformách trhu 
s plynom a elektrickou energiou a požaduje 
primeraný podiel energie z obnoviteľných 
zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že je dôležité viac sa 
zamerať na konsolidáciu energetiky, čo je 
jednou z hlavných podmienok 
modernizácie hospodárstva, a vypracovať 
energetické stratégie v súlade so záväzkami 
Európskeho energetického spoločenstva; 

7. zdôrazňuje, že je dôležité viac sa 
zamerať na konsolidáciu energetiky, čo je 
jednou z hlavných podmienok 
modernizácie hospodárstva, posilnenia 
energetickej bezpečnosti a 
konkurencieschopnosti, a vypracovať 
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žiada pokračovať v reformách trhu
s plynom a elektrickou energiou a požaduje 
primeraný podiel energie z obnoviteľných 
zdrojov;

energetické stratégie v súlade so záväzkami 
energetického spoločenstva; žiada 
pokračovať v reformách trhu s plynom 
a elektrickou energiou a požaduje 
primeraný podiel energie z obnoviteľných 
zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Werner Schulz
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že je dôležité viac sa 
zamerať na konsolidáciu energetiky, čo je 
jednou z hlavných podmienok 
modernizácie hospodárstva, a vypracovať 
energetické stratégie v súlade so záväzkami 
Európskeho energetického spoločenstva; 
žiada pokračovať v reformách trhu 
s plynom a elektrickou energiou a požaduje 
primeraný podiel energie z obnoviteľných 
zdrojov;

7. zdôrazňuje, že je dôležité viac sa 
zamerať na konsolidáciu, zlepšenie a 
účinnosť energetiky, čo je jednou 
z hlavných podmienok modernizácie 
hospodárstva, a vypracovať energetické 
stratégie v súlade so záväzkami 
Európskeho energetického spoločenstva a 
cieľmi EÚ; žiada pokračovať v reformách 
trhu s plynom a elektrickou energiou a 
požaduje primeraný podiel energie z 
obnoviteľných zdrojov v súlade s 
politickými stratégiami EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že je dôležité viac sa 
zamerať na konsolidáciu energetiky, čo je 
jednou z hlavných podmienok 

7. zdôrazňuje, že je dôležité viac sa 
zamerať na dosiahnutie energetickej 
bezpečnosti a konsolidáciu energetiky, čo 
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modernizácie hospodárstva, a vypracovať 
energetické stratégie v súlade so záväzkami 
Európskeho energetického spoločenstva; 
žiada pokračovať v reformách trhu 
s plynom a elektrickou energiou a požaduje 
primeraný podiel energie z obnoviteľných 
zdrojov;

je jednou z hlavných podmienok 
modernizácie hospodárstva, a vypracovať 
energetické stratégie v súlade so záväzkami 
Európskeho energetického spoločenstva; 
žiada pokračovať v reformách trhu 
s plynom a elektrickou energiou a požaduje 
primeraný podiel energie z obnoviteľných 
zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Evgeni Kirilov

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že je dôležité viac sa 
zamerať na konsolidáciu energetiky, čo je 
jednou z hlavných podmienok 
modernizácie hospodárstva, a vypracovať 
energetické stratégie v súlade so záväzkami 
Európskeho energetického spoločenstva; 
žiada pokračovať v reformách trhu 
s plynom a elektrickou energiou a požaduje 
primeraný podiel energie z obnoviteľných 
zdrojov;

7. zdôrazňuje, že je dôležité viac sa 
zamerať na konsolidáciu energetiky, čo je 
jednou z hlavných podmienok 
modernizácie hospodárstva, a vypracovať 
energetické stratégie v súlade so záväzkami 
Európskeho energetického spoločenstva; 
žiada pokračovať v reformách trhu 
s plynom a elektrickou energiou a požaduje 
primeraný podiel energie z obnoviteľných 
zdrojov; v tejto súvislosti vyzdvihuje 
rozhodnutie o nasmerovaní energetických 
zdrojov z Kaspického regiónu do EÚ 
prostredníctvom Transanatolského 
(TANAP) a Transjadranského ropovodu 
(TAP), ako aj ďalšie projekty týkajúce sa 
spojovacieho vedenia, ktoré by mohli 
pomôcť diverzifikovať dodávku energie 
do južnej a juhovýchodnej Európy; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala
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Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že je dôležité viac sa 
zamerať na konsolidáciu energetiky, čo je 
jednou z hlavných podmienok 
modernizácie hospodárstva, a vypracovať 
energetické stratégie v súlade so záväzkami 
Európskeho energetického spoločenstva; 
žiada pokračovať v reformách trhu 
s plynom a elektrickou energiou a požaduje 
primeraný podiel energie z obnoviteľných 
zdrojov;

7. zdôrazňuje, že je dôležité viac sa 
zamerať na konsolidáciu energetiky, čo je 
jednou z hlavných podmienok 
modernizácie hospodárstva, a vypracovať 
energetické stratégie v súlade so záväzkami 
Európskeho energetického spoločenstva; 
žiada pokračovať v reformách trhu 
s plynom a elektrickou energiou a požaduje 
primeraný podiel energie z obnoviteľných 
zdrojov; uznáva, že energetická závislosť 
krajín Východného partnerstva od Ruska 
a neprimeraná diverzifikácia dodávok 
komplikujú dynamiku európskej 
integrácie a vyzýva Európsku komisiu a 
členské štáty, aby urýchlene pripravili 
projekty, ktoré pomôžu zmierniť tento 
stav;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že v Zmluve o 
Energetickom spoločenstve sa stanovuje 
základ pre zriadenie úplne integrovaného 
regionálneho trhu s energiou, pričom 
dáva do popredia stabilný regulačný 
rámec, regionálnu spoluprácu, investície 
a rast; víta rozšírenie Zmluvy o 
Energetickom spoločenstve a pripomína 
potrebu vytvoriť mechanizmy právnej 
kontroly na riešenie chybného 
vykonávania acquis, ako aj efektívne a 
nezávislé mechanizmy solidarity; víta 
podporu Komisie a sekretariátu 
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Energetického spoločenstva pri 
vykonávaní tretieho energetického balíka 
a reštrukturalizácii plynárenského 
odvetvia v krajinách Východného 
partnerstva Energetického spoločenstva; 
považuje ďalší pokrok v integrácii
plynárenských a elektroenergetických sietí 
vrátane reverzných tokov v regióne za 
nevyhnutný na dosiahnutie cieľov 
Energetického spoločenstva; nakoniec 
víta nadobudnutie platnosti zoznamu 
projektov v záujme Energetického
spoločenstva (PECI) a jeho vykonávanie, 
ako aj pokrok v stanovení projektov 
plynárenského a elektroenergetického 
prepojenia Moldavskej Republiky a EÚ za 
prioritu; víta žiadosť Gruzínska o vstup 
do Energetického spoločenstva, ktoré by 
sa po Ukrajine a Moldavsku stalo treťou 
krajinou Východného partnerstva, ktorá 
vstúpila do spoločenstva; považuje 
skutočnosť, že Ukrajina vykonáva 
predsedníctvo Energetického spoločenstva 
na rok 2014 za príležitosť na konsolidáciu 
úspechov v tejto oblasti; žiada ďalšie 
rozšírenie Energetického spoločenstva 
prostredníctvom politiky európskej 
susedskej politiky v súlade s cieľmi 
Energetického spoločenstva na základe 
vzájomného záujmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Monica Luisa Macovei

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. naliehavo vyzýva EÚ, aby podporovala 
krajiny Východného partnerstva, ktoré 
potrebujú pomoc, prostredníctvom 
projektov prepojenia v prepravnej 
infraštruktúre pre elektrickú energiu a 
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zemný plyn s cieľom zabezpečiť ich 
nezávislosť a odolať tlaku zo strany 
Ruskej federácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. naliehavo vyzýva EÚ, aby sa viac 
angažovala pri riešení „nedoriešených
konfliktov“ v niektorých krajinách 
Východného partnerstva; domnieva sa, že 
EÚ by v tejto súvislosti mala hrať 
významnejšiu úlohu z dôvodu možných
následkov týchto konfliktov na vzťahy 
medzi EÚ a krajinami Východného 
partnerstva a na stabilitu regiónu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh uznesenia
Odsek 7 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7b. požaduje vloženie doložky o 
energetickej bezpečnosti do každej dohody 
s krajinami Východného partnerstva s 
cieľom zabezpečiť úplné dodržiavanie 
právnych predpisov EÚ pre vnútorný trh s 
energiou, ako aj začlenenie mechanizmu 
včasného varovania do týchto dohôd s 
cieľom zabezpečiť včasné zhodnotenie 
potenciálnych rizík a problémov 
týkajúcich sa tranzitu a dodávky energie z 
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tretích krajín a tiež zriadenie spoločného 
rámca pre vzájomnú pomoc, solidaritu a 
riešenie sporov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Inese Vaidere

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. berie na vedomie, že v presadzovaní 
a vykonávaní Východného partnerstva sa 
vyskytli ťažkosti a zdôrazňuje, že EÚ by 
mala ísť za hranice politického dialógu 
a iniciovať a rozvíjať spoločenský, 
ekonomický a kultúrny dialóg;

8. uznáva, že v presadzovaní a vykonávaní 
Východného partnerstva sa vyskytli 
ťažkosti, a preto vyzýva Úniu, aby
aktívnejšie spolupracovala so 
spoločnosťou a rozvíjala spoločenský, 
ekonomický a kultúrny dialóg; vyzýva 
Úniu, aby zlepšila viditeľnosť projektov v 
partnerských krajinách financovaných 
alebo podporovaných Východným 
partnerstvom;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. berie na vedomie, že v presadzovaní 
a vykonávaní Východného partnerstva sa 
vyskytli ťažkosti a zdôrazňuje, že EÚ by 
mala ísť za hranice politického dialógu 
a iniciovať a rozvíjať spoločenský, 
ekonomický a kultúrny dialóg;

8. berie na vedomie, že ťažkosti 
v presadzovaní a vykonávaní Východného 
partnerstva sa môžu prekonať vyváženou 
spoluprácou s EÚ, ktorá by mala ísť za 
hranice politického dialógu a iniciovať 
a rozvíjať spoločenské, ekonomické 
a kultúrne sféry;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. berie na vedomie, že v presadzovaní 
a vykonávaní Východného partnerstva sa 
vyskytli ťažkosti a zdôrazňuje, že EÚ by 
mala ísť za hranice politického dialógu 
a iniciovať a rozvíjať spoločenský, 
ekonomický a kultúrny dialóg;

8. berie na vedomie, že v presadzovaní 
a vykonávaní Východného partnerstva sa 
vyskytli ťažkosti a zdôrazňuje, že EÚ by 
mala ísť za hranice politického dialógu 
a iniciovať a rozvíjať spoločenský, 
ekonomický a kultúrny dialóg, ktorý 
zahŕňa politickú, sociálnu a etnickú 
rozdielnosť;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 137
Ioan Mircea Paşcu

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. berie na vedomie, že v presadzovaní 
a vykonávaní Východného partnerstva sa 
vyskytli ťažkosti a zdôrazňuje, že EÚ by 
mala ísť za hranice politického dialógu 
a iniciovať a rozvíjať spoločenský, 
ekonomický a kultúrny dialóg;

8. berie na vedomie, že v presadzovaní 
a vykonávaní Východného partnerstva sa 
vyskytli ťažkosti a zdôrazňuje, že úloha 
EÚ by sa mala posilniť a ísť za hranice 
politického dialógu a iniciovať a rozvíjať 
spoločenský, ekonomický a kultúrny 
dialóg;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Tunne Kelam
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Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. berie na vedomie, že v presadzovaní 
a vykonávaní Východného partnerstva sa 
vyskytli ťažkosti a zdôrazňuje, že EÚ by 
mala ísť za hranice politického dialógu 
a iniciovať a rozvíjať spoločenský, 
ekonomický a kultúrny dialóg;

8. berie na vedomie, že v presadzovaní 
a vykonávaní Východného partnerstva sa 
vyskytli ťažkosti a zdôrazňuje, že EÚ by 
mala ísť za hranice politického dialógu 
a iniciovať a rozvíjať spoločenský, 
ekonomický a kultúrny dialóg; žiada, aby 
EÚ zintenzívnila svoju prítomnosť v 
partnerských krajinách a aby pritom 
využila interaktívnejšie audiovizuálne 
prostriedky a sociálne médiá v príslušnom 
miestnom jazyku, aby mala dosah na celú 
spoločnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. berie na vedomie, že v presadzovaní 
a vykonávaní Východného partnerstva sa 
vyskytli ťažkosti a zdôrazňuje, že EÚ by 
mala ísť za hranice politického dialógu 
a iniciovať a rozvíjať spoločenský, 
ekonomický a kultúrny dialóg;

8. pripomína tiež, že hoci by EÚ mala 
podporovať oprávnené ambície ľudí aj 
úsilie vykonané príslušnými orgánmi v 
krajinách Východného partnerstva, mala 
by tiež uznať zvrchovanosť každého 
partnerského štátu na základe stanovenia 
rozsahu jeho budúcich vzťahov s EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Evgeni Kirilov, Liisa Jaakonsaari

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. pripomína, že úspech Východného 
partnerstva rozhodujúcim spôsobom závisí 
od vzniku a upevnenia proeurópskeho 
konsenzu medzi politickými elitami a 
spoločnosťami v partnerských krajinách; 
tvrdí, že v tejto súvislosti treba ešte 
vykonať veľa práce, ako je lepšie 
zviditeľnenie pomoci EÚ vo verejnosti a 
informovanie o výhodách integrácie do 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Andrey Kovatchev

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. pripomína, že krajiny Východného 
partnerstva by mali upustiť od použitia 
sily alebo hrozieb pri riešení sporov v 
regióne a zdôrazňuje, že jediným možným 
spôsobom na vyriešenie konfliktov v 
regióne sú rokovania v rámci 
medzinárodne prijatých foriem na základe 
zásad medzinárodného práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Ivo Vajgl

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva na individualizovanejší prístup vypúšťa sa
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k partnerským krajinám, v rámci ktorého 
sa bude uplatňovať zásada diferenciácie a 
posudzovať pokrok každej partnerskej 
krajiny na základe jednoznačných 
referenčných kritérií a podľa úspechov 
každej krajiny, avšak v rámci celkovej 
koordinácie;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva na individualizovanejší prístup 
k partnerským krajinám, v rámci ktorého sa 
bude uplatňovať zásada diferenciácie a 
posudzovať pokrok každej partnerskej 
krajiny na základe jednoznačných 
referenčných kritérií a podľa úspechov 
každej krajiny, avšak v rámci celkovej 
koordinácie;

9. vyzýva na lepšie prispôsobený prístup 
k jednotlivým partnerským krajinám, 
v rámci ktorého sa bude uplatňovať zásada 
diferenciácie a zásada viac za viac, avšak v 
rámci celkovej koordinácie; pevne verí, že 
hĺbka a rozsah vzťahov s každou 
partnerskou krajinou by mali odrážať jej 
vlastnú európsku ambíciu, záväzok 
rešpektovať hodnoty a pokrok v 
zosúladení s právnymi predpismi EÚ
posudzovaný na základe jednoznačných 
referenčných kritérií a podľa úspechov 
každej krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Eduard Kukan

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva na individualizovanejší prístup 9. víta individualizovanejší prístup 
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k partnerským krajinám, v rámci ktorého 
sa bude uplatňovať zásada diferenciácie a 
posudzovať pokrok každej partnerskej 
krajiny na základe jednoznačných 
referenčných kritérií a podľa úspechov 
každej krajiny, avšak v rámci celkovej 
koordinácie;

k partnerským krajinám založený na
zásade diferenciácie a zásade „viac za 
viac“, v rámci ktorého sa bude
posudzovať pokrok každej partnerskej 
krajiny na základe jednoznačných
referenčných kritérií a podľa úspechov 
každej krajiny, avšak v rámci celkovej 
koordinácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva na individualizovanejší prístup 
k partnerským krajinám, v rámci ktorého sa 
bude uplatňovať zásada diferenciácie a 
posudzovať pokrok každej partnerskej 
krajiny na základe jednoznačných 
referenčných kritérií a podľa úspechov 
každej krajiny, avšak v rámci celkovej 
koordinácie;

9. vyzýva na individualizovanejší prístup 
k partnerským krajinám aj na základe 
lepšieho zohľadnenia osobitných 
geopolitických zraniteľností, v rámci 
ktorého sa bude uplatňovať zásada 
diferenciácie a posudzovať pokrok každej 
partnerskej krajiny na základe 
jednoznačných referenčných kritérií a 
podľa úspechov každej krajiny, avšak 
v rámci celkovej koordinácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Graham Watson

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva na individualizovanejší prístup 
k partnerským krajinám, v rámci ktorého sa 
bude uplatňovať zásada diferenciácie a 
posudzovať pokrok každej partnerskej 

9. vyzýva na individualizovanejší prístup 
k partnerským krajinám, v rámci ktorého sa 
bude uplatňovať zásada diferenciácie a 
posudzovať pokrok každej partnerskej 
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krajiny na základe jednoznačných 
referenčných kritérií a podľa úspechov 
každej krajiny, avšak v rámci celkovej 
koordinácie;

krajiny na základe jednoznačných 
referenčných kritérií a podľa úspechov 
každej krajiny v rámci celkovej 
koordinácie; domnieva sa tiež, že 
Východné partnerstvo by sa nemalo 
zamerať len na normatívne ciele, ale 
malo by sa priblížiť aj k obyvateľom na 
základe prístupu zdola nahor, aby výhody 
prípadného pridruženia prenikli do
verejnej mienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Libor Rouček

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva na individualizovanejší prístup 
k partnerským krajinám, v rámci ktorého sa 
bude uplatňovať zásada diferenciácie a 
posudzovať pokrok každej partnerskej 
krajiny na základe jednoznačných 
referenčných kritérií a podľa úspechov 
každej krajiny, avšak v rámci celkovej 
koordinácie;

9. vyzýva na individualizovanejší prístup 
k partnerským krajinám, v rámci ktorého sa 
bude uplatňovať zásada diferenciácie a 
posudzovať pokrok každej partnerskej 
krajiny na základe jednoznačných 
referenčných kritérií a podľa úspechov 
každej krajiny, avšak v rámci celkovej 
koordinácie; zastáva názor, že štruktúra 
Východného partnerstva musí byť 
perspektívna a pružná – z 
inštitucionálneho aj koncepčného 
hľadiska – s cieľom poskytnúť dlhodobé 
stimuly pre všetkých partnerov vrátane
tých najvyspelejších pre ďalšie 
zintenzívnenie vzťahov s EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva na individualizovanejší prístup 
k partnerským krajinám, v rámci ktorého sa 
bude uplatňovať zásada diferenciácie a 
posudzovať pokrok každej partnerskej 
krajiny na základe jednoznačných 
referenčných kritérií a podľa úspechov 
každej krajiny, avšak v rámci celkovej 
koordinácie;

9. vyzýva na individualizovanejší prístup 
k partnerským krajinám, v rámci ktorého sa 
bude uplatňovať zásada diferenciácie a 
posudzovať pokrok každej partnerskej 
krajiny na základe jednoznačných 
referenčných kritérií a podľa úspechov 
každej krajiny, avšak v rámci celkovej 
koordinácie; zastáva názor, že pri 
plánovaní účasti a záväzkov Únie by sa 
mali zohľadniť existujúce závažné a 
hlboko zakorenené rozdiely v 
spoločnostiach partnerských krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Jacek Saryusz-Wolski

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva na individualizovanejší prístup 
k partnerským krajinám, v rámci ktorého sa 
bude uplatňovať zásada diferenciácie a 
posudzovať pokrok každej partnerskej 
krajiny na základe jednoznačných 
referenčných kritérií a podľa úspechov 
každej krajiny, avšak v rámci celkovej 
koordinácie;

9. vyzýva na individualizovanejší prístup 
k partnerským krajinám, v rámci ktorého sa 
bude uplatňovať zásada diferenciácie a 
posudzovať pokrok každej partnerskej 
krajiny na základe jednoznačných 
referenčných kritérií a podľa úspechov 
každej krajiny, avšak v rámci celkovej 
koordinácie, a tak sa bude v plnej miere a 
primerane vykonávať zásada viac za viac 
alebo menej za menej;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Monica Luisa Macovei

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva na individualizovanejší prístup 
k partnerským krajinám, v rámci ktorého sa 
bude uplatňovať zásada diferenciácie a 
posudzovať pokrok každej partnerskej 
krajiny na základe jednoznačných 
referenčných kritérií a podľa úspechov 
každej krajiny, avšak v rámci celkovej 
koordinácie;

9. vyzýva na individualizovanejší prístup 
k partnerským krajinám, v rámci ktorého sa 
bude uplatňovať zásada diferenciácie a 
posudzovať pokrok každej partnerskej 
krajiny na základe jednoznačných 
referenčných kritérií a podľa úspechov 
každej krajiny, avšak v rámci celkovej 
koordinácie; trvá tiež na uplatňovaní 
zásady „viac za viac“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva Komisiu, aby preskúmala aj 
možnosti zjednodušenia obchodných 
prekážok, a, ak to prichádza do úvahy, 
ešte pred podpísaním a vykonávaním 
dohôd o rozsiahlej a komplexnej zóne 
voľného obchodu, aby spoločnosti a 
podniky príslušných krajín Východného 
partnerstva rýchlejšie pocítili hospodárske 
výhody úzkej spolupráce s EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Adrian Severin

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. požaduje, aby sa jasne odlíšili kritériá, 
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ktoré majú splniť kandidátske 
a pridružujúce štáty; poznamenáva, že ak 
bude toto rozlíšenie chýbať, proces 
pridruženia sa stane nevyhnutne 
zložitejším a zároveň vyvolá v dotknutých 
štátoch bezdôvodné nádeje a v EÚ 
zbytočnú obavu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Ivo Vajgl

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyjadruje znepokojenie nad 
nedostatkom spoločného porozumenia, 
pokiaľ ide o podstatu spolupráce, keďže 
EÚ má tendenciu zameriavať sa na 
pripravenosť krajín Východného 
partnerstva zaviesť acquis 
communautaire a prijať hodnoty Únie, 
pokým partnerské krajiny vnímajú svoje 
vzájomné vzťahy z hľadiska prínosov 
a strát; konštatuje, že EÚ je vnímaná 
výlučne ako darca a partnerské krajiny 
ako príjemcovia, pričom obe strany by 
mali vykonávať dvojitú úlohu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyjadruje znepokojenie nad 
nedostatkom spoločného porozumenia, 

10. vyjadruje znepokojenie nad 
nedostatkom spoločného porozumenia, 
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pokiaľ ide o podstatu spolupráce, keďže 
EÚ má tendenciu zameriavať sa na 
pripravenosť krajín Východného 
partnerstva zaviesť acquis 
communautaire a prijať hodnoty Únie, 
pokým partnerské krajiny vnímajú svoje 
vzájomné vzťahy z hľadiska prínosov 
a strát; konštatuje, že EÚ je vnímaná 
výlučne ako darca a partnerské krajiny ako
príjemcovia, pričom obe strany by mali 
vykonávať dvojitú úlohu;

pokiaľ ide o podstatu spolupráce medzi EÚ 
a krajinami Východného partnerstva; 
konštatuje, že EÚ je vnímaná výlučne ako 
darca a partnerské krajiny ako príjemcovia, 
pričom obe strany by mali vykonávať 
dvojitú úlohu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 155
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyjadruje znepokojenie nad 
nedostatkom spoločného porozumenia, 
pokiaľ ide o podstatu spolupráce, keďže 
EÚ má tendenciu zameriavať sa na 
pripravenosť krajín Východného 
partnerstva zaviesť acquis communautaire 
a prijať hodnoty Únie, pokým partnerské 
krajiny vnímajú svoje vzájomné vzťahy 
z hľadiska prínosov a strát; konštatuje, že 
EÚ je vnímaná výlučne ako darca a 
partnerské krajiny ako príjemcovia, pričom 
obe strany by mali vykonávať dvojitú 
úlohu;

10. vyjadruje znepokojenie nad 
nedostatkom spoločného porozumenia, 
pokiaľ ide o podstatu spolupráce, keďže 
EÚ má tendenciu zameriavať sa na 
pripravenosť krajín Východného 
partnerstva zaviesť acquis communautaire 
a prijať hodnoty Únie, pokým partnerské 
krajiny vnímajú svoje vzájomné vzťahy 
z hľadiska prínosov a strát; so 
znepokojením konštatuje, že EÚ je 
vnímaná výlučne ako darca a partnerské 
krajiny ako príjemcovia, pričom obe strany 
by mali vykonávať dvojitú úlohu; 
upozorňuje, že tento druh vnímania 
verejnosti by mohol vyvolať nereálne 
očakávania obyvateľov východných 
partnerov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Tonino Picula
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Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyjadruje znepokojenie nad 
nedostatkom spoločného porozumenia, 
pokiaľ ide o podstatu spolupráce, keďže 
EÚ má tendenciu zameriavať sa na 
pripravenosť krajín Východného 
partnerstva zaviesť acquis communautaire 
a prijať hodnoty Únie, pokým partnerské 
krajiny vnímajú svoje vzájomné vzťahy 
z hľadiska prínosov a strát; konštatuje, že 
EÚ je vnímaná výlučne ako darca a 
partnerské krajiny ako príjemcovia, pričom 
obe strany by mali vykonávať dvojitú 
úlohu;

10. vyjadruje znepokojenie nad 
nedostatkom spoločného porozumenia, 
pokiaľ ide o podstatu spolupráce, keďže 
EÚ má tendenciu zameriavať sa na 
pripravenosť krajín Východného 
partnerstva zaviesť acquis communautaire 
a prijať hodnoty Únie, pokým partnerské 
krajiny vnímajú svoje vzájomné vzťahy 
z hľadiska prínosov a strát; konštatuje, že 
EÚ je často vnímaná ako darca a 
partnerské krajiny ako príjemcovia, pričom 
obe strany by mali vykonávať dvojitú 
úlohu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. považuje za poľutovaniahodné, že
záujem o vzťahy s krajinami Východného 
partnerstva a o vývoj v týchto krajinách 
medzi jednotlivými členskými štátmi 
kolíše; s poľutovaním konštatuje, že 
členské štáty si neuvedomujú geopolitický 
význam spolupráce a jednotného postoja 
k určitým otázkam;

11. považuje za poľutovaniahodné, že 
členské krajiny neprijímajú spoločný 
postoj vo vzťahu ku krajinám 
Východného partnerstva a k vývoju
v týchto krajinách;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 158
Inese Vaidere
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Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. považuje za poľutovaniahodné, že 
záujem o vzťahy s krajinami Východného 
partnerstva a o vývoj v týchto krajinách 
medzi jednotlivými členskými štátmi 
kolíše; s poľutovaním konštatuje, že 
členské štáty si neuvedomujú geopolitický 
význam spolupráce a jednotného postoja 
k určitým otázkam;

11. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
záujem o vzťahy s krajinami Východného 
partnerstva a o vývoj v týchto krajinách 
medzi jednotlivými členskými štátmi 
kolíše; s poľutovaním konštatuje, že 
členské štáty si neuvedomujú geopolitický 
význam spolupráce a jednotného postoja 
k určitým otázkam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. považuje za poľutovaniahodné, že 
záujem o vzťahy s krajinami Východného 
partnerstva a o vývoj v týchto krajinách 
medzi jednotlivými členskými štátmi 
kolíše; s poľutovaním konštatuje, že 
členské štáty si neuvedomujú geopolitický
význam spolupráce a jednotného postoja 
k určitým otázkam;

11. považuje za poľutovaniahodné, že 
záujem o vzťahy s krajinami Východného 
partnerstva a o vývoj v týchto krajinách 
medzi jednotlivými členskými štátmi 
kolíše; s poľutovaním konštatuje, že 
členské štáty si neuvedomujú strategický
význam spolupráce a jednotného postoja 
k mnohým otázkam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. považuje za poľutovaniahodné, že 11. považuje za poľutovaniahodné, že 
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záujem o vzťahy s krajinami Východného 
partnerstva a o vývoj v týchto krajinách 
medzi jednotlivými členskými štátmi 
kolíše; s poľutovaním konštatuje, že 
členské štáty si neuvedomujú geopolitický 
význam spolupráce a jednotného postoja 
k určitým otázkam;

záujem o vzťahy s krajinami Východného 
partnerstva a o vývoj v týchto krajinách 
medzi jednotlivými členskými štátmi 
kolíše; s poľutovaním konštatuje, že 
členské štáty si neuvedomujú geopolitický 
význam spolupráce a jednotného postoja 
k určitým otázkam; v súvislosti s 
nedávnymi udalosťami a aj z hľadiska 
konkrétnych a hmatateľných opatrení, 
najmä pokiaľ ide o občanov Východného 
partnerstva, požaduje komplexnú revíziu 
politiky európskeho susedstva, najmä 
vzhľadom na východných susedov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Adrian Severin

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje, že hodnoty EÚ sa dajú 
presadzovať len v priaznivom 
geostrategickom prostredí, ktoré by sa 
dalo dosiahnuť len po víťazstve v 
geostrategickom boji a v prípade 
stabilizácie geostrategickej rovnováhy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Werner Schulz
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. zastáva názor, že komunikačná 
stratégia EÚ je vo všetkých krajinách 
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Východného partnerstva stále neúčinná; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby vynaložila 
úsilie pri informovaní verejnosti a 
bežných občanov o výhodách a 
prednostiach politiky Východného 
partnerstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Ivo Vajgl

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyjadruje zároveň poľutovanie nad 
tým, že partnerské krajiny Východného 
partnerstva nemajú dostatočný záujem 
vyslať spoločné posolstvo a vyvinúť vo 
vzťahu k EÚ spoločné úsilie;

vypúšťa sa

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyjadruje zároveň poľutovanie nad 
tým, že partnerské krajiny Východného 
partnerstva nemajú dostatočný záujem 
vyslať spoločné posolstvo a vyvinúť vo 
vzťahu k EÚ spoločné úsilie;

12. odporúča ďalšie posilnenie 
viacstrannej úrovne Východného 
partnerstva s cieľom rozvíjať atmosféru 
spolupráce a dobré susedské vzťahy, ktoré 
podporia ciele politického pridruženia a 
najmä hospodárskej integrácie; domnieva 
sa, že by sa mala naďalej posilňovať 
viacstranná spolupráca s cieľom podporiť 
cezhraničnú a regionálnu spoluprácu, 
najmä v oblasti dopravy, vzájomných 
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medziľudských kontaktov, životného 
prostredia, bezpečnosti hraníc a 
energetickej bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Inese Vaidere

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyjadruje zároveň poľutovanie nad 
tým, že partnerské krajiny Východného 
partnerstva nemajú dostatočný záujem 
vyslať spoločné posolstvo a vyvinúť vo 
vzťahu k EÚ spoločné úsilie;

12. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným úsilím partnerských krajín
Východného partnerstva zapojiť sa do 
konštruktívneho dialógu vzhľadom 
na EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyjadruje zároveň poľutovanie nad 
tým, že partnerské krajiny Východného 
partnerstva nemajú dostatočný záujem
vyslať spoločné posolstvo a vyvinúť vo 
vzťahu k EÚ spoločné úsilie;

12. vyjadruje zároveň poľutovanie nad 
tým, že partnerské krajiny Východného 
partnerstva nevyužili príležitosť vyslať 
spoločné posolstvo a vyvinúť vo vzťahu 
k EÚ spoločné úsilie; odporúča podporu 
viacstranných iniciatív v oblasti 
spolupráce a spoločných projektov a v 
tejto súvislosti upozorňuje na 
Parlamentné zhromaždenie Euronest, 
ktorému EÚ prikladá veľký význam.  

Or. en



PE526.268v01-00 84/119 AM\1014796SK.doc

SK

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

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyjadruje zároveň poľutovanie nad 
tým, že partnerské krajiny Východného 
partnerstva nemajú dostatočný záujem 
vyslať spoločné posolstvo a vyvinúť vo 
vzťahu k EÚ spoločné úsilie;

12. vyjadruje zároveň poľutovanie nad 
tým, že partnerské krajiny Východného 
partnerstva nemajú dostatočný záujem 
vyslať spoločné posolstvo a vyvinúť vo 
vzťahu k EÚ spoločné úsilie;
poznamenáva, že napriek tomu by mala 
spolupráca pokračovať, a ak je to možné 
na dvojstrannom základe medzi EÚ na 
jednej strane a partnerskými krajinami na 
strane druhej;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Eleni Theocharous, Marietta Giannakou

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. opakovane dáva najavo plnú 
podporu sprostredkovateľskému úsiliu 
spoločných predsedov Minskej skupiny 
OBSE nájsť riešenie v otázke sporu o 
Náhorný Karabach na základe zásad 
zakotvených v Helsinskom záverečnom 
akte a vyjadruje poľutovanie nad 
opakujúcimi sa a zvyšujúcimi sa stratami 
ľudských životov v kontaktnej zóne; 
vyzýva všetky strany konfliktu, aby 
odvolali ostreľovačov z kontaktnej zóny a 
vytvorili mechanizmus na vyšetrenie 
prípadov narušenia prímeria;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 169
Krzysztof Lisek

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyjadruje poľutovanie nad neustálym 
tlakom, ktorý vyvíja Ruská federácia na 
krajiny Východného partnerstva 
prostredníctvom hospodárskych, 
politických a vojenských nástrojov; v 
prípade Gruzínska zdôrazňuje 
neprijateľnosť umiestnenia plotov z 
ostnatého drôtu a iných umelých prekážok 
v blízkosti okupovaného územia v 
regiónoch Abcházsko a Cchinvali, ktoré 
majú závažný vplyv na život miestnych 
obyvateľov, obmedzujú medziľudské 
kontakty a vážne narúšajú bezpečnostnú 
situáciu na tomto území.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že namiesto vnucovania 
európskych noriem by sa väčšie úsilie 
malo venovať zdieľaniu skúseností 
s demokratickými reformami 
a procesmi, uznáva špecifickosť 
jednotlivých krajín a zdôrazňuje 
rovnocenný štatút partnerov a potenciálne
prínosy pre obe strany;

13. zdôrazňuje, že by sa väčšie úsilie malo 
vynaložiť na šírenie skúseností 
s demokratickými reformami, pričom by sa 
mali využiť bohaté skúsenosti európskych 
krajín, ktoré získali v procese zavádzania 
a ochrany demokratických režimov na 
základe rešpektovania základných hodnôt 
a právneho štátu, uznáva špecifickosť 
jednotlivých krajín a zdôrazňuje prínosy 
pre obe strany a dosiahnutie rovnováhy 
medzi podmienenosťou a solidaritou;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 171
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že namiesto vnucovania 
európskych noriem by sa väčšie úsilie malo 
venovať zdieľaniu skúseností 
s demokratickými reformami 
a procesmi, uznáva špecifickosť 
jednotlivých krajín a zdôrazňuje 
rovnocenný štatút partnerov a potenciálne 
prínosy pre obe strany;

13. zdôrazňuje, že namiesto vnucovania 
európskych noriem by sa väčšie úsilie malo 
vynaložiť na šírenie skúseností 
s demokratickými reformami 
a procesmi najmä u členských štátov, 
ktoré by mohli vychádzať zo svojich 
skúseností s integráciou do EÚ aj z ich 
blízkych vzťahov s krajinami Východného 
partnerstva, uznáva špecifickosť 
jednotlivých krajín a zdôrazňuje 
rovnocenný štatút partnerov a potenciálne 
prínosy pre obe strany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že namiesto vnucovania 
európskych noriem by sa väčšie úsilie 
malo venovať zdieľaniu skúseností 
s demokratickými reformami 
a procesmi, uznáva špecifickosť 
jednotlivých krajín a zdôrazňuje 
rovnocenný štatút partnerov a potenciálne 
prínosy pre obe strany;

13. zdôrazňuje, že by sa väčšie úsilie malo 
vynaložiť na šírenie skúseností 
s demokratickými reformami 
a procesmi, uznáva špecifickosť 
jednotlivých krajín a zdôrazňuje 
rovnocenný štatút partnerov a potenciálne 
prínosy pre obe strany;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 173
Werner Schulz
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že namiesto vnucovania
európskych noriem by sa väčšie úsilie 
malo venovať zdieľaniu skúseností 
s demokratickými reformami 
a procesmi, uznáva špecifickosť 
jednotlivých krajín a zdôrazňuje 
rovnocenný štatút partnerov a potenciálne 
prínosy pre obe strany;

13. zdôrazňuje, že namiesto prostého 
prednášania o európskych normách by sa 
väčšie úsilie malo vynaložiť na šírenie
skúseností s demokratickými reformami 
a procesmi, uznáva špecifickosť 
jednotlivých krajín a zdôrazňuje 
rovnocenný štatút partnerov a potenciálne 
prínosy pre obe strany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že namiesto vnucovania 
európskych noriem by sa väčšie úsilie malo 
venovať zdieľaniu skúseností 
s demokratickými reformami 
a procesmi, uznáva špecifickosť 
jednotlivých krajín a zdôrazňuje 
rovnocenný štatút partnerov a potenciálne
prínosy pre obe strany;

13. zdôrazňuje, že namiesto vnucovania 
európskych noriem by sa väčšie úsilie malo 
vynaložiť na šírenie skúseností 
s demokratickými reformami 
a procesmi, uznáva špecifickosť 
jednotlivých krajín a zdôrazňuje 
rovnocenný štatút partnerov a očakávané
prínosy pre obe strany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že namiesto vnucovania 
európskych noriem by sa väčšie úsilie malo 
venovať zdieľaniu skúseností 
s demokratickými reformami 
a procesmi, uznáva špecifickosť 
jednotlivých krajín a zdôrazňuje 
rovnocenný štatút partnerov a potenciálne 
prínosy pre obe strany;

13. zdôrazňuje, že namiesto vnucovania 
európskych noriem by sa väčšie úsilie malo 
vynaložiť na šírenie skúseností 
s demokratickými reformami 
a procesmi, uznáva špecifickosť 
jednotlivých krajín a zdôrazňuje 
rovnocenný štatút partnerov a potenciálne 
prínosy pre obe strany aj v záujme 
ďalšieho rozvoja EÚ;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 176
Tunne Kelam

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že namiesto vnucovania 
európskych noriem by sa väčšie úsilie malo 
venovať zdieľaniu skúseností 
s demokratickými reformami 
a procesmi, uznáva špecifickosť
jednotlivých krajín a zdôrazňuje 
rovnocenný štatút partnerov a potenciálne 
prínosy pre obe strany;

13. zdôrazňuje, že namiesto vnucovania 
európskych noriem by sa väčšie úsilie malo 
vynaložiť na šírenie skúseností 
s demokratickými reformami 
a procesmi, uznáva špecifickosť 
jednotlivých krajín a zdôrazňuje 
rovnocenný štatút partnerov a potenciálne 
prínosy pre obe strany; navrhuje 
preskúmať možnosti partnerského 
vzdelávania na politickej aj odbornej 
úrovni, čím by sa zvýšilo povedomie a 
poznatky o budovaní demokracie a 
právnom štáte; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Andrzej Grzyb

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že namiesto vnucovania 
európskych noriem by sa väčšie úsilie malo 
venovať zdieľaniu skúseností 
s demokratickými reformami 
a procesmi, uznáva špecifickosť 
jednotlivých krajín a zdôrazňuje 
rovnocenný štatút partnerov a potenciálne 
prínosy pre obe strany;

13. zdôrazňuje, že namiesto vnucovania 
európskych noriem by sa väčšie úsilie malo 
vynaložiť na šírenie skúseností 
s demokratickými reformami 
a procesmi, uznáva špecifickosť 
jednotlivých krajín a zdôrazňuje 
rovnocenný štatút partnerov a potenciálne 
prínosy pre obe strany; v tejto súvislosti 
víta prácu, ktorá sa vykonala v rámci 
programu spolupráce ombudsmanov 
krajín Východného partnerstva, ktorý
predstavili ombudsmani z Poľska a 
Francúzska v roku 2009 s cieľom posilniť
kapacity úradu ombudsmana, 
vnútroštátnu verejnú správu a 
mimovládne organizácie v krajinách 
Východného partnerstva, aby mohli plniť 
svoje úlohy pri obrane individuálnych 
práv a budovaní demokratických štátov na 
základe právneho štátu; poznamenáva, že 
v rámci programu spolupráce 
ombudsmanov krajín Východného 
partnerstva a EÚ sa konali dva samity v 
Európskom parlamente v Bruseli, jeden v 
roku 2011 a druhý v roku 2013;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 178
Monica Luisa Macovei

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. naliehavo vyzýva, aby sa v prípade, ak 
sa to dá, dohody o pridružení podpisovali 
a vykonávali spoločne s partnerskými 
krajinami v záujme presadzovania dobrej 
správy verejných vecí a zásad právneho 
štátu, ľudských práv, najmä práva na 
spravodlivý súdny proces, a boja proti 

14. dôrazne vyzýva, aby sa dohoda o 
pridružení, ako aj o vytvorení rozsiahleho 
a komplexného priestoru voľného 
obchodu s Moldavskom, parafovaná vo 
Vilniuse, podpísala do konca júna s 
cieľom podporiť demokratické sily, 
modernizáciu a proces reforiem a 
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korupcii a s cieľom podporovať 
budovanie a modernizáciu ekonomík 
partnerských krajín a právne predpisy 
priaznivé pre podnikateľské prostredie;

umožniť predbežný vstup dohody o 
pridružení do platnosti v čo najkratšom 
čase, ako aj zabezpečiť viditeľné výsledky 
jej vykonávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. naliehavo vyzýva, aby sa v prípade, ak 
sa to dá, dohody o pridružení podpisovali 
a vykonávali spoločne s partnerskými 
krajinami v záujme presadzovania dobrej 
správy verejných vecí a zásad právneho 
štátu, ľudských práv, najmä práva na 
spravodlivý súdny proces, a boja proti 
korupcii a s cieľom podporovať 
budovanie a modernizáciu ekonomík 
partnerských krajín a právne predpisy 
priaznivé pre podnikateľské prostredie;

14. dôrazne vyzýva, aby sa dohoda o 
pridružení a o vytvorení rozsiahleho a 
komplexného priestoru voľného obchodu 
s Gruzínskom a Moldavskom, parafovaná 
vo Vilniuse, podpísala pred ukončením 
súčasného mandátu Európskeho 
parlamentu s cieľom potvrdiť zásadu viac 
za viac a podporiť modernizáciu a proces 
reforiem v týchto krajinách, najmä v 
oblastiach týkajúcich sa konsolidácie 
dobrej správy vecí verejných, právneho 
štátu, ochrany ľudských práv a boja proti 
korupcii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Evgeni Kirilov

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. naliehavo vyzýva, aby sa v prípade, ak 
sa to dá, dohody o pridružení podpisovali 
a vykonávali spoločne s partnerskými 
krajinami v záujme presadzovania dobrej 
správy verejných vecí a zásad právneho 

14. naliehavo vyzýva, aby sa v prípade, ak 
sa to dá, dohody o pridružení podpisovali 
a v plnej miere vykonávali spoločne 
s partnerskými krajinami v záujme 
presadzovania dobrej správy vecí 
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štátu, ľudských práv, najmä práva na 
spravodlivý súdny proces, a boja proti 
korupcii a s cieľom podporovať 
budovanie a modernizáciu ekonomík 
partnerských krajín a právne predpisy 
priaznivé pre podnikateľské prostredie;

verejných a zásad právneho štátu a 
podpory budovania a modernizácie 
ekonomík a spoločností partnerských 
krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. naliehavo vyzýva, aby sa v prípade, ak 
sa to dá, dohody o pridružení podpisovali 
a vykonávali spoločne s partnerskými 
krajinami v záujme presadzovania dobrej 
správy verejných vecí a zásad právneho 
štátu, ľudských práv, najmä práva na 
spravodlivý súdny proces, a boja proti 
korupcii a s cieľom podporovať budovanie 
a modernizáciu ekonomík partnerských 
krajín a právne predpisy priaznivé pre 
podnikateľské prostredie;

14. odporúča, aby sa v prípade, ak sa to dá, 
dohody o pridružení podpisovali 
a vykonávali spoločne s partnerskými 
krajinami po prijatí podmienok v záujme 
presadzovania dobrej správy vecí 
verejných a zásad právneho štátu, 
ľudských práv, najmä práva na spravodlivý 
súdny proces, a boja proti korupcii a s 
cieľom podporovať budovanie 
a modernizáciu ekonomík partnerských 
krajín a právne predpisy priaznivé pre 
podnikateľské prostredie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 182
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. naliehavo vyzýva, aby sa v prípade, ak 
sa to dá, dohody o pridružení podpisovali 
a vykonávali spoločne s partnerskými 
krajinami v záujme presadzovania dobrej 

14. naliehavo vyzýva, aby sa v prípade, ak 
sa to dá, dohody o pridružení a o vytvorení 
rozsiahleho a komplexného priestoru
voľného obchodu podpisovali 
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správy verejných vecí a zásad právneho 
štátu, ľudských práv, najmä práva na 
spravodlivý súdny proces, a boja proti 
korupcii a s cieľom podporovať budovanie 
a modernizáciu ekonomík partnerských 
krajín a právne predpisy priaznivé pre 
podnikateľské prostredie;

a vykonávali spoločne s partnerskými 
krajinami v čo najkratšom čase v záujme 
presadzovania dobrej správy vecí 
verejných a zásad právneho štátu, 
ľudských práv, najmä práva na spravodlivý 
súdny proces, a boja proti korupcii a s 
cieľom podporovať budovanie 
a modernizáciu ekonomík partnerských 
krajín a právne predpisy priaznivé pre 
podnikateľské prostredie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. naliehavo vyzýva, aby sa v prípade, ak 
sa to dá, dohody o pridružení podpisovali 
a vykonávali spoločne s partnerskými 
krajinami v záujme presadzovania dobrej 
správy verejných vecí a zásad právneho 
štátu, ľudských práv, najmä práva na 
spravodlivý súdny proces, a boja proti 
korupcii a s cieľom podporovať budovanie 
a modernizáciu ekonomík partnerských 
krajín a právne predpisy priaznivé pre 
podnikateľské prostredie;

14. naliehavo vyzýva, aby sa v prípade, ak 
sa to dá, dohody o pridružení a o vytvorení 
rozsiahleho a komplexného priestoru
voľného obchodu podpisovali 
a vykonávali spoločne s partnerskými 
krajinami v záujme presadzovania dobrej 
správy vecí verejných a zásad právneho 
štátu, ľudských práv, najmä práva na 
spravodlivý súdny proces, a boja proti 
korupcii a s cieľom podporovať budovanie 
a modernizáciu ekonomík partnerských 
krajín a právne predpisy priaznivé pre 
podnikateľské prostredie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyzýva podpredsedníčku 
Komisie/vysokú predstaviteľku Únie a 
Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, 
aby pre oblasť Východného partnerstva 
pripravili viac opatrení a programov na 
budovanie dôvery vrátane nových misií 
verejných komunikačných stratégií a 
zváženia iniciatív v oblasti pragmatickej 
angažovanosti a inovatívnych prístupov, 
ako sú neformálne kontakty a konzultácie 
so spoločnosťami odtrhnutých území, a 
pritom zachovávať európsku politiku 
neuznávania, s cieľom podporovať 
občiansku kultúru a dialóg medzi 
komunitami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Inese Vaidere

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, 
aby urýchlili proces ratifikácie dohôd o 
pridružení medzi EÚ a Moldavskom a EÚ 
a Gruzínskom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Werner Schulz
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. zastáva názor, že je v záujme krajín 
Východného partnerstva, aby našli 
spôsoby na zmiernenie a prekonanie 
prípadných prekážok, ktoré rozdeľujú 
Európsky hospodársky priestor a colnú 
úniu; z tohto dôvodu žiada priamy a 
otvorený dialóg s Ruskou federáciou s 
cieľom vynaložiť úsilie na vytvorenie 
súčinnosti, ktorá bude prínosom pre 
krajiny Východného partnerstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Adrian Severin

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. odporúča podpísanie dohôd o 
pridružení s Moldavskom a Gruzínskom 
vo vhodnom čase, aby súčasný 
zákonodarný orgán mohol tieto dohody 
ratifikovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Graham Watson

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyjadruje poľutovanie nad tlakom, 
ktorý vyvíja Ruská federácia na krajiny 
Východného partnerstva; vyzýva EÚ, aby 
prijala konkrétne opatrenia a poskytla 
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hospodársku pomoc v záujme 
zjednodušenia obchodných režimov, 
poskytla projekty na zlepšenie 
energetickej bezpečnosti a modernizácie 
hospodárstva a urýchlila vykonávanie 
liberalizácie vízového režimu s cieľom 
podporiť krajiny Východného partnerstva
v ich európskych ambíciách, vyzýva tiež 
EÚ, aby prijala spoločnú stratégiu 
vzhľadom na Ruskú federáciu a 
zavedenie Eurázijskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Monica Luisa Macovei

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vzhľadom na mohutný tlak zo strany 
Ruskej federácie na krajiny Východného 
partnerstva naliehavo vyzýva Európsku 
úniu, aby zintenzívnila politickú a 
hospodársku podporu proeurópskych síl v 
krajinách Východného partnerstva;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyzýva tiež Európsku komisiu a 
Európsku radu, aby Moldavsku a 
Gruzínsku poskytli nevyhnutnú odbornú a 
finančnú pomoc a politickú podporu s 
cieľom pomôcť im ukončiť proces 
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reforiem a čeliť diplomatickému a 
hospodárskemu tlaku, ktorý vyvíja Ruská 
federácia, aby zabránila parafovaniu 
dohôd o pridružení a o vytvorení 
rozsiahleho a komplexného priestoru 
voľného obchodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Ioan Mircea Paşcu

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. víta parafovanie nových dohôd o 
pridružení a o vytvorení rozsiahleho a 
komplexného priestoru voľného obchodu 
medzi EÚ a Moldavskom, ako aj 
Gruzínskom; uvíta podpísanie týchto 
dohôd ešte v tomto roku; zdôrazňuje, že 
rýchle a účinné vykonávanie dohôd bude 
rovnako dôležité;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Adrian Severin

Návrh uznesenia
Odsek 14 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. odporúča tiež, aby sa Európska 
komisia stretla s ukrajinskými orgánmi vo 
veci nevyhnutných opatrení (vrátane 
finančného 
„prechodového/transformačného balíka”) 
s cieľom umožniť podpísanie dohody o 
pridružení s Ukrajinou počas budúceho 
samitu EÚ s Ukrajinou;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Werner Schulz
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. zastáva názor, že v prípade Ukrajiny 
by sa proces reforiem a modernizácie 
krajiny nemal zastaviť bez ohľadu na 
podpísanie dohody o pridružení; v tejto 
súvislosti vyzýva Európsku službu pre 
vonkajšiu činnosť/Komisiu, aby určili 
oblasti v programe pridruženia, ktoré by 
sa už mali začať vykonávať v krátkodobej 
a strednodobej perspektíve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Ioan Mircea Paşcu

Návrh uznesenia
Odsek 14 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. zdôrazňuje, že spolupráca EÚ s 
Ukrajinou by mala byť intenzívna a 
podporuje podpísanie dohody o pridružení 
v čo najkratšom čase; domnieva sa, že 
Ukrajina môže v strednodobej až 
dlhodobej perspektíve získať viac z 
prehĺbenia vzťahov s Európskou úniou 
než zo zachovania súčasných vzťahov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 195
Adrian Severin

Návrh uznesenia
Odsek 14 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14c. podporuje uzatvorenie osobitného 
strategického partnerstva s 
Azerbajdžanom, ktoré odráža špecifiká 
tejto krajiny a ktoré by mohlo posilniť 
jeho úlohu pri stabilizácii Zakaukazska;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Adrian Severin

Návrh uznesenia
Odsek 14 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14d. vyzýva Radu a Komisiu, aby obnovili 
vzťahy s Bieloruskom na základe 
štruktúrovaného dialógu a zlepšenej 
spolupráce na základe súčasnej politickej, 
sociálnej a hospodárskej reality tejto 
krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Adrian Severin

Návrh uznesenia
Odsek 14 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14e. žiada tiež preskúmanie nových 
spôsobov na opätovnú integráciu 
Arménska do komplexného partnerstva s 
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EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Boris Zala

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. pripomína, že cieľom spolupráce 
s krajinami Východného partnerstva by 
malo byť nadviazanie užšieho 
strategického partnerstva, posilnenie 
medziľudských kontaktov medzi 
členskými štátmi EÚ a krajinami 
Východného partnerstva, vytvorenie siete 
sociálnych vzťahov v záujme prehĺbenia 
integrácie a podpora modernizácie a 
orientácie na Európu, ktorá presahuje 
hranice obyčajnej stabilizácie;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Adrian Severin

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. žiada zriadenie finančného nástroja 
na uľahčenie odpútania susedných štátov, 
ktoré majú záujem o pridruženie k EÚ, od 
ich starých geopolitických a 
geoekonomických väzieb na základe 
konkrétneho prípadu; zdôrazňuje, že tento 
nástroj musí pokryť aj náklady týkajúce 
sa prípadných poškodzujúcich 
protiopatrení, ktoré prijmú tretie krajiny v 
reakcii na uvedené odpútanie vyplývajúce 
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z procesu pridruženia k EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Graham Watson

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. upozorňuje na potrebu zvýšiť 
povedomie o Európskej únii v krajinách 
Východného partnerstva; zdôrazňuje 
skutočnosť, že delegácie EÚ by v 
krajinách Východného partnerstva mali 
hrať kľúčovú úlohu pri presadzovaní 
kampaní na zviditeľnenie EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Werner Schulz
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva Európsku službu pre 
vonkajšiu činnosť/Komisiu, aby 
zohľadnili želanie niektorých krajín 
Východného partnerstva, ktoré nechcú 
uzavrieť ambiciózne dohody o pridružení 
a o vytvorení rozsiahleho a komplexného 
priestoru voľného obchodu s EÚ, a aby 
vypracovali odlišný model dohody pre 
tieto krajiny;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 202
Werner Schulz
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. nabáda na nadväzovanie užších 
vzťahov medzi partnerskými krajinami a 
na presadzovanie stability a 
mnohostranného budovania dôvery;

16. nabáda na nadväzovanie užších 
vzťahov medzi partnerskými krajinami a 
na presadzovanie stability a 
mnohostranného budovania dôvery; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje význam rozvoja 
skutočného viacstranného rozmeru vo 
Východnom partnerstve vzhľadom na 
zlepšenie dobrých susedských vzťahov, 
posilnenie regionálnej spolupráce a 
prekonanie dvojstranných nezrovnalostí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Charles Tannock

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. víta obnovenie dialógu na vysokej 
úrovni medzi prezidentmi Azerbajdžanu a 
Arménska pod záštitou spolupredsedov 
Minskej skupiny a opakovane zdôrazňuje, 
že konflikt v Náhornom Karabachu sa 
môže vyriešiť len mierovými 
prostriedkami na základe zásad 
Helsinského záverečného aktu o 
nepoužívaní sily, územnej celistvosti a 
rovnakých právach a sebaurčení ľudí;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 204
Marek Siwiec

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. domnieva sa, že EÚ by mala 
preskúmať z hľadiska efektívnosti svoje 
vzťahy s Ruskom, ktoré vníma 
posilňovanie vzťahov medzi EÚ a 
krajinami Východného partnerstva ako 
kroky proti jeho vlastným záujmom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. zdôrazňuje, že perspektíva lojálnej
spolupráce a partnerstva by mala pre 
krajiny Východného partnerstva zahŕňať 
aj členstvo v EÚ;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 206
Werner Schulz
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. zastáva názor, že účasť a 
angažovanosť občianskej spoločnosti EÚ 
aj partnerských krajín majú veľký 
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význam pre presadzovanie politiky 
Východného partnerstva; zdôrazňuje, že 
účasť a aktívny prínos fóra občianskej 
spoločnosti Východného partnerstva na 
všetkých úrovniach viacstrannej 
platformy sú vítané v najvyššej možnej 
miere a mali by sa naďalej posilňovať;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. odsudzuje tlak, ktorý vyvíja Rusko na 
niektoré krajiny Východného partnerstva, 
a zdôrazňuje ich zvrchované právo na 
slobodné rozhodovanie o svojich 
vzťahoch s EÚ; zdôrazňuje, že je potrebné 
vyriešiť tento problém pri rozhovoroch s 
Ruskom, a nevyhnutná je aj vážna 
diskusia medzi členskými štátmi EÚ o 
nových spôsoboch konštruktívneho 
zapojenia Ruska do iniciatív, ktoré 
odrážajú spoločné záujmy o bezpečné, 
stabilné a prosperujúce európske 
susedstvo, čím sa prekoná zastarané a 
nebezpečné uvažovanie o sférach vplyvu; 
v tejto súvislosti sa domnieva, že EÚ, 
Rusko a krajiny Východného partnerstva 
by mali užšie spolupracovať v záujme 
vyriešenia dlhotrvajúcich konfliktov v ich 
spoločnom susedstve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Libor Rouček
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Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. odsudzuje tlak, ktorý vyvíja Rusko na 
niektoré krajiny Východného partnerstva, 
a zdôrazňuje ich zvrchované právo na 
slobodné rozhodovanie o svojich 
vzťahoch s EÚ; zdôrazňuje, že je potrebné 
vyriešiť tento problém pri rozhovoroch s 
Ruskom, a nevyhnutná je aj vážna 
diskusia medzi členskými štátmi EÚ o 
nových spôsoboch konštruktívneho 
zapojenia Ruska do iniciatív, ktoré 
odrážajú spoločné záujmy o bezpečné, 
stabilné a prosperujúce európske 
susedstvo, čím sa prekoná zastarané a 
nebezpečné uvažovanie o sférach vplyvu; 
v tejto súvislosti sa domnieva, že EÚ, 
Rusko a krajiny Východného partnerstva 
by mali užšie spolupracovať v záujme 
vyriešenia dlhotrvajúcich konfliktov v ich 
spoločnom susedstve; zastáva tiež názor, 
že je v záujme EÚ aj Ruska, aby naďalej 
smerovali k vízii spoločnej obchodnej a 
hospodárskej zóny rozprestierajúcej sa od 
Vladivostoku po Lisabon;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Andrey Kovatchev

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. pripomína, že krajiny Východného 
partnerstva by sa v súlade so svojimi 
medzinárodnými záväzkami mali zdržať 
používania sily alebo hrozieb pri riešení 
konfliktov v regióne, pričom zdôrazňuje, 
všetky dlhotrvajúce konflikty v oblasti 
Východného partnerstva, bez ohľadu na 
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ich osobitý charakter, by sa mali riešiť 
výlučne prostredníctvom rokovaní vo 
forme, s ktorou súhlasia všetky strany 
konfliktu, a na základe zásad 
medzinárodného práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Werner Schulz
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16b. zastáva názor, že spolupráca medzi 
organizáciami občianskej spoločnosti je 
dobrým východiskom pre skutočné 
medziľudské kontakty, ktoré by nemali 
byť obmedzované štátnymi hranicami; 
odporúča užšiu spoluprácu a koordináciu 
medzi fórom občianskej spoločnosti 
Východného partnerstva a EÚ a Ruskom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi, Knut Fleckenstein

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. nazdáva sa, že nástroje spolupráce by 
sa mali vymedziť presne, a to na základe 
zohľadnenia dostupných nástrojov 
a programov a so zameraním na 
vzdelávanie a akademickú výmenu; žiada 
poskytnúť dodatočné finančné zdroje na 
vykonávanie Východného partnerstva a na 
podporu reforiem, hlavných iniciatív a 

17. nazdáva sa, že nástroje spolupráce by 
sa mali vymedziť presne, a to na základe 
zohľadnenia dostupných nástrojov 
a programov a so zameraním na 
vzdelávanie a akademickú výmenu; žiada 
poskytnúť dodatočné finančné zdroje na 
vykonávanie Východného partnerstva a na 
podporu reforiem, hlavných iniciatív a 
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projektov; žiada plné zapojenie 
partnerských krajín do programov Únie;

projektov; žiada plné zapojenie všetkých 
šiestich partnerských krajín Východného 
partnerstva do programov Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje, že prioritou by sa mala stať 
reforma sektoru súdnictva v partnerských 
krajinách s cieľom zabezpečiť jeho 
nezávislosť;

18. zdôrazňuje, že prioritou by sa mala stať 
reforma sektoru súdnictva a verejnej 
správy v partnerských krajinách s cieľom 
zabezpečiť jeho nezávislosť, ako aj právnu 
istotu, otvorenosť a transparentnosť, 
zodpovednosť, účinnosť a efektivitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Monica Luisa Macovei

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje, že prioritou by sa mala stať 
reforma sektoru súdnictva v partnerských
krajinách s cieľom zabezpečiť jeho 
nezávislosť;

18. zdôrazňuje, že kľúčovou prioritou by 
sa mala stať reforma sektoru súdnictva v 
partnerských krajinách s cieľom 
zabezpečiť jeho nezávislosť, efektívnosť a 
zodpovednosť; zdôrazňuje potrebu 
dosiahnuť výsledky v oblasti prípadov 
stíhania v trestnej veci a trestných 
rozsudkov, na základe ktorých možno 
zistiť dosiahnutý pokrok; žiada 
zjednotenie judikatúry s cieľom 
zabezpečiť predvídateľný súdny systém a 
dôveru verejnosti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Adrian Severin

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje, že prioritou by sa mala stať 
reforma sektoru súdnictva v partnerských 
krajinách s cieľom zabezpečiť jeho 
nezávislosť;

18. zdôrazňuje, že prioritou by sa mala stať 
reforma sektoru súdnictva v partnerských 
krajinách s cieľom zabezpečiť jeho 
nezávislosť; zdôrazňuje, že EÚ sa pri 
pomoci štátom Východného partnerstva 
vytvoriť účinné a spravodlivé súdnictvo 
musí vyhnúť zasahovaniu do 
posudzovania a riešenia konkrétnych 
prípadov a do vnútroštátnych politických 
sporov týchto štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Pino Arlacchi, Knut Fleckenstein

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje, že korupcia je v 
krajinách Východného partnerstva stále 
rozšírená a je to závažný problém, ktorý 
treba riešiť;

Or. en

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



PE526.268v01-00 108/119 AM\1014796SK.doc

SK

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zdôrazňuje význam podpory 
hospodárskej spolupráce s cieľom pokročiť 
v projekte Východného partnerstva okrem 
iného zvyšovaním povedomia 
o komplexnosti hospodárskych problémov, 
podporovaním dobrej správy v sektore 
financií, zavedením sektorového prístupu, 
nabádaním na prijímanie právnych 
predpisov, ktoré umožňujú rozvoj MSP, 
a podporovaním obchodných partnerstiev 
medzi EÚ a Východným partnerstvom;

19. uznáva dôsledky hospodárskej krízy 
na hospodársky rozvoj krajín Východného 
partnerstva; zdôrazňuje význam podpory 
hospodárskej spolupráce s cieľom pokročiť 
v projekte Východného partnerstva okrem 
iného zvyšovaním povedomia 
o komplexnosti hospodárskych problémov, 
podporovaním dobrej správy v sektore 
financií a spolupráce s medzinárodnými 
finančnými inštitúciami, zavedením 
sektorového prístupu, nabádaním na 
prijímanie právnych predpisov, ktoré 
umožňujú rozvoj MSP, a podporovaním 
obchodných partnerstiev medzi EÚ 
a Východným partnerstvom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Werner Schulz
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zdôrazňuje význam podpory 
hospodárskej spolupráce s cieľom pokročiť 
v projekte Východného partnerstva okrem 
iného zvyšovaním povedomia 
o komplexnosti hospodárskych problémov, 
podporovaním dobrej správy v sektore 
financií, zavedením sektorového prístupu, 
nabádaním na prijímanie právnych 
predpisov, ktoré umožňujú rozvoj MSP, 
a podporovaním obchodných partnerstiev 
medzi EÚ a Východným partnerstvom;

19. zdôrazňuje význam podpory 
hospodárskej spolupráce a trvalo 
udržateľného rozvoja s cieľom pokročiť v 
projekte Východného partnerstva okrem 
iného zvyšovaním povedomia 
o komplexnosti hospodárskych problémov 
a výziev a o výhodách ekologického 
hospodárstva, podporovaním dobrej 
správy v sektore financií, zavedením 
sektorového prístupu, nabádaním na 
prijímanie právnych predpisov, ktoré 
umožňujú rozvoj MSP, a podporovaním 
obchodných partnerstiev medzi EÚ 
a Východným partnerstvom;
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Pozmeňujúci návrh 218
Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi, Knut Fleckenstein

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zdôrazňuje význam podpory 
hospodárskej spolupráce s cieľom pokročiť 
v projekte Východného partnerstva okrem 
iného zvyšovaním povedomia 
o komplexnosti hospodárskych problémov, 
podporovaním dobrej správy v sektore 
financií, zavedením sektorového prístupu, 
nabádaním na prijímanie právnych 
predpisov, ktoré umožňujú rozvoj MSP, 
a podporovaním obchodných partnerstiev 
medzi EÚ a Východným partnerstvom;

19. zdôrazňuje význam podpory 
hospodárskej spolupráce s cieľom pokročiť 
v projekte Východného partnerstva okrem 
iného zvyšovaním povedomia 
o komplexnosti hospodárskych problémov, 
podporovaním dobrej správy v sektore 
financií, zavedením sektorového prístupu, 
nabádaním na prijímanie právnych 
predpisov, ktoré umožňujú rozvoj MSP, 
a podporovaním obchodných partnerstiev a 
medziľudských kontaktov medzi EÚ 
a Východným partnerstvom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. zdôrazňuje skutočnosť, že je dôležité 
viac sa zamerať na konsolidáciu 
energetiky, ktorá je jednou z hlavných 
podmienok pre modernizáciu 
hospodárstva, a vypracovať stratégie v 
oblasti energie v súlade so záväzkami 
Európskeho výboru pre energetiku;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 220
Adrian Severin

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. považuje za nevyhnutné, aby sa 
uskutočnil štruktúrovaný dialóg medzi 
európskymi inštitúciami a všetkými 
príslušnými orgánmi občianskej 
spoločnosti partnerských štátov (odbory, 
malé a stredné podniky, odborné 
mimovládne organizácie atď.) ako odlišný 
rozmer rokovaní o pridružení s cieľom 
zabezpečiť ich účinnú spoluprácu a 
všeobecné prijatie dohôd o pridružení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. ďalej sa nazdáva, že presadzovanie 
spoločných činností s ostatnými 
strategickými partnermi a spolupráce 
s medzinárodnými a európskymi 
organizáciami by bolo prospešné pre 
všetky zainteresované strany;

20. ďalej sa nazdáva, že presadzovanie 
spoločných činností s ostatnými 
strategickými partnermi a spolupráce 
s medzinárodnými a európskymi 
organizáciami by bolo prospešné pre 
všetky zainteresované strany; v tejto 
súvislosti víta nedávne vyhlásenie 
podpredsedníčky Komisie/vysokej 
predstaviteľky Únie pani Ashtonovej, že 
dohody o pridružení a obchode rešpektujú 
tradičné prepojenia medzi Ruskom a jeho 
susedmi; vyzýva Komisiu a Ruskú 
federáciu, aby smerovali ku kladnému 
objasneniu prepojení s projektom 
eurázijskej integrácie vzhľadom na 
vzájomné výhody, rovnováhu záujmov a 
dlhodobé udržateľné partnerstvo;
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Or. de

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

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. ďalej sa nazdáva, že presadzovanie 
spoločných činností s ostatnými 
strategickými partnermi a spolupráce 
s medzinárodnými a európskymi 
organizáciami by bolo prospešné pre 
všetky zainteresované strany;

20. ďalej sa nazdáva, že presadzovanie 
spoločných činností s ostatnými 
strategickými partnermi a spolupráce 
s medzinárodnými a európskymi 
organizáciami by bolo prospešné pre 
všetky zainteresované strany; v tejto 
súvislosti pripomína nemennú ponuku 
EÚ Rusku, aby sa zúčastnilo na 
projektoch a iniciatívach Východného 
partnerstva, a opakuje, že vo vlastnom 
záujme Ruska je prosperujúce a stabilné 
susedstvo s dobrou správou vecí 
verejných;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Inese Vaidere

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. s cieľom uviesť motto EÚ „zjednotení 
v rozmanitosti“ do praxe zdôrazňuje 
potrebu presadzovania sociálnych 
a kultúrnych vzťahov;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 224
Adrian Severin

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. s cieľom uviesť motto EÚ „zjednotení 
v rozmanitosti“ do praxe zdôrazňuje 
potrebu presadzovania sociálnych 
a kultúrnych vzťahov;

21. s cieľom uviesť motto EÚ „zjednotení 
v rozmanitosti“ do praxe zdôrazňuje 
potrebu presadzovania sociálnych 
a kultúrnych vzťahov; zdôrazňuje, že 
proces rozširovania a pridruženia 
neznamená len jednostrannú 
transformáciu 
pristupujúcich/pridružujúcich sa štátov, 
ale vyžaduje si aj syntézu východných a 
západných európskych kultúr, tradícií, 
postupov, skúseností a citlivých tém v 
oblasti bezpečnosti; domnieva sa, že ak 
EÚ žiada transformáciu 
pristupujúcich/pridružujúcich sa krajín, 
musí sa transformovať aj ona sama.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Eleni Theocharous, Marietta Giannakou

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. zdôrazňuje význam regionálnej 
spolupráce a iniciatív založených na 
dôvere medzi stranami pretrvávajúcich 
konfliktov v oblasti Východného 
partnerstva, vyzdvihuje význam posilnenia 
zásady dobrých susedských vzťahov ako 
kľúčového prvku pri riešení konfliktov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 226
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. zdôrazňuje význam výmeny 
informácií a kultúrnych výmen medzi 
krajinami Východného partnerstva a EÚ v 
záujme vybudovania moderných, dobre 
informovaných spoločností a 
presadzovania európskych hodnôt;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Andrzej Grzyb

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. zdôrazňuje skutočnosť, že Európska 
nadácia na podporu demokracie môže
v krajinách Východného partnerstva 
zohrávať dôležitú úlohu tým, že posilní 
občiansku spoločnosť;

22. zdôrazňuje skutočnosť, že Európska 
nadácia na podporu demokracie má
v krajinách Východného partnerstva 
zohrávať dôležitú úlohu tým, že rýchlym, 
účinným a pružným spôsobom posilní 
občiansku spoločnosť v demokratických 
krajinách, a podporí alebo vytvorí
prodemokratické hnutia v krajinách, ktoré 
ešte nedosiahli demokraciu alebo sú na 
ceste k demokracii; v tejto súvislosti 
naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby 
zabezpečili primerané a stabilné 
financovanie činnosti Európskej nadácie 
na podporu demokracie;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 228
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari
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Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. zdôrazňuje skutočnosť, že Európska 
nadácia na podporu demokracie môže 
v krajinách Východného partnerstva 
zohrávať dôležitú úlohu tým, že posilní 
občiansku spoločnosť;

22. vyjadruje presvedčenie, že Európska 
nadácia na podporu demokracie môže 
v krajinách Východného partnerstva 
zohrávať dôležitú úlohu tým, že posilní 
občiansku spoločnosť; vyzýva Komisiu, 
Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a 
členské štáty, aby podporili prácu 
Európskej nadácie pre podporu 
demokracie a v plnej miere využili 
potenciál pre spoluprácu a súčinnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Werner Schulz
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. zdôrazňuje skutočnosť, že Európska 
nadácia na podporu demokracie môže 
v krajinách Východného partnerstva 
zohrávať dôležitú úlohu tým, že posilní 
občiansku spoločnosť;

22. zdôrazňuje skutočnosť, že Európska 
nadácia na podporu demokracie môže 
v krajinách Východného partnerstva 
zohrávať dôležitú úlohu tým, že posilní 
občiansku spoločnosť a podporí právny 
štát a dodržiavanie ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 22
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. zdôrazňuje skutočnosť, že Európska 
nadácia na podporu demokracie môže 
v krajinách Východného partnerstva 
zohrávať dôležitú úlohu tým, že posilní 
občiansku spoločnosť;

22. zdôrazňuje skutočnosť, že Európska 
nadácia na podporu demokracie môže 
v krajinách Východného partnerstva 
zohrávať dôležitú úlohu tým, že využije iné 
existujúce finančné prostriedky EÚ, a 
najmä posilní občiansku spoločnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Marusya Lyubcheva

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. domnieva sa, že v záujme zlepšenia 
spolupráce medzi východnými partnermi 
by EÚ nemala uplatňovať obmedzenie 
týkajúce sa jedného jazyka v spoločných 
projektoch a mala by podporovať 
viacjazyčnosť, najmä v iniciatívach 
regionálnych vlád a v občianskych 
a vzdelávacích iniciatívach;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Ivo Vajgl

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. domnieva sa, že v záujme zlepšenia 
spolupráce medzi východnými partnermi 
by EÚ nemala uplatňovať obmedzenie 
týkajúce sa jedného jazyka v spoločných 

23. domnieva sa, že v záujme zlepšenia 
spolupráce medzi východnými partnermi 
by EÚ mala podporovať viacjazyčnosť, 
najmä v iniciatívach regionálnych vlád a v 
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projektoch a mala by podporovať 
viacjazyčnosť, najmä v iniciatívach 
regionálnych vlád a v občianskych 
a vzdelávacích iniciatívach;

občianskych a vzdelávacích iniciatívach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Ivo Vajgl

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. zdôrazňuje význam presadzovania a 
podporovania spoločného úsilia v oblasti 
výskumu a inovácií, a to vrátane 
výmenných programov pre študentov, 
v rámci virtuálnych viacjazyčných 
projektov, v dialógoch medzi kultúrami, 
prostredníctvom filmových produkcií 
a spoločných zdrojov prekladovej 
literatúry a v spoločnom výskume odkazu 
nacizmu a komunizmu, ako aj totalitných 
režimov a spoločnej európskej histórie;

24. zdôrazňuje význam presadzovania a 
podporovania spoločného úsilia v oblasti 
výskumu a inovácií, a to vrátane 
výmenných programov pre študentov, 
v rámci virtuálnych viacjazyčných 
projektov, v dialógoch medzi kultúrami, 
prostredníctvom kooperatívnych 
filmových produkcií a iných umeleckých 
projektov, vyčlenením zdrojov prekladovej 
literatúry a v spoločnom výskume odkazu 
nacizmu a komunizmu, ako aj totalitných 
režimov so snahou o spoločné posúdenie
histórie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. zdôrazňuje význam presadzovania a 
podporovania spoločného úsilia v oblasti 
výskumu a inovácií, a to vrátane 
výmenných programov pre študentov, 
v rámci virtuálnych viacjazyčných 

24. zdôrazňuje význam presadzovania a 
podporovania spoločného úsilia v oblasti 
výskumu a inovácií, a to vrátane 
výmenných programov pre študentov, 
v rámci virtuálnych viacjazyčných 
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projektov, v dialógoch medzi kultúrami, 
prostredníctvom filmových produkcií 
a spoločných zdrojov prekladovej literatúry 
a v spoločnom výskume odkazu nacizmu 
a komunizmu, ako aj totalitných režimov 
a spoločnej európskej histórie;

projektov, v dialógoch medzi kultúrami, 
prostredníctvom filmových produkcií 
a spoločných zdrojov prekladovej literatúry 
a v spoločnom výskume európskej histórie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. zdôrazňuje význam presadzovania a 
podporovania spoločného úsilia v oblasti 
výskumu a inovácií, a to vrátane 
výmenných programov pre študentov, 
v rámci virtuálnych viacjazyčných 
projektov, v dialógoch medzi kultúrami, 
prostredníctvom filmových produkcií 
a spoločných zdrojov prekladovej literatúry 
a v spoločnom výskume odkazu nacizmu 
a komunizmu, ako aj totalitných režimov 
a spoločnej európskej histórie;

24. zdôrazňuje význam presadzovania a 
podporovania spoločného úsilia v oblasti 
výskumu a inovácií, a to vrátane 
výmenných programov pre študentov, 
v rámci virtuálnych viacjazyčných 
projektov, v dialógoch medzi kultúrami, 
prostredníctvom filmových produkcií 
a spoločných zdrojov prekladovej literatúry 
a v spoločnom výskume odkazu nacizmu 
a komunizmu, ako aj totalitných režimov 
a spoločnej európskej histórie, okrem 
iného prostredníctvom programu „Európa 
pre občanov“ a podporou spolupráce s 
platformou európskej pamäti a svedomia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Tunne Kelam

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. zdôrazňuje význam presadzovania a 
podporovania spoločného úsilia v oblasti 

24. zdôrazňuje význam presadzovania a 
podporovania spoločného úsilia v oblasti 
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výskumu a inovácií, a to vrátane 
výmenných programov pre študentov, 
v rámci virtuálnych viacjazyčných 
projektov, v dialógoch medzi kultúrami, 
prostredníctvom filmových produkcií 
a spoločných zdrojov prekladovej literatúry 
a v spoločnom výskume odkazu nacizmu 
a komunizmu, ako aj totalitných režimov 
a spoločnej európskej histórie;

výskumu a inovácií, a to vrátane 
výmenných programov pre študentov, 
v rámci virtuálnych viacjazyčných 
projektov, v dialógoch medzi kultúrami, 
prostredníctvom filmových produkcií 
a spoločných zdrojov prekladovej literatúry 
a v spoločnom výskume odkazu nacizmu 
a komunizmu, ako aj totalitných režimov 
a spoločnej európskej histórie; v tejto 
súvislosti vyzýva zúčastnených aktérov, 
aby podporili a využili siete, ktoré 
poskytuje európska platforma pamäti a 
svedomia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Werner Schulz
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. opätovne zastáva názor, že 
nedoriešené konflikty bránia úplnému 
rozvoju Východného partnerstva, keďže 
od vzniku Východného partnerstva 
nenastal žiadny pokrok pri riešení 
existujúcich konfliktov; vyzýva 
podpredsedníčku Komisie/vysokú 
predstaviteľku Únie, aby hrali aktívnejšiu 
úlohu pri objasnení skutočnosti, že 
prehlbovanie dvojstranných vzťahov sa 
spája s mierovým riešením konfliktov a 
dodržiavaním medzinárodného práva; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby urýchlila 
programy na budovanie dôvery v 
oblastiach konfliktov s cieľom obnoviť 
dialóg a uľahčiť medziľudské kontakty; 

Or. en
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