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Predlog spremembe 1
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju začetka delovanja 
parlamentarne skupščine Euronest 3. 
maja 2011 v sedmem zakonodajnem 
obdobju Evropskega parlamenta,

Or. pl

Predlog spremembe 2
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju ustanovitve foruma 
civilne družbe vzhodnega partnerstva ter 
dosedanjega dela foruma, vključno s 
priporočili in drugimi dokumenti, ki jih je 
pripravilo pet delovnih skupin ali so bili 
pripravljeni na letnih srečanjih, ki so 
potekala v Bruslju, Belgija, 16.–17. 
novembra 2009; v Berlinu, Nemčija, 18.–
19. novembra 2010; v Poznanju, Poljska, 
28.– 30. novembra 2011; v Stockholmu, 
Švedska, 28.–30. novembra 2012 in v 
Kišinjevu, Moldavija, 4.–
5. novembra 2013;

Or. pl

Predlog spremembe 3
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju ustanovitve konference 
lokalnih in regionalnih oblasti vzhodnega 
partnerstva (CORLEAP), katere 
ustanovna seja je potekala 8. septembra 
2011 v Poznanju na Poljskem, ter 
dosedanjih mnenj, ki jih je pripravila ta 
konferenca,

Or. pl

Predlog spremembe 4
Adrian Severin

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočil Komisije z dne 
11. marca 2003 z naslovom „Wider Europe 
– Neighbourhood: A New Framework for 
Relations with our Eastern and Southern 
Neighbours“ (Širša Evropa – sosedstvo: 
nov okvir za odnose EU z njenimi 
vzhodnimi in južnimi sosedami)
(COM(2003)0104), z dne 12. maja 2004 z 
naslovom „European Neighbourhood 
Policy – Strategy Paper“ (Evropska 
sosedska politika – strateški dokument)
(COM(2004)0373), z dne 4. decembra 
2006 o krepitvi evropske sosedske politike
(COM(2006)0726), z dne 5. decembra 
2007 z naslovom „Močna evropska 
sosedska politika“ (COM(2007)0774), z 
dne 3. decembra 2008 z naslovom
„Vzhodno partnerstvo“ (COM(2008)0823) 
in z dne 12. maja 2010 z naslovom
„Pregled evropske sosedske politike“
(COM(2010)0207),

– ob upoštevanju sporočil Komisije z dne 
11. marca 2003 z naslovom „Wider Europe 
– Neighbourhood: A New Framework for 
Relations with our Eastern and Southern 
Neighbours“ (Širša Evropa – sosedstvo: 
nov okvir za odnose EU z njenimi 
vzhodnimi in južnimi sosedami)
(COM(2003)0104), z dne 12. maja 2004 z 
naslovom „European Neighbourhood 
Policy – Strategy Paper“ (Evropska 
sosedska politika – strateški dokument)
(COM(2004)0373), z dne 4. decembra 
2006 o krepitvi evropske sosedske politike
(COM(2006)0726), z dne 11. aprila 2007 z 
naslovom „Sinergija Črnega morja – nova 
pobuda za regionalno sodelovanje“ 
(COM(2007)0160), z dne 5. decembra 
2007 z naslovom „Močna evropska 
sosedska politika“ (COM(2007)0774), z 
dne 3. decembra 2008 z naslovom
„Vzhodno partnerstvo“ (COM(2008)0823) 
in z dne 12. maja 2010 z naslovom
„Pregled evropske sosedske politike“
(COM(2010)0207),

Or. en
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Predlog spremembe 5
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Evropskega 
sveta z dne 19. in 20. decembra 2013 o 
vzhodnem partnerstvu,

Or. en

Predlog spremembe 6
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju skupnega sporočila 
visoke predstavnice Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko in Evropske 
komisije Evropskemu parlamentu in 
Svetu z dne 12. decembra 2011 z 
naslovom „Človekove pravice in 
demokracija v središču zunanjega 
delovanja EU – za učinkovitejši pristop“ 
(COM(2011)0886),

Or. pl

Predlog spremembe 7
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi 
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evropskega sosedskega instrumenta 2014–
2020,

Or. en

Predlog spremembe 8
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju resolucije 
parlamentarne skupščine Euronest z dne 
28. maja 2013 o energetski varnosti v 
povezavi z energetskim trgom in 
harmonizaciji med vzhodnoevropskimi 
partnerskimi državami in državami EU 
(2013/C 338/03), 

Or. pl

Predlog spremembe 9
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje zakonodajne 
resolucije z dne 11. decembra 2013 o 
predlogu uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o določitvi skupnih pravil in 
postopkov za izvajanje instrumentov Unije 
za zunanje ukrepanje (COM(2011)0842 –
C7-0494/2011 – 2011/0415(COD)),

Or. pl

Predlog spremembe 10
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje zakonodajne 
resolucije z dne 11. decembra 2013 o 
predlogu uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o vzpostavitvi evropskega 
sosedskega instrumenta (COM(2011)0839 
– C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)),

Or. pl

Predlog spremembe 11
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje zakonodajne
resolucije z dne 11. decembra 2013 o 
predlogu uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o vzpostavitvi instrumenta 
financiranja za spodbujanje demokracije 
in človekovih pravic po svetu 
(COM(2011)0844 – C7-0496/2011 –
2011/0412(COD)),

Or. pl

Predlog spremembe 12
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. 
julija 2011 o zunanjih politikah EU v prid 
demokratizaciji (2011/2032(INI)),

Or. pl

Predlog spremembe 13
Andrzej Grzyb
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svojih vsakoletnih 
resolucij o letnem poročilu o človekovih 
pravicah v svetu in politiki Evropske unije 
na tem področju, zlasti najnovejših 
resolucij o dogajanju v južni in vzhodni 
soseščini EU, in sicer: svoje resolucije z 
dne 18. aprila 2012 o letnem poročilu o 
človekovih pravicah v svetu in politiki 
Evropske unije na tem področju, vključno 
s posledicami za strateško politiko EU o 
človekovih pravicah (2011/2185(INI)), 
svoje resolucije z dne 13. decembra 2012 o 
letnem poročilu o človekovih pravicah in 
demokraciji v svetu za leto 2011 in politike 
Evropske unije na tem področju 
(2012/2145(INI)) in svoje resolucije z dne 
11. decembra 2013 o letnem poročilu o 
človekovih pravicah in demokraciji v 
svetu v letu 2012 ter politiki Evropske 
unije na tem področju (2013/2152(INI)),

Or. pl

Predlog spremembe 14
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svojih priporočil z dne 
29. marca 2012 Svetu o načinih za 
morebitno ustanovitev Evropske ustanove 
za demokracijo (2011/2245(INI)) ter 
ustanovitve te ustanove leta 2012 in 
začetka njenega polnega delovanja leta 
2013, 

Or. pl

Predlog spremembe 15
Andrzej Grzyb
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. 
decembra 2012 o pregledu strategije EU o 
človekovih pravicah (2012/2062(INI)),

Or. pl

Predlog spremembe 16
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. 
decembra 2012 o strategiji digitalne 
svobode v zunanji politiki EU 
(2012/2094(INI)),

Or. pl

Predlog spremembe 17
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 i (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. 
junija 2013 o svobodi tiska in medijev po 
svetu (2011/2081(INI)),

Or. pl

Predlog spremembe 18
Inese Vaidere

Predlog resolucije
Uvodna izjava A
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Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je cilj evropske sosedske politike,
zlasti vzhodnega partnerstva, razširjanje 
vrednot in zamisli ustanoviteljic EU;

A. ker si vzhodno partnerstvo v okviru
evropske sosedske politike skupaj z 
vzhodnimi sosedami EU prizadeva za 
dosego najtesnejšega možnega političnega 
združevanja in največje možne stopnje 
gospodarskega povezovanja; ker ta cilj 
temelji na skupnih interesih in vrednotah,
kot so demokracija, pravna država, 
spoštovanje človekovih pravic in socialna 
kohezija družb držav vzhodnega 
partnerstva;

Or. en

Predlog spremembe 19
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je cilj evropske sosedske politike, 
zlasti vzhodnega partnerstva, razširjanje 
vrednot in zamisli ustanoviteljic EU;

A. ker bi evropska sosedska politika, zlasti
vzhodno partnerstvo, morala krepiti 
partnerstvo med EU ter državami in
družbami v soseščini ter razširjati 
vrednote in zamisli EU v te države, da bi 
prispevala k izgradnji in utrjevanju zdrave 
demokracije, prizadevanju za trajno 
gospodarsko rast in upravljanju 
čezmejnih povezav;

Or. en

Predlog spremembe 20
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari

Predlog resolucije
Uvodna izjava A



AM\1014796SL.doc 11/115 PE526.268v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je cilj evropske sosedske politike, 
zlasti vzhodnega partnerstva, razširjanje
vrednot in zamisli ustanoviteljic EU;

A. ker evropska sosedska politika, zlasti
vzhodno partnerstvo, temelji na skupnosti
vrednot in načel svobode, demokracije, 
spoštovanja človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin ter pravne države;

Or. en

Predlog spremembe 21
Werner Schulz
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je cilj evropske sosedske politike, 
zlasti vzhodnega partnerstva, razširjanje 
vrednot in zamisli ustanoviteljic EU;

A. ker je cilj evropske sosedske politike, 
zlasti vzhodnega partnerstva, razširjati in 
spodbujati skupne vrednote in načela, na 
katerih temelji EU;

Or. en

Predlog spremembe 22
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je cilj evropske sosedske politike, 
zlasti vzhodnega partnerstva, razširjanje
vrednot in zamisli ustanoviteljic EU;

A. ker je cilj evropske sosedske politike, 
zlasti vzhodnega partnerstva, spodbujanje 
in uveljavljanje vrednot in zamisli 
ustanoviteljic EU, ki so skupne sosedam 
EU;

Or. en
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Predlog spremembe 23
Inese Vaidere

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker so se z zaporednimi širitvami EU 
Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, 
Moldavija, Ukrajina in Belorusija 
približale EU, zaradi česar varnost, 
stabilnost in blaginja teh držav vse bolj 
vplivajo na varnost, stabilnost in blaginjo 
EU ter obratno;

Or. en

Predlog spremembe 24
Adrian Severin

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker se svoboščine, demokratične 
vrednote in človekove pravice lahko 
razvijajo samo v primernem okolju, za 
katero sta značilni gospodarska in 
socialna stabilnost, pa tudi nacionalna in 
mednarodna varnost, kot dokazuje tudi 
sama zgodovina EU; 

Or. en

Predlog spremembe 25
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker vzhodno partnerstvo temelji na 
skupni zavezanosti mednarodnemu pravu 
in temeljnim vrednotam – demokraciji, 
pravni državi ter spoštovanju človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin – ter 
tržnemu gospodarstvu, trajnostnemu 
razvoju in dobremu upravljanju; ker so 
na vrhunskem srečanju vzhodnega 
partnerstva v Vilni vse države udeleženke 
ponovno potrdile svojo zavezanost tem 
načelom;

Or. en

Predlog spremembe 26
Inese Vaidere

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker ima EU kljub temu, da za vse 
partnerice veljajo temeljna načela in cilji 
evropske sosedske politike, z vsako 
partnerico edinstven odnos, instrumenti 
evropske sosedske politike pa so 
prilagojeni vsakemu od teh odnosov;

Or. en

Predlog spremembe 27
Adrian Severin

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker je glavni cilj združevanja in 
povezovanja s sosednjimi državami 
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utrjevanje varnosti EU;

Or. en

Predlog spremembe 28
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker se je na vrhunskem srečanju 
vzhodnega partnerstva v Vilni pokazala 
potreba po razmisleku o politikah EU do 
vzhodnih partneric;

Or. en

Predlog spremembe 29
Inese Vaidere

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je vzhodno partnerstvo namenjeno 
evropskim državam in je odgovor na 
evropske težnje družb partnerskih držav;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 30
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je vzhodno partnerstvo namenjeno B. ker je vzhodno partnerstvo namenjeno
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evropskim državam in je odgovor na 
evropske težnje družb partnerskih držav;

podpiranju procesov reform v šestih 
vzhodnoevropskih državah, da se pospeši 
njihovo politično združevanje in 
gospodarsko povezovanje z Evropsko 
unijo;

Or. en

Predlog spremembe 31
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je vzhodno partnerstvo namenjeno 
evropskim državam in je odgovor na
evropske težnje družb partnerskih držav;

B. ker bi vzhodno partnerstvo moralo 
podpirati prehod v demokracijo in
evropske težnje družb partnerskih držav;

Or. en

Predlog spremembe 32
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je vzhodno partnerstvo namenjeno 
evropskim državam in je odgovor na 
evropske težnje družb partnerskih držav;

B. ker je vzhodno partnerstvo namenjeno 
evropskim državam, kot jih opredeljujeta 
člena 8 in 49 Pogodb, in je odgovor na 
evropske težnje družb partnerskih držav;

Or. en

Predlog spremembe 33
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Uvodna izjava B
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Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je vzhodno partnerstvo namenjeno 
evropskim državam in je odgovor na 
evropske težnje družb partnerskih držav;

B. ker je vzhodno partnerstvo namenjeno 
evropskim državam in je odgovor na 
evropske težnje državljanov partnerskih 
držav;

Or. en

Predlog spremembe 34
Marek Siwiec

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ba (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker bi projekt vzhodnega partnerstva 
moral vključevati tudi druge države, kot so 
Kazahstan, Kirgizistan, Uzbekistan, 
Tadžikistan in Turkmenistan, ki imajo 
evropske težnje in so pripravljene 
sodelovati z EU;

Or. en

Predlog spremembe 35
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ba (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker so države udeleženke vrhunskega 
srečanja v Vilni novembra 2013 ponovno 
potrdile svojo zavezanost izvajanju teh 
vodilnih načel vzhodnega partnerstva; 

Or. en
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Predlog spremembe 36
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker imajo države vzhodnega 
partnerstva globoko zakoreninjene 
evropske težnje in so po desetletjih 
ovirane rasti pod oblastjo ZSSR še vedno 
v težkem prehodnem obdobju;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 37
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker imajo države vzhodnega partnerstva 
globoko zakoreninjene evropske težnje in 
so po desetletjih ovirane rasti pod oblastjo 
ZSSR še vedno v težkem prehodnem 
obdobju;

C. ker imajo države vzhodnega partnerstva 
globoko zakoreninjene evropske težnje in 
že dolga leta prestajajo težke procese 
preoblikovanja, ki so pripeljali do 
velikanskih socialnih težav, brezposelnosti 
in revščine, pa tudi do velikega bega 
možganov iz teh držav v države članice 
EU;

Or. de

Predlog spremembe 38
Werner Schulz
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker imajo države vzhodnega partnerstva 
globoko zakoreninjene evropske težnje in 

C. ker imajo države vzhodnega partnerstva 
globoko zakoreninjene evropske težnje in 
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so po desetletjih ovirane rasti pod oblastjo 
ZSSR še vedno v težkem prehodnem
obdobju;

so še vedno v težkem obdobju prehoda v 
demokratičen sistem, ki temelji na pravni 
državi ter spoštovanju človekovih pravic 
in državljanskih svoboščin;

Or. en

Predlog spremembe 39
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker imajo države vzhodnega partnerstva 
globoko zakoreninjene evropske težnje in 
so po desetletjih ovirane rasti pod oblastjo
ZSSR še vedno v težkem prehodnem
obdobju;

C. ker imajo države vzhodnega partnerstva 
globoko zakoreninjene evropske nazore in 
so po desetletjih vključenosti v ZSSR še 
vedno v obdobju prehoda v neodvisnost in 
suverenost;

Or. en

Predlog spremembe 40
Tonino Picula

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker imajo države vzhodnega partnerstva
globoko zakoreninjene evropske težnje in
so po desetletjih ovirane rasti pod oblastjo 
ZSSR še vedno v težkem prehodnem 
obdobju;

C. ker ni soglasja glede evropske 
prihodnosti v državah vzhodnega 
partnerstva, ki so po desetletjih ovirane 
rasti pod oblastjo ZSSR še vedno v težkem 
prehodnem obdobju;

Or. en

Predlog spremembe 41
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker imajo države vzhodnega partnerstva 
globoko zakoreninjene evropske težnje in 
so po desetletjih ovirane rasti pod oblastjo 
ZSSR še vedno v težkem prehodnem 
obdobju;

C. ker imajo države vzhodnega partnerstva 
globoko zakoreninjene evropske težnje in 
so po desetletjih ovirane rasti in nemoči 
družbe pod oblastjo ZSSR še vedno v 
težkem prehodnem obdobju;

Or. en

Predlog spremembe 42
Inese Vaidere

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker imajo države vzhodnega partnerstva 
globoko zakoreninjene evropske težnje in 
so po desetletjih ovirane rasti pod oblastjo 
ZSSR še vedno v težkem prehodnem 
obdobju;

C. ker so države vzhodnega partnerstva, ki 
imajo globoko zakoreninjene evropske 
težnje, po desetletjih ovirane rasti pod 
oblastjo ZSSR še vedno v težkem 
prehodnem obdobju;

Or. en

Predlog spremembe 43
Jerzy Buzek, Jacek Protasiewicz

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker imajo države vzhodnega partnerstva 
globoko zakoreninjene evropske težnje in 
so po desetletjih ovirane rasti pod oblastjo 
ZSSR še vedno v težkem prehodnem 
obdobju;

C. ker imajo nekatere države vzhodnega 
partnerstva globoko zakoreninjene 
evropske težnje in so po desetletjih ovirane 
rasti pod oblastjo ZSSR še vedno v težkem 
prehodnem obdobju;

Or. en
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Predlog spremembe 44
Graham Watson

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker imajo v skladu s členoma 8 in 49 
Pogodbe o Evropski uniji (PEU) vse 
evropske države, vključno s tistimi v 
okviru vzhodnega partnerstva, dolgoročno 
možnost, da vložijo prošnjo za članstvo v 
Evropski uniji;

Or. en

Predlog spremembe 45
Adrian Severin

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker združevanje z EU od zadevnih 
držav poleg notranjih reform zahteva 
njihovo ločitev od nekdanjih zunanjih 
zavezništev in mednarodnih mrež, kar 
prinaša dodatne stroške;

Or. en

Predlog spremembe 46
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker bi bilo treba trenutni zagon v D. ker bi bilo treba trenutni zagon v
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odnosih z vzhodnimi partnericami 
izkoristiti za spodbujanje narodov držav 
vzhodnega partnerstva, naj si prizadevajo 
za nadaljnje demokratične reforme;

državah članicah EU, ki je usmerjen k 
oblikovanju in razvijanju celovitih 
odnosov z vzhodnimi partnericami,
izkoristiti za spodbujanje narodov držav 
vzhodnega partnerstva, naj si prizadevajo 
za nadaljnje demokratične reforme ter 
družbeno in gospodarsko modernizacijo 
svojih držav, pri čemer morajo upoštevati 
svoje posebne nacionalne razmere, 
možnosti in tradicije;

Or. de

Predlog spremembe 47
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker bi bilo treba trenutni zagon v 
odnosih z vzhodnimi partnericami 
izkoristiti za spodbujanje narodov držav 
vzhodnega partnerstva, naj si prizadevajo 
za nadaljnje demokratične reforme;

D. ker bi bilo treba trenutni zagon v 
odnosih z vzhodnimi partnericami 
izkoristiti za spodbujanje narodov držav 
vzhodnega partnerstva, naj si prizadevajo 
za nadaljnje demokratične reforme; ker je 
točno to cilj procesa združevanja z EU, za 
uresničitev katerega bi si bilo treba 
prizadevati kljub trenutnim zastojem v 
nekaterih državah vzhodnega partnerstva;

Or. en

Predlog spremembe 48
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker bi vzhodno partnerstvo moralo 
spodbujati humanitarne, gospodarske, 
socialne in kulturne razsežnosti 
sodelovanja;

E. ker si mora vzhodno partnerstvo v prvi 
vrsti prizadevati za izgradnjo in krepitev 
razvojnega potenciala partnerskih držav, 
hkrati pa bi moralo spodbujati 
humanitarne, gospodarske, socialne in 
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kulturne razsežnosti sodelovanja;

Or. de

Predlog spremembe 49
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker bi vzhodno partnerstvo moralo 
spodbujati humanitarne, gospodarske, 
socialne in kulturne razsežnosti
sodelovanja;

E. ker bi vzhodno partnerstvo moralo 
spodbujati politično, gospodarsko, 
socialno in kulturno razsežnost
sodelovanja;

Or. en

Predlog spremembe 50
Adrian Severin

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker bi vzhodno partnerstvo moralo 
spodbujati humanitarne, gospodarske, 
socialne in kulturne razsežnosti
sodelovanja;

E. ker bi vzhodno partnerstvo moralo 
spodbujati humanitarno, gospodarsko,
geopolitično-varnostno, socialno in 
kulturno razsežnost sodelovanja;

Or. en

Predlog spremembe 51
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker je evropski sosedski instrument 
glavno orodje, s katerim lahko Unija 
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zagotavlja podporo in pomoč državam 
vzhodnega partnerstva; ker ta instrument 
odraža razlikovanje in pristop „več za 
več“ ter zagotavlja precejšnje finančne 
spodbude sosednjim državam, ki izvajajo 
demokratične reforme;

Or. en

Predlog spremembe 52
Inese Vaidere

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so nedavna dogajanja v državah
vzhodnega partnerstva in njihovi odnosi z 
EU opozorilo, da EU še vedno ne velja za 
edino politično alternativo;

F. ker je nezadovoljiv napredek držav
vzhodnega partnerstva tudi posledica 
ukrepov Rusije, katerih namen je 
partnerske države odvrniti od političnega
in gospodarskega združevanja z EU;

Or. en

Predlog spremembe 53
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so nedavna dogajanja v državah
vzhodnega partnerstva in njihovi odnosi z 
EU opozorilo, da EU še vedno ne velja za 
edino politično alternativo;

F. ker države vzhodnega partnerstva še 
vedno iščejo politične alternative za svoj 
razvoj in je partnerstvo, ki ga ponuja EU, 
osnovano na njihovi lastni politični volji, 
vendar pa se je kljub jasnim evropskim 
težnjam prebivalstva teh držav izkazalo za 
nezadostno gonilo sprememb in reform;

Or. en
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Predlog spremembe 54
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so nedavna dogajanja v državah 
vzhodnega partnerstva in njihovi odnosi z 
EU opozorilo, da EU še vedno ne velja za 
edino politično alternativo;

F. ker nedavna dogajanja v državah 
vzhodnega partnerstva opozarjajo, da so te 
države pri svojem suverenem odločanju še 
vedno izpostavljene velikemu pritisku in 
izsiljevanju s strani tretjih strani; ker EU 
ostro zavrača provokativen dialog teh 
tretjih strani in vzporedno delovanje 
različnih projektov regionalnega 
povezovanja; ker so različni vzorci 
mirnega regionalnega sodelovanja 
mogoči samo pod pogojem, da vse strani 
spoštujejo načelo suverene izbire 
narodov;

Or. en

Predlog spremembe 55
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so nedavna dogajanja v državah 
vzhodnega partnerstva in njihovi odnosi z 
EU opozorilo, da EU še vedno ne velja za 
edino politično alternativo;

F. ker so nedavna dogajanja v državah 
vzhodnega partnerstva in njihovih odnosih
z EU ter izid vrhunskega srečanja v Vilni 
izpostavili potrebo po okrepitvi strateškega 
značaja vzhodnega partnerstva;

Or. en

Predlog spremembe 56
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić
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Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so nedavna dogajanja v državah 
vzhodnega partnerstva in njihovi odnosi z 
EU opozorilo, da EU še vedno ne velja za 
edino politično alternativo;

F. ker nedavna dogajanja v državah 
vzhodnega partnerstva in njihovih odnosih
z EU kažejo, da EU in njena politika za 
vzhodno sosedstvo, ki je povezana s strogo 
pogojenostjo in geostrateškimi cilji, še 
vedno ne veljata za edino politično 
alternativo in morata državljane držav 
vzhodne soseščine nenehno prepričevati o 
prednostih, ki jih ponujata v mreži 
mednarodnih odnosov teh držav;

Or. de

Predlog spremembe 57
Werner Schulz
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so nedavna dogajanja v državah 
vzhodnega partnerstva in njihovi odnosi z 
EU opozorilo, da EU še vedno ne velja za 
edino politično alternativo;

F. ker nedavna dogajanja v državah 
vzhodnega partnerstva in njihovih odnosih
z EU kažejo, da EU še vedno ne velja za 
edino politično alternativo; ker morajo biti 
države vzhodnega partnerstva svobodne in 
suverene, da lahko v celoti uveljavljajo 
svojo pravico odločanja o svoji 
prihodnosti, ne da bi bile izpostavljene 
nepotrebnemu zunanjemu pritisku, 
grožnjam ali ustrahovanju;

Or. en

Predlog spremembe 58
Ivo Vajgl

Predlog resolucije
Uvodna izjava F
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Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so nedavna dogajanja v državah 
vzhodnega partnerstva in njihovi odnosi z 
EU opozorilo, da EU še vedno ne velja za 
edino politično alternativo;

F. ker so nedavna dogajanja v državah 
vzhodnega partnerstva in njihovih odnosih
z EU znak, da EU še vedno ne velja za 
edino politično alternativo, vendar pa 
ostaja najpomembnejši navdih v 
prizadevanjih za demokratične reforme in 
socialne spremembe;

Or. en

Predlog spremembe 59
Pino Arlacchi

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so nedavna dogajanja v državah 
vzhodnega partnerstva in njihovi odnosi z 
EU opozorilo, da EU še vedno ne velja za
edino politično alternativo;

F. ker so nedavna dogajanja v državah 
vzhodnega partnerstva in njihovih odnosih
z EU opozorilo, da EU še vedno ne velja za
celovito partnerico;

Or. en

Predlog spremembe 60
Graham Watson

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so nedavna dogajanja v državah 
vzhodnega partnerstva in njihovi odnosi z 
EU opozorilo, da EU še vedno ne velja za 
edino politično alternativo;

F. ker so nedavna dogajanja v državah 
vzhodnega partnerstva in njihovih odnosih
z EU znak, da EU ne velja za edino 
politično alternativo;

Or. en
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Predlog spremembe 61
Ivo Vajgl

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je EU pozvana, naj si konkretneje 
prizadeva za iskanje rešitev za zamrznjene 
spore v državah vzhodnega partnerstva, 
saj bi ti spori lahko kadarkoli sprožili 
krizo z daljnosežnimi posledicami za mir 
in stabilnost;

Or. en

Predlog spremembe 62
Werner Schulz
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker vzhodno partnerstvo nikakor ni 
namenjeno škodovanju dvostranskim 
odnosom z Rusko federacijo ali oviranju 
teh odnosov, ampak je, nasprotno, odprto 
za razvoj sinergij z Moskvo, da se 
ustvarijo najugodnejši pogoji za trajnostni 
razvoj skupnih sosed; 

Or. en

Predlog spremembe 63
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker so nedavna dogajanja pokazala, 
da nekateri geopolitični akterji politiko 
vzhodnega partnerstva EU napačno 
dojemajo kot igro z ničelnim izidom, in je 
zato treba upoštevati negativno vlogo teh 
akterjev; 

Or. en

Predlog spremembe 64
Werner Schulz
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava F b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fb. ker sta mir in stabilnost temeljna 
elementa vzhodnega partnerstva; ker 
morajo partnerske države spoštovati ti 
načeli in si prizadevati za mirno reševanje 
obstoječih sporov; ker ima Ruska 
federacija ključno vlogo pri reševanju teh 
sporov;

Or. en

Predlog spremembe 65
Inese Vaidere

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja na dosežke in ambicije 
vzhodnega partnerstva, ki je politični 
okvir za krepitev odnosov med EU in 
vzhodnimi partnericami, temelječ na 
vzajemnih interesih, zavezah, deljenem 

1. opozarja, da je vzhodno partnerstvo
politični okvir za krepitev odnosov med 
EU in vzhodnimi partnericami, temelječ na 
vzajemnih interesih, zavezah, deljenem 
prizadevanju in skupni odgovornosti, kot 
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prizadevanju in skupni odgovornosti, kot 
tudi institucionalna osnova za politično 
sodelovanje in forum za dialog med 
partnerskimi državami; v zvezi s tem 
pozdravlja ustanovitev parlamentarne 
skupščine Euronest in drugih platform za 
sodelovanje, kot sta forum civilne družbe 
vzhodnega partnerstva in kongres o 
pobudah za vzhodno Evropo; vendar pa 
ugotavlja, da nedavni dogodki v nekaterih 
državah vzhodnega partnerstva opozarjajo 
na krhkost političnega procesa;

tudi institucionalna osnova za politično 
sodelovanje in forum za dialog med 
partnerskimi državami;

Or. en

Predlog spremembe 66
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja na dosežke in ambicije 
vzhodnega partnerstva, ki je politični okvir 
za krepitev odnosov med EU in vzhodnimi 
partnericami, temelječ na vzajemnih 
interesih, zavezah, deljenem prizadevanju 
in skupni odgovornosti, kot tudi 
institucionalna osnova za politično 
sodelovanje in forum za dialog med 
partnerskimi državami; v zvezi s tem
pozdravlja ustanovitev parlamentarne 
skupščine Euronest in drugih platform za 
sodelovanje, kot sta forum civilne družbe 
vzhodnega partnerstva in kongres o 
pobudah za vzhodno Evropo; vendar pa 
ugotavlja, da nedavni dogodki v nekaterih 
državah vzhodnega partnerstva opozarjajo 
na krhkost političnega procesa;

1. opozarja na dosežke in ambicije 
vzhodnega partnerstva, ki je politični okvir 
za krepitev odnosov med EU in vzhodnimi 
partnericami, temelječ na vzajemnih 
interesih, zavezah, deljenem prizadevanju 
in skupni odgovornosti, kot tudi 
institucionalna osnova za politično 
sodelovanje in forum za dialog med 
partnerskimi državami; v zvezi s tem ceni
ustanovitev in začetek dejavnosti
parlamentarne skupščine Euronest dne 3. 
maja 2011, v sedmem zakonodajnem 
obdobju Evropskega parlamenta, in izraža 
upanje, da se bodo skupščini čim prej 
pridružili predstavniki beloruskega 
parlamenta, pod pogojem, da bodo njegovi 
poslanci izbrani na povsem demokratičnih 
volitvah; meni, da bi podpiranje 
sprememb v to smer morala biti ena
glavnih prednostnih nalog EU;

Or. pl
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Predlog spremembe 67
Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja na dosežke in ambicije
vzhodnega partnerstva, ki je politični okvir 
za krepitev odnosov med EU in vzhodnimi 
partnericami, temelječ na vzajemnih 
interesih, zavezah, deljenem prizadevanju 
in skupni odgovornosti, kot tudi 
institucionalna osnova za politično 
sodelovanje in forum za dialog med 
partnerskimi državami; v zvezi s tem 
pozdravlja ustanovitev parlamentarne 
skupščine Euronest in drugih platform za 
sodelovanje, kot sta forum civilne družbe 
vzhodnega partnerstva in kongres o 
pobudah za vzhodno Evropo; vendar pa 
ugotavlja, da nedavni dogodki v nekaterih 
državah vzhodnega partnerstva opozarjajo 
na krhkost političnega procesa;

1. opozarja na namen vzhodnega 
partnerstva, ki je krepitev političnega, 
gospodarskega in kulturnega evropskega 
povezovanja z vzhodnimi partnericami,
temelječega na vzajemnih interesih in 
zavezanosti mednarodnemu pravu,
temeljnim vrednotam, dobremu 
upravljanju in tržnemu gospodarstvu ter 
osnovanega na deljenem prizadevanju in 
skupni odgovornosti; v zvezi s tem 
pozdravlja ustanovitev parlamentarne 
skupščine Euronest in drugih platform za 
sodelovanje, kot sta forum civilne družbe 
vzhodnega partnerstva in kongres o 
pobudah za vzhodno Evropo; vendar pa 
ugotavlja, da nedavni dogodki v nekaterih 
državah vzhodnega partnerstva opozarjajo 
na krhkost političnega procesa;

Or. en

Predlog spremembe 68
Paweł Robert Kowal

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja na dosežke in ambicije 
vzhodnega partnerstva, ki je politični okvir 
za krepitev odnosov med EU in vzhodnimi 
partnericami, temelječ na vzajemnih 
interesih, zavezah, deljenem prizadevanju 
in skupni odgovornosti, kot tudi 
institucionalna osnova za politično 
sodelovanje in forum za dialog med 
partnerskimi državami; v zvezi s tem 

1. opozarja na dosežke in ambicije 
vzhodnega partnerstva, ki je politični okvir 
za krepitev odnosov med EU in vzhodnimi 
partnericami, temelječ na vzajemnih 
interesih, zavezah, deljenem prizadevanju 
in skupni odgovornosti, kot tudi 
institucionalna osnova za politično 
sodelovanje in forum za dialog med 
partnerskimi državami; v zvezi s tem 
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pozdravlja ustanovitev parlamentarne 
skupščine Euronest in drugih platform za 
sodelovanje, kot sta forum civilne družbe 
vzhodnega partnerstva in kongres o 
pobudah za vzhodno Evropo; vendar pa 
ugotavlja, da nedavni dogodki v nekaterih 
državah vzhodnega partnerstva opozarjajo 
na krhkost političnega procesa;

pozdravlja vzpostavitev deležnikov 
vzhodnega partnerstva – parlamentarne 
skupščine Euronest, foruma civilne družbe 
vzhodnega partnerstva, konference 
lokalnih in regionalnih oblasti vzhodnega 
partnerstva (CORLEAP) in drugih pobud, 
kot je kongres o pobudah za vzhodno 
Evropo –, ter delo, ki so ga opravili;
vendar pa ugotavlja, da nedavni dogodki v 
nekaterih državah vzhodnega partnerstva 
opozarjajo na krhkost političnega procesa;

Or. en

Predlog spremembe 69
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja na dosežke in ambicije 
vzhodnega partnerstva, ki je politični okvir 
za krepitev odnosov med EU in vzhodnimi 
partnericami, temelječ na vzajemnih 
interesih, zavezah, deljenem prizadevanju 
in skupni odgovornosti, kot tudi 
institucionalna osnova za politično 
sodelovanje in forum za dialog med 
partnerskimi državami; v zvezi s tem 
pozdravlja ustanovitev parlamentarne 
skupščine Euronest in drugih platform za 
sodelovanje, kot sta forum civilne družbe 
vzhodnega partnerstva in kongres o 
pobudah za vzhodno Evropo; vendar pa 
ugotavlja, da nedavni dogodki v nekaterih 
državah vzhodnega partnerstva opozarjajo 
na krhkost političnega procesa;

1. opozarja na dosežke in ambicije 
vzhodnega partnerstva, ki je politični okvir 
za krepitev odnosov med EU in vzhodnimi 
partnericami, temelječ na vzajemnih 
interesih, zavezah, deljenem prizadevanju 
in skupni odgovornosti, kot tudi 
institucionalna osnova za politično 
sodelovanje in forum za dialog med 
partnerskimi državami; v zvezi s tem 
pozdravlja ustanovitev parlamentarne 
skupščine Euronest in drugih platform za 
sodelovanje, kot sta forum civilne družbe 
vzhodnega partnerstva in kongres o 
pobudah za vzhodno Evropo; vendar pa 
ugotavlja, da nedavni dogodki v nekaterih 
državah vzhodnega partnerstva opozarjajo 
na krhkost političnega procesa in potrebo 
po tem, da se vzhodno partnerstvo 
osvobodi enostranskih pogojenosti in 
geostrateških ciljev ter spremeni v 
instrument vzajemno koristnega 
sodelovanja in razprave, temelječe na 
partnerstvu, v okviru katere je mogoče 
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najti rešitve za skupne težave in izzive;

Or. de

Predlog spremembe 70
Ivo Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja na dosežke in ambicije 
vzhodnega partnerstva, ki je politični okvir 
za krepitev odnosov med EU in vzhodnimi 
partnericami, temelječ na vzajemnih 
interesih, zavezah, deljenem prizadevanju 
in skupni odgovornosti, kot tudi 
institucionalna osnova za politično 
sodelovanje in forum za dialog med 
partnerskimi državami; v zvezi s tem 
pozdravlja ustanovitev parlamentarne 
skupščine Euronest in drugih platform za 
sodelovanje, kot sta forum civilne družbe 
vzhodnega partnerstva in kongres o 
pobudah za vzhodno Evropo; vendar pa 
ugotavlja, da nedavni dogodki v nekaterih 
državah vzhodnega partnerstva opozarjajo 
na krhkost političnega procesa;

1. opozarja na dosežke in ambicije 
vzhodnega partnerstva, ki je politični okvir 
za krepitev odnosov med EU in vzhodnimi 
partnericami, temelječ na vzajemnih 
interesih, zavezah, deljenem prizadevanju 
in skupni odgovornosti, kot tudi 
institucionalna osnova za politično 
sodelovanje in forum za dialog med 
partnerskimi državami; v zvezi s tem 
pozdravlja ustanovitev parlamentarne 
skupščine Euronest in drugih platform za 
sodelovanje, kot sta forum civilne družbe 
vzhodnega partnerstva in kongres o 
pobudah za vzhodno Evropo; vendar pa 
ugotavlja, da nedavni dogodki v nekaterih 
državah vzhodnega partnerstva kažejo, da 
proces izgradnje demokratične države in 
sprejetja demokratičnih vrednot še ni 
dosegel zadostne stopnje zrelosti;

Or. en

Predlog spremembe 71
Graham Watson

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja na dosežke in ambicije 
vzhodnega partnerstva, ki je politični okvir 
za krepitev odnosov med EU in vzhodnimi 
partnericami, temelječ na vzajemnih 

1. opozarja na dosežke in ambicije 
vzhodnega partnerstva, ki je politični okvir 
za krepitev odnosov med EU in vzhodnimi 
partnericami, temelječ na vzajemnih 
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interesih, zavezah, deljenem prizadevanju 
in skupni odgovornosti, kot tudi 
institucionalna osnova za politično 
sodelovanje in forum za dialog med 
partnerskimi državami; v zvezi s tem 
pozdravlja ustanovitev parlamentarne 
skupščine Euronest in drugih platform za 
sodelovanje, kot sta forum civilne družbe 
vzhodnega partnerstva in kongres o 
pobudah za vzhodno Evropo; vendar pa 
ugotavlja, da nedavni dogodki v nekaterih 
državah vzhodnega partnerstva opozarjajo 
na krhkost političnega procesa;

interesih, zavezah, deljenem prizadevanju 
in skupni odgovornosti, kot tudi 
institucionalna osnova za politično 
sodelovanje in forum za dialog med 
partnerskimi državami; v zvezi s tem 
pozdravlja ustanovitev parlamentarne 
skupščine Euronest in drugih platform za 
sodelovanje, kot sta forum civilne družbe 
vzhodnega partnerstva in kongres o 
pobudah za vzhodno Evropo; vendar pa 
ugotavlja, da nedavni dogodki v nekaterih 
državah vzhodnega partnerstva opozarjajo 
na krhkost procesa političnega, 
gospodarskega in družbenega 
povezovanja;

Or. en

Predlog spremembe 72
Adrian Severin

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja na dosežke in ambicije 
vzhodnega partnerstva, ki je politični okvir 
za krepitev odnosov med EU in vzhodnimi 
partnericami, temelječ na vzajemnih 
interesih, zavezah, deljenem prizadevanju 
in skupni odgovornosti, kot tudi 
institucionalna osnova za politično 
sodelovanje in forum za dialog med 
partnerskimi državami; v zvezi s tem 
pozdravlja ustanovitev parlamentarne 
skupščine Euronest in drugih platform za 
sodelovanje, kot sta forum civilne družbe 
vzhodnega partnerstva in kongres o 
pobudah za vzhodno Evropo; vendar pa 
ugotavlja, da nedavni dogodki v nekaterih 
državah vzhodnega partnerstva opozarjajo 
na krhkost političnega procesa;

1. opozarja na dosežke in ambicije 
vzhodnega partnerstva, ki je politični okvir 
za krepitev odnosov med EU in vzhodnimi 
partnericami, temelječ na vzajemnih 
interesih, zavezah, deljenem prizadevanju 
in skupni odgovornosti, kot tudi 
institucionalna osnova za politično 
sodelovanje in forum za dialog med 
partnerskimi državami; v zvezi s tem 
pozdravlja ustanovitev parlamentarne 
skupščine Euronest in drugih platform za
sodelovanje, kot sta forum civilne družbe 
vzhodnega partnerstva in kongres o 
pobudah za vzhodno Evropo; vendar pa 
ugotavlja, da nedavni dogodki v nekaterih 
državah vzhodnega partnerstva opozarjajo 
na krhkost političnega procesa v teh 
državah in neprimernost vzhodnega 
partnerstva za soočanje z njim;
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Or. en

Predlog spremembe 73
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja na dosežke in ambicije 
vzhodnega partnerstva, ki je politični okvir 
za krepitev odnosov med EU in vzhodnimi 
partnericami, temelječ na vzajemnih 
interesih, zavezah, deljenem prizadevanju 
in skupni odgovornosti, kot tudi 
institucionalna osnova za politično 
sodelovanje in forum za dialog med 
partnerskimi državami; v zvezi s tem 
pozdravlja ustanovitev parlamentarne 
skupščine Euronest in drugih platform za 
sodelovanje, kot sta forum civilne družbe 
vzhodnega partnerstva in kongres o 
pobudah za vzhodno Evropo; vendar pa 
ugotavlja, da nedavni dogodki v nekaterih 
državah vzhodnega partnerstva opozarjajo 
na krhkost političnega procesa;

1. opozarja na dosežke in ambicije 
vzhodnega partnerstva, ki je politični okvir 
za krepitev odnosov med EU in vzhodnimi 
partnericami, temelječ na vzajemnih 
interesih, zavezah, deljenem prizadevanju 
in skupni odgovornosti, kot tudi 
institucionalna osnova za politično 
sodelovanje in forum za dialog med 
partnerskimi državami; v zvezi s tem 
pozdravlja delo, ki so ga opravili 
parlamentarna skupščina Euronest in
druge platforme za sodelovanje, kot sta 
forum civilne družbe vzhodnega 
partnerstva in kongres o pobudah za 
vzhodno Evropo; vendar pa ugotavlja, da 
nedavni dogodki v nekaterih državah 
vzhodnega partnerstva opozarjajo na 
krhkost političnega procesa;

Or. en

Predlog spremembe 74
Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja na dosežke in ambicije 
vzhodnega partnerstva, ki je politični okvir 
za krepitev odnosov med EU in vzhodnimi 
partnericami, temelječ na vzajemnih 
interesih, zavezah, deljenem prizadevanju 

1. opozarja na dosežke in ambicije 
vzhodnega partnerstva, ki je politični okvir 
za krepitev odnosov med EU in vzhodnimi 
partnericami, temelječ na vzajemnih
vrednotah, interesih, zavezah, deljenem 
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in skupni odgovornosti, kot tudi 
institucionalna osnova za politično 
sodelovanje in forum za dialog med 
partnerskimi državami; v zvezi s tem 
pozdravlja ustanovitev parlamentarne 
skupščine Euronest in drugih platform za 
sodelovanje, kot sta forum civilne družbe 
vzhodnega partnerstva in kongres o 
pobudah za vzhodno Evropo; vendar pa 
ugotavlja, da nedavni dogodki v nekaterih 
državah vzhodnega partnerstva opozarjajo 
na krhkost političnega procesa;

prizadevanju in skupni odgovornosti, kot 
tudi institucionalna osnova za politično 
sodelovanje in forum za dialog med 
partnerskimi državami; v zvezi s tem 
pozdravlja ustanovitev parlamentarne 
skupščine Euronest in drugih platform za 
sodelovanje, kot sta forum civilne družbe 
vzhodnega partnerstva in kongres o 
pobudah za vzhodno Evropo; vendar pa 
ugotavlja, da nedavni dogodki v nekaterih 
državah vzhodnega partnerstva opozarjajo 
na krhkost političnega procesa;

Or. en

Predlog spremembe 75
Inese Vaidere

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. pozdravlja ustanovitev parlamentarne 
skupščine vzhodnega partnerstva 
(Euronest), ki je bistveni akter pri 
razvijanju demokratične in parlamentarne 
razsežnosti vzhodnega partnerstva, ter 
drugih platform za sodelovanje, kot sta 
forum civilne družbe vzhodnega 
partnerstva in kongres o pobudah za 
vzhodno Evropo; vendar pa ugotavlja, da 
nedavni dogodki v nekaterih državah 
vzhodnega partnerstva opozarjajo na 
krhkost političnega procesa;

Or. en

Predlog spremembe 76
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poleg tega pozdravlja ustanovitev, 
dosežke in potencial drugih platform za 
sodelovanje, kot so forum civilne družbe 
vzhodnega partnerstva, konferenca 
lokalnih in regionalnih oblasti vzhodnega 
partnerstva (CORLEAP) in kongres o 
pobudah za vzhodno Evropo; vendar pa 
ugotavlja, da nedavni dogodki v nekaterih 
državah vzhodnega partnerstva opozarjajo 
na krhkost političnega procesa;

Or. pl

Predlog spremembe 77
Werner Schulz
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. izraža obžalovanje, da izid vrhunskega 
srečanja v Vilni ni izpolnil pričakovanj, 
zlasti glede odločitve Ukrajine, da začasno 
ustavi priprave na podpis pridružitvenega 
sporazuma, in odločitve Armenije, da se 
pridruži carinski uniji, potem ko se je z 
EU dolgo pogajala o pridružitvenem 
sporazumu;

Or. en

Predlog spremembe 78
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. izraža zaskrbljenost nad dejstvom, da 
je bilo vzhodno partnerstvo kot celota 
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nedavno deležno resnih nasprotovanj 
tretjih strani, in poziva vse zadevne 
udeležence, naj ohranijo svojo zavezanost 
projektu in prizadevanja na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 79
Adrian Severin

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. izraža obžalovanje, da je vzhodno 
partnerstvo opustilo pobudo „Sinergija 
Črnega morja“, namesto da bi jo 
spremenilo v pravo strategijo; meni, da bi 
bilo treba sprejeti potrebne ukrepe za 
določitev posebne strategije za Črno morje 
v okviru vzhodne politike EU; 

Or. en

Predlog spremembe 80
Libor Rouček

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. ponovno potrjuje zavezo EU 
evropskim težnjam narodov držav 
vzhodnega partnerstva, med drugim tudi v 
smislu člena 49 Pogodbe o Evropski uniji, 
kjer je ustrezno;

Or. en
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Predlog spremembe 81
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. pozdravlja parafiranje pridružitvenih 
sporazumov s strani Gruzije in Republike 
Moldavije, med drugim tudi določb o 
poglobljenih in celovitih območjih proste 
trgovine, na vrhunskem srečanju v Vilni 
novembra 2013 ter sklepe Evropskega 
sveta z dne 19. in 20. decembra 2013, s 
katerimi je slednji ponovno potrdil 
pripravljenost EU, da se ti sporazumi 
podpišejo čim prej oziroma najkasneje do 
konca avgusta 2014; opozarja, da je 
Evropska unija še naprej pripravljena 
podpisati pridružitveni sporazum z 
Ukrajino, tudi glede poglobljenega in 
celovitega območja proste trgovine, kakor 
hitro bo Ukrajina pripravljena;

Or. en

Predlog spremembe 82
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev)

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. opozarja, da se je Azerbajdžan odločil 
začasno prekiniti svoje sodelovanje v 
parlamentarni skupščini Euronest v 
odgovor na strinjanje Evropskega 
parlamenta s sklepi dolgoročne misije 
urada OVSE za demokratične institucije 
in človekove pravice (ODIHR) o zadnjih 
predsedniških volitvah v Azerbajdžanu 
(resolucija EP P7_TA(2013)0446, sprejeta 
dne 23.10.2013); poudarja, da je ta 
odločitev azerbajdžanske delegacije v 
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nasprotju z duhom pravega partnerstva, s 
čimer ogroža plodno sodelovanje;

Or. en

Predlog spremembe 83
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. pozdravlja parafiranje pridružitvenih 
sporazumov s strani Moldavije in Gruzije 
na nedavnem vrhunskem srečanju v Vilni 
in meni, da bo ta pomemben korak 
spodbudil hiter podpis, ratifikacijo in 
izvajanje teh sporazumov, da se preprečijo 
morebitni negativni verižni učinki v regiji 
evropskega partnerstva; 

Or. en

Predlog spremembe 84
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 1 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1c. priznava, da družbe vzhodnega 
partnerstva za povezovanje z Evropsko 
unijo zdaj bolj kot kdajkoli prej 
potrebujejo močno, proaktivno in 
takojšnjo podporo EU, ki bi jo bilo treba 
zagotoviti prek različnih kanalov in 
sektorjev politike ter bi segala od finančne 
pomoči do programov za poenostavitev 
vizumskih postopkov; 

Or. en
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Predlog spremembe 85
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. priznava, da projekt vzhodnega 
partnerstva potrebuje nov zagon in jasno 
vizijo za nadaljnje delo, ki se ne
osredotoča samo na politično sodelovanje, 
ampak si prizadeva za trdno povezanost 
družb vzhodnega partnerstva z EU, zato 
slednjo poziva, naj se osredotoči predvsem 
na vzpostavitev brezvizumskih režimov, 
naložbe v mladino in prihodnje voditelje 
ter na energetski sektor;

2. priznava, da projekt vzhodnega 
partnerstva potrebuje razmislek, nov zagon 
in jasno vizijo za nadaljnje delo, ki se v 
enaki meri osredotoča na politično 
sodelovanje in partnerstvo z družbami 
držav vzhodnega partnerstva;

Or. en

Predlog spremembe 86
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. priznava, da projekt vzhodnega 
partnerstva potrebuje nov zagon in jasno 
vizijo za nadaljnje delo, ki se ne osredotoča 
samo na politično sodelovanje, ampak si 
prizadeva za trdno povezanost družb 
vzhodnega partnerstva z EU, zato slednjo
poziva, naj se osredotoči predvsem na
vzpostavitev brezvizumskih režimov,
naložbe v mladino in prihodnje voditelje 
ter na energetski sektor;

2. priznava, da projekt vzhodnega 
partnerstva potrebuje nov zagon in jasno 
vizijo za nadaljnje delo, ki se ne osredotoča 
samo na politično sodelovanje, ampak si 
prizadeva za trdno povezanost družb 
vzhodnega partnerstva z EU, ne da bi se 
pri tem ustvarile nove odvisnosti ali 
sovražnosti napram drugim državam v 
regiji, med drugim tudi napram Ruski 
federaciji; zato poziva EU, naj se 
osredotoči predvsem na naložbe v takojšnji 
napredek za državljane in v tem okviru 
vzpostavi brezvizumske režime ter se 
prednostno posveti teritorialni koheziji z 
neposrednim vključevanjem lokalnih 
organov, mladine in prihodnjih voditeljev;
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Or. de

Predlog spremembe 87
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. priznava, da projekt vzhodnega 
partnerstva potrebuje nov zagon in jasno 
vizijo za nadaljnje delo, ki se ne 
osredotoča samo na politično sodelovanje, 
ampak si prizadeva za trdno povezanost 
družb vzhodnega partnerstva z EU, zato 
slednjo poziva, naj se osredotoči predvsem 
na vzpostavitev brezvizumskih režimov, 
naložbe v mladino in prihodnje voditelje 
ter na energetski sektor;

2. poudarja, da projekt vzhodnega 
partnerstva potrebuje nov zagon in jasno 
vizijo za nadaljnje delo, pri čemer se mora 
v večji meri osredotočiti na gospodarske 
in kulturne vezi med stranema ter si tako 
prizadevati zagotoviti družbam držav
vzhodnega partnerstva evropsko izbiro; 
odločno poziva EU, naj se osredotoči 
predvsem na čimprejšnjo vzpostavitev in 
izvajanje brezvizumskih režimov, naložbe 
v mladino in prihodnje voditelje ter na 
energetski sektor;

Or. en

Predlog spremembe 88
Knut Fleckenstein, Marek Siwiec, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, 
Boris Zala

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. priznava, da projekt vzhodnega 
partnerstva potrebuje nov zagon in jasno 
vizijo za nadaljnje delo, ki se ne osredotoča 
samo na politično sodelovanje, ampak si 
prizadeva za trdno povezanost družb
vzhodnega partnerstva z EU, zato slednjo 
poziva, naj se osredotoči predvsem na 
vzpostavitev brezvizumskih režimov, 
naložbe v mladino in prihodnje voditelje 
ter na energetski sektor;

2. meni, da projekt vzhodnega partnerstva
terja temeljito oceno svoje učinkovitosti, 
vključno z natančno presojo uspehov in 
neuspehov, ter da potrebuje nov zagon in 
jasno vizijo za nadaljnje delo, ki se ne 
osredotoča samo na politično sodelovanje, 
ampak si prizadeva za okrepitev stikov in 
sodelovanja med družbami vzhodnega 
partnerstva in EU, zato slednjo poziva, naj 
se osredotoči predvsem na vzpostavitev 
brezvizumskih režimov, naložbe v mladino 
in prihodnje voditelje ter na krepitev moči 
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civilnih družb;

Or. en

Predlog spremembe 89
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. priznava, da projekt vzhodnega 
partnerstva potrebuje nov zagon in jasno 
vizijo za nadaljnje delo, ki se ne osredotoča 
samo na politično sodelovanje, ampak si 
prizadeva za trdno povezanost družb 
vzhodnega partnerstva z EU, zato slednjo 
poziva, naj se osredotoči predvsem na 
vzpostavitev brezvizumskih režimov,
naložbe v mladino in prihodnje voditelje 
ter na energetski sektor;

2. priznava, da projekt vzhodnega 
partnerstva potrebuje nov zagon in jasno 
vizijo za nadaljnje delo, ki se ne osredotoča 
samo na politično sodelovanje, ampak si 
prizadeva za trdno povezanost družb 
vzhodnega partnerstva z EU, zato slednjo 
poziva, naj se osredotoči predvsem na 
vzpostavitev brezvizumskih režimov ter
naložbe v človeški kapital in pripravo 
mladih na širšo udeležbo v evropskem 
dogajanju; poudarja pomen energetskega 
sektorja za obseg povezovanja držav 
vzhodnega partnerstva z Evropo;

Or. en

Predlog spremembe 90
Ivo Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. priznava, da projekt vzhodnega 
partnerstva potrebuje nov zagon in jasno 
vizijo za nadaljnje delo, ki se ne osredotoča 
samo na politično sodelovanje, ampak si 
prizadeva za trdno povezanost družb 
vzhodnega partnerstva z EU, zato slednjo 
poziva, naj se osredotoči predvsem na 
vzpostavitev brezvizumskih režimov, 

2. priznava, da projekt vzhodnega 
partnerstva potrebuje nov zagon in jasno 
vizijo za nadaljnje delo, ki se ne osredotoča 
samo na politično sodelovanje, ampak si 
prizadeva za trdno povezanost družb 
vzhodnega partnerstva z EU; opozarja, da 
sta pomembna instrumenta, na katerem bi 
morala graditi EU, vzpostavitev 
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naložbe v mladino in prihodnje voditelje
ter na energetski sektor;

brezvizumskih režimov ter vlaganje v 
mladino in prihodnje voditelje;

Or. en

Predlog spremembe 91
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. priznava, da projekt vzhodnega 
partnerstva potrebuje nov zagon in jasno 
vizijo za nadaljnje delo, ki se ne osredotoča 
samo na politično sodelovanje, ampak si 
prizadeva za trdno povezanost družb 
vzhodnega partnerstva z EU, zato slednjo 
poziva, naj se osredotoči predvsem na 
vzpostavitev brezvizumskih režimov, 
naložbe v mladino in prihodnje voditelje 
ter na energetski sektor;

2. priznava, da projekt vzhodnega 
partnerstva potrebuje nov zagon in jasno 
vizijo za nadaljnje delo, ki se ne osredotoča 
samo na politično sodelovanje, ampak si 
prizadeva za trdno povezanost družb 
vzhodnega partnerstva z EU, zato slednjo 
poziva, naj se osredotoči predvsem na 
vzpostavitev brezvizumskih režimov, ko 
bodo za slednje izpolnjeni ustrezni pogoji,
naložbe v mladino in prihodnje voditelje 
ter na energetski sektor;

Or. fr

Predlog spremembe 92
Inese Vaidere

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. priznava, da projekt vzhodnega 
partnerstva potrebuje nov zagon in jasno 
vizijo za nadaljnje delo, ki se ne osredotoča 
samo na politično sodelovanje, ampak si 
prizadeva za trdno povezanost družb 
vzhodnega partnerstva z EU, zato slednjo 
poziva, naj se osredotoči predvsem na 
vzpostavitev brezvizumskih režimov, 
naložbe v mladino in prihodnje voditelje 
ter na energetski sektor;

2. priznava, da projekt vzhodnega 
partnerstva potrebuje nov zagon in jasno 
vizijo za nadaljnje delo, ki se ne osredotoča 
samo na politično sodelovanje, ampak si 
prizadeva za približanje družb držav
vzhodnega partnerstva Evropski uniji, zato 
slednjo poziva, naj se osredotoči predvsem 
na vzpostavitev brezvizumskih režimov, 
naložbe v mladino in prihodnje voditelje 
ter na energetski sektor;
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Or. en

Predlog spremembe 93
Graham Watson

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. priznava, da projekt vzhodnega 
partnerstva potrebuje nov zagon in jasno 
vizijo za nadaljnje delo, ki se ne osredotoča 
samo na politično sodelovanje, ampak si 
prizadeva za trdno povezanost družb 
vzhodnega partnerstva z EU, zato slednjo 
poziva, naj se osredotoči predvsem na 
vzpostavitev brezvizumskih režimov, 
naložbe v mladino in prihodnje voditelje 
ter na energetski sektor;

2. priznava, da projekt vzhodnega 
partnerstva potrebuje nov zagon in jasno 
vizijo za nadaljnje delo, ki se ne osredotoča 
samo na politično sodelovanje, ampak si 
prizadeva za trdno povezanost družb 
vzhodnega partnerstva z EU, zato slednjo 
poziva, naj se osredotoči predvsem na 
vzpostavitev brezvizumskih režimov in 
proste trgovine, naložbe v mladino in 
prihodnje voditelje ter na energetski sektor;

Or. en

Predlog spremembe 94
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. priznava, da projekt vzhodnega 
partnerstva potrebuje nov zagon in jasno 
vizijo za nadaljnje delo, ki se ne osredotoča 
samo na politično sodelovanje, ampak si 
prizadeva za trdno povezanost družb 
vzhodnega partnerstva z EU, zato slednjo 
poziva, naj se osredotoči predvsem na 
vzpostavitev brezvizumskih režimov, 
naložbe v mladino in prihodnje voditelje 
ter na energetski sektor;

2. priznava, da projekt vzhodnega 
partnerstva potrebuje nov zagon in jasno 
vizijo za nadaljnje delo, ki se ne osredotoča 
samo na politično sodelovanje z oblastmi, 
ampak si prizadeva za trdno povezanost 
družb vzhodnega partnerstva z EU, zato 
slednjo poziva, naj se osredotoči predvsem 
na vzpostavitev brezvizumskih režimov, 
naložbe v mladino in prihodnje voditelje 
ter na energetski sektor;

Or. en
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Predlog spremembe 95
Werner Schulz
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. meni, da bi bilo treba možnost 
odobritve evropske perspektive državam 
vzhodnega partnerstva, ki so najbolj 
zavezane poglabljanju odnosov z EU in so 
se pripravljene zavezati potrebnim 
reformam na politični in gospodarski 
ravni ter jih izvajati, ustrezno upoštevati 
in ponuditi kot spodbudo za nadaljnje 
evropsko povezovanje;

Or. en

Predlog spremembe 96
Graham Watson

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja, da bi lahko bila evropska 
perspektiva, ki bi vključevala člen 49 
Pogodbe o Evropski uniji, gonilna sila za 
reforme v teh državah in bi nadalje 
krepila njihovo zavezanost skupnim 
vrednotam in načelom, kot so 
demokracija, vladavina prava, spoštovanje 
človekovih pravic in dobro upravljanje;

Or. en

Predlog spremembe 97
Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi, Knut Fleckenstein
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Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poziva k dejavnejši vlogi EU pri 
reševanju zamrznjenih sporov v regiji; v 
zvezi s tem izraža zaskrbljenost, ker 
prizadevanja in temu namenjena sredstva 
doslej niso zadostovala za dosego vidnih 
rezultatov; 

Or. en

Predlog spremembe 98
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. meni, da bi vse evropske institucije in 
države članice morale resno razmisliti o 
možnosti posnemanja modela Efte kot 
dodatni možnosti za krepitev vzhodnega 
partnerstva, ki državam, ki dokažejo svojo 
pripravljenost za tesno sodelovanje in 
povezovanje z EU ter zmožnost za to, 
omogoča napredovanje do statusa 
„pridruženih partneric“; poziva Evropsko 
komisijo, naj pripravi zeleno knjigo o 
prihodnosti vzhodnega partnerstva po 
vrhunskem srečanju v Vilni;

Or. en

Predlog spremembe 99
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, 
Boris Zala

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. meni, da izid vrhunskega srečanja v 
Vilni izpostavlja potrebo po krepitvi 
strateškega značaja vzhodnega 
partnerstva; zato priporoča prožno 
uporabo orodij, ki so na voljo EU, kot so 
makroekonomska pomoč, poenostavitev 
trgovinskih ureditev, projekti za povečanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo in za 
gospodarsko modernizacijo ter hitro 
izvajanje liberalizacije vizumskega 
režima, v skladu z evropskimi vrednotami 
in interesi;

Or. en

Predlog spremembe 100
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo in Evropsko službo za 
zunanje delovanje, naj pri določitvi 
dvostranskih in večstranskih prednostnih 
nalog Unije in financiranja v okviru 
evropskega sosedskega instrumenta 
upoštevata spoznanja, pridobljena iz 
nedavnih ocen vzhodnega partnerstva;

Or. en

Predlog spremembe 101
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 2b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2b. meni, da je proces prehoda v 
demokracijo, ki temelji na pravni državi, 
spoštovanju človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, ključnega pomena za 
izgradnjo trdnega in trajnega partnerstva 
z državami vzhodnega partnerstva;

Or. en

Predlog spremembe 102
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 2 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2c. poudarja, da ima civilna družba 
pomembno vlogo pri procesih prehoda in 
reforme ter političnem dialogu v državah 
vzhodnega partnerstva, zato poziva EU, 
naj okrepi sodelovanje s civilno družbo in 
slednji zagotovi podporo prek različnih 
instrumentov financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 103
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da je pri uvedbi 
brezvizumskega režima mogoče doseči 
večji napredek; v zvezi s tem ugotavlja, da 
je liberalizacija vizumskega režima le 
eden od številnih procesov, namenjenih 
zbliževanju družb, in da so na tem 

3. poudarja, da je pri zbliževanju družb
mogoče doseči večji napredek in da so na 
tem področju potrebna dodatna 
prizadevanja, zlasti kar zadeva povečanje 
sodelovanja na področju izobraževanja in 
kulture; meni, da bi bilo treba bolj 
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področju potrebna dodatna prizadevanja, 
zlasti kar zadeva povečanje sodelovanja na 
področju izobraževanja in kulture; meni, da 
bi bilo treba bolj izpostaviti dejstvo, da je 
projekt vzhodnega partnerstva namenjen 
družbam in ne organom oblasti;

izpostaviti dejstvo, da je projekt vzhodnega 
partnerstva namenjen tudi družbam in ne le
organom oblasti;

Or. fr

Predlog spremembe 104
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Evgeni Kirilov, Liisa Jaakonsaari, 
Boris Zala

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da je pri uvedbi 
brezvizumskega režima mogoče doseči 
večji napredek; v zvezi s tem ugotavlja, da 
je liberalizacija vizumskega režima le eden 
od številnih procesov, namenjenih 
zbliževanju družb, in da so na tem 
področju potrebna dodatna prizadevanja, 
zlasti kar zadeva povečanje sodelovanja na 
področju izobraževanja in kulture; meni, 
da bi bilo treba bolj izpostaviti dejstvo, da 
je projekt vzhodnega partnerstva namenjen 
družbam in ne organom oblasti;

3. pozdravlja predlog Evropske komisije,
ki bi državljanom Moldavije omogočil 
potovanje v schengensko območje brez 
vizumov; meni, da bi hitro napredovanje k 
brezvizumskim režimom moralo postati 
prednostna naloga, in poziva k dodatnim 
prizadevanjem na tem področju; v zvezi s 
tem ugotavlja, da je liberalizacija 
vizumskega režima le eden od številnih 
procesov, namenjenih zbliževanju družb, in 
da so na tem področju potrebna dodatna 
prizadevanja, zlasti kar zadeva povečanje 
sodelovanja na področju izobraževanja, 
znanosti, kulture in infrastrukture; meni, 
da bi bilo treba bolj izpostaviti dejstvo, da 
je projekt vzhodnega partnerstva namenjen 
družbam in ne le organom oblasti;

Or. en

Predlog spremembe 105
Ivo Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da je pri uvedbi 
brezvizumskega režima mogoče doseči 
večji napredek; v zvezi s tem ugotavlja, da 
je liberalizacija vizumskega režima le eden 
od številnih procesov, namenjenih 
zbliževanju družb, in da so na tem 
področju potrebna dodatna prizadevanja, 
zlasti kar zadeva povečanje sodelovanja na 
področju izobraževanja in kulture; meni, 
da bi bilo treba bolj izpostaviti dejstvo, da 
je projekt vzhodnega partnerstva 
namenjen družbam in ne organom 
oblasti;

3. poudarja, da je pri uvedbi 
brezvizumskega režima mogoče doseči 
večji napredek; v zvezi s tem ugotavlja, da 
je liberalizacija vizumskega režima le eden 
od številnih procesov, namenjenih 
zbliževanju družb, in da so na tem 
področju potrebna dodatna prizadevanja, 
zlasti kar zadeva povečanje sodelovanja na 
področju izobraževanja in kulture ter 
prizadevanja za vključevanje in intenzivno 
sodelovanje akterjev in institucij civilne 
družbe;

Or. en

Predlog spremembe 106
Inese Vaidere

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da je pri uvedbi 
brezvizumskega režima mogoče doseči 
večji napredek; v zvezi s tem ugotavlja, da 
je liberalizacija vizumskega režima le eden 
od številnih procesov, namenjenih 
zbliževanju družb, in da so na tem 
področju potrebna dodatna prizadevanja, 
zlasti kar zadeva povečanje sodelovanja na 
področju izobraževanja in kulture; meni, 
da bi bilo treba bolj izpostaviti dejstvo, da 
je projekt vzhodnega partnerstva 
namenjen družbam in ne organom 
oblasti;

3. poudarja, da je pri uvedbi 
brezvizumskega režima mogoče doseči 
večji napredek; v zvezi s tem ugotavlja, da 
je liberalizacija vizumskega režima le eden 
od številnih procesov, namenjenih 
zbliževanju družb, in da so na tem 
področju potrebna dodatna prizadevanja, 
zlasti kar zadeva povečanje sodelovanja na 
področju izobraževanja in kulture;

Or. en
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Predlog spremembe 107
Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da je pri uvedbi 
brezvizumskega režima mogoče doseči
večji napredek; v zvezi s tem ugotavlja, da 
je liberalizacija vizumskega režima le eden 
od številnih procesov, namenjenih 
zbliževanju družb, in da so na tem 
področju potrebna dodatna prizadevanja, 
zlasti kar zadeva povečanje sodelovanja na 
področju izobraževanja in kulture; meni, da 
bi bilo treba bolj izpostaviti dejstvo, da je 
projekt vzhodnega partnerstva namenjen 
družbam in ne organom oblasti;

3. poudarja, da je pri uvedbi 
brezvizumskega režima mogoče doseči
hitrejši napredek, in poudarja, da bi bilo 
treba Republiki Moldaviji v skladu s 
predlogom Evropske komisije ter na 
podlagi zaslug in dosežkov odobriti režim 
prostega gibanja v Evropski uniji do 
konca februarja 2014; v zvezi s tem 
ugotavlja, da je liberalizacija vizumskega 
režima le eden od številnih procesov, 
namenjenih zbliževanju družb, in da so na 
tem področju potrebna dodatna 
prizadevanja, zlasti kar zadeva povečanje 
sodelovanja na področju izobraževanja in 
kulture; meni, da bi bilo treba bolj 
izpostaviti dejstvo, da je projekt vzhodnega
partnerstva namenjen družbam in ne 
organom oblasti;

Or. en

Predlog spremembe 108
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da je pri uvedbi 
brezvizumskega režima mogoče doseči 
večji napredek; v zvezi s tem ugotavlja, da 
je liberalizacija vizumskega režima le eden 
od številnih procesov, namenjenih 
zbliževanju družb, in da so na tem 
področju potrebna dodatna prizadevanja, 
zlasti kar zadeva povečanje sodelovanja na 
področju izobraževanja in kulture; meni, da 

3. poudarja, da je pri uvedbi 
brezvizumskega režima mogoče doseči 
večji napredek, ter pozdravlja odločitev 
Evropske komisije z dne 27. novembra 
2013, da Moldaviji ponudi možnost 
potovanja brez vizumov; v zvezi s tem 
ugotavlja, da je liberalizacija vizumskega 
režima le eden od številnih procesov, 
namenjenih zbliževanju družb, in da so na 
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bi bilo treba bolj izpostaviti dejstvo, da je 
projekt vzhodnega partnerstva namenjen 
družbam in ne organom oblasti;

tem področju potrebna dodatna 
prizadevanja, zlasti kar zadeva povečanje 
sodelovanja na področju izobraževanja in 
kulture; meni, da bi bilo treba bolj 
izpostaviti dejstvo, da je projekt vzhodnega 
partnerstva namenjen družbam in ne 
organom oblasti;

Or. en

Predlog spremembe 109
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da je pri uvedbi 
brezvizumskega režima mogoče doseči 
večji napredek; v zvezi s tem ugotavlja, da 
je liberalizacija vizumskega režima le eden 
od številnih procesov, namenjenih 
zbliževanju družb, in da so na tem 
področju potrebna dodatna prizadevanja, 
zlasti kar zadeva povečanje sodelovanja na 
področju izobraževanja in kulture; meni, 
da bi bilo treba bolj izpostaviti dejstvo, da 
je projekt vzhodnega partnerstva namenjen 
družbam in ne organom oblasti;

3. poudarja, da je pri uvedbi 
brezvizumskega režima mogoče doseči 
večji napredek; v zvezi s tem ugotavlja, da 
je liberalizacija vizumskega režima le eden 
od številnih procesov, namenjenih 
zbliževanju družb, in da so na tem 
področju potrebna dodatna prizadevanja, 
zlasti kar zadeva povečanje sodelovanja na 
področju izobraževanja, znanosti, kulture
in športa; meni, da bi bilo treba bolj 
izpostaviti dejstvo, da je projekt vzhodnega 
partnerstva namenjen družbam in ne 
organom oblasti;

Or. de

Predlog spremembe 110
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da je pri uvedbi 
brezvizumskega režima mogoče doseči 
večji napredek; v zvezi s tem ugotavlja, da 
je liberalizacija vizumskega režima le eden 

3. poudarja, da je pri uvedbi 
brezvizumskega režima mogoče doseči 
večji napredek; v zvezi s tem ugotavlja, da 
je liberalizacija vizumskega režima le eden 
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od številnih procesov, namenjenih 
zbliževanju družb, in da so na tem 
področju potrebna dodatna prizadevanja, 
zlasti kar zadeva povečanje sodelovanja na 
področju izobraževanja in kulture; meni, da 
bi bilo treba bolj izpostaviti dejstvo, da je 
projekt vzhodnega partnerstva namenjen 
družbam in ne organom oblasti;

od številnih procesov, namenjenih 
zbliževanju družb, in da so na tem 
področju potrebna dodatna prizadevanja, 
zlasti kar zadeva povečanje sodelovanja na 
področju izobraževanja in kulture; meni, da 
bi bilo treba bolj izpostaviti dejstvo, da je 
projekt vzhodnega partnerstva namenjen v 
prvi vrsti družbam;

Or. en

Predlog spremembe 111
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da je pri uvedbi 
brezvizumskega režima mogoče doseči 
večji napredek; v zvezi s tem ugotavlja, da 
je liberalizacija vizumskega režima le eden 
od številnih procesov, namenjenih 
zbliževanju družb, in da so na tem 
področju potrebna dodatna prizadevanja, 
zlasti kar zadeva povečanje sodelovanja na 
področju izobraževanja in kulture; meni, da 
bi bilo treba bolj izpostaviti dejstvo, da je 
projekt vzhodnega partnerstva namenjen 
družbam in ne organom oblasti;

3. poudarja, da je pri uvedbi 
brezvizumskega režima mogoče doseči 
večji napredek; v zvezi s tem ugotavlja, da 
je liberalizacija vizumskega režima le eden 
od številnih procesov, namenjenih 
zbliževanju družb, in da so na tem 
področju potrebna dodatna prizadevanja, 
zlasti kar zadeva povečanje sodelovanja na 
področju izobraževanja in kulture; meni, da 
bi bilo treba bolj izpostaviti dejstvo, da je 
projekt vzhodnega partnerstva namenjen 
družbam in ne organom oblasti; poudarja, 
da bi bilo treba Republiki Moldaviji v 
skladu s predlogom Evropske komisije ter 
na podlagi zaslug in dosežkov odobriti 
režim prostega gibanja v Evropski uniji do 
konca februarja 2014;

Or. en

Predlog spremembe 112
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja pomen naložb v mladino in 
prihodnje voditelje, tako da se v celoti 
izkoristijo možnosti štipendiranja v okviru 
programa „Erasmus za vse“ za spodbujanje
študentskih izmenjav med državami 
vzhodnega partnerstva in državami 
članicami EU ter da se ustanovita univerza 
vzhodnega partnerstva in črnomorska 
evropska akademija, ki bi zagotavljali
podiplomsko izobraževanje in si 
prizadevali oblikovati prihodnje voditelje 
iz držav vzhodnega partnerstva in držav 
članic EU;

4. poudarja vrednost sodelovanja mladih v 
razvojnih procesih družbe in pomen 
naložb v izobraževanje za uspešno 
uresničitev potenciala mladih generacij s 
sodelovanjem in skupnimi 
izobraževalnimi projekti, tako da se v 
celoti izkoristijo možnosti štipendiranja, 
med drugim tudi tiste v okviru programa
„Erasmus za vse“, za spodbujanje izmenjav
študentov in učiteljev med državami 
vzhodnega partnerstva in državami 
članicami EU ter tako da se ustanovita 
univerza vzhodnega partnerstva in 
črnomorska evropska akademija, ki bi 
zagotavljali priložnosti za razvoj 
izobraževalnih programov različnih 
stopenj, katerih namen bi bil oblikovati 
prihodnje voditelje iz držav vzhodnega 
partnerstva in držav članic EU;

Or. en

Predlog spremembe 113
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja pomen naložb v mladino in 
prihodnje voditelje, tako da se v celoti 
izkoristijo možnosti štipendiranja v okviru 
programa „Erasmus za vse“ za spodbujanje 
študentskih izmenjav med državami 
vzhodnega partnerstva in državami 
članicami EU ter da se ustanovita univerza 
vzhodnega partnerstva in črnomorska 
evropska akademija, ki bi zagotavljali 
podiplomsko izobraževanje in si 
prizadevali oblikovati prihodnje voditelje 
iz držav vzhodnega partnerstva in držav 
članic EU;

4. poudarja pomen naložb v projekte za
mladino in prihodnje voditelje, tako da se v 
celoti izkoristijo možnosti štipendiranja v 
okviru programa „Erasmus za vse“ za 
spodbujanje obojestranskih študentskih 
izmenjav med državami vzhodnega 
partnerstva in državami članicami EU ter 
da se ustanovita univerza vzhodnega 
partnerstva in črnomorska evropska 
akademija, ki bi zagotavljali celovito
podiplomsko izobraževanje in poklicno 
usposabljanje ter si prizadevali oblikovati 
prihodnje voditelje iz držav vzhodnega 
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partnerstva in držav članic EU;

Or. de

Predlog spremembe 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja pomen naložb v mladino in 
prihodnje voditelje, tako da se v celoti 
izkoristijo možnosti štipendiranja v okviru 
programa „Erasmus za vse“ za spodbujanje 
študentskih izmenjav med državami 
vzhodnega partnerstva in državami 
članicami EU ter da se ustanovita univerza 
vzhodnega partnerstva in črnomorska 
evropska akademija, ki bi zagotavljali 
podiplomsko izobraževanje in si 
prizadevali oblikovati prihodnje voditelje 
iz držav vzhodnega partnerstva in držav 
članic EU;

4. poudarja pomen naložb v mladino in 
prihodnje voditelje, tako da se v celoti 
izkoristijo možnosti štipendiranja v okviru 
programa „Erasmus za vse“ za spodbujanje 
študentskih izmenjav med državami 
vzhodnega partnerstva in državami 
članicami EU, še naprej finančno podpira
Evropska univerza za humanistične vede v 
izgnanstvu ter da se ustanovita univerza 
vzhodnega partnerstva in črnomorska 
evropska akademija, ki bi zagotavljali 
podiplomsko izobraževanje in si 
prizadevali oblikovati prihodnje voditelje 
iz držav vzhodnega partnerstva in držav 
članic EU;

Or. en

Predlog spremembe 115
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja pomen naložb v mladino in 
prihodnje voditelje, tako da se v celoti 
izkoristijo možnosti štipendiranja v okviru 
programa „Erasmus za vse“ za spodbujanje 
študentskih izmenjav med državami 
vzhodnega partnerstva in državami 
članicami EU ter da se ustanovita univerza 
vzhodnega partnerstva in črnomorska 

4. poudarja pomen naložb v mladino in 
prihodnje voditelje, tako da se med drugim
v celoti izkoristijo možnosti štipendiranja v 
okviru programa „Erasmus za vse“ za 
spodbujanje študentskih izmenjav med 
državami vzhodnega partnerstva in 
državami članicami EU, ustanovita 
univerza vzhodnega partnerstva in 
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evropska akademija, ki bi zagotavljali 
podiplomsko izobraževanje in si 
prizadevali oblikovati prihodnje voditelje 
iz držav vzhodnega partnerstva in držav 
članic EU;

črnomorska evropska akademija, ki bi 
zagotavljali podiplomsko izobraževanje in 
si prizadevali oblikovati prihodnje 
voditelje iz držav vzhodnega partnerstva in 
držav članic EU, ter da se še naprej 
spodbujajo akademski in izobraževalni 
projekti, ki so se že izkazali za koristne na 
tem področju, na primer Evropska 
akademija;

Or. en

Predlog spremembe 116
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva, da je treba organizirati več 
šolskih izmenjav med državami članicami 
EU in državami vzhodnega partnerstva, in 
meni, da je treba v ta namen zagotoviti 
posebna finančna sredstva;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 117
Graham Watson

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva, da je treba organizirati več 
šolskih izmenjav med državami članicami 
EU in državami vzhodnega partnerstva, in 
meni, da je treba v ta namen zagotoviti 
posebna finančna sredstva;

5. poziva, da je treba organizirati več 
šolskih izmenjav med državami članicami 
EU in državami vzhodnega partnerstva,
vključno s študenti s spornih ozemelj, in 
meni, da je treba v ta namen zagotoviti 
posebna finančna sredstva;

Or. en
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Predlog spremembe 118
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev)

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. pozdravlja dodelitev sredstev v letu 
2013 znotraj programa povezovanja in 
sodelovanja v okviru vzhodnega 
partnerstva (EaPIC), ki izhajajo iz 
evropskega instrumenta sosedstva in 
partnerstva (ENPI) in so bila 
porazdeljena med Moldavijo, Gruzijo in 
Armenijo kot dodatno financiranje za
države vzhodnega partnerstva, ki dosegajo 
napredek pri reformah za globoko 
demokracijo in človekove pravice;

Or. en

Predlog spremembe 119
Tunne Kelam

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da je treba povečati 
sodelovanje mladih v okviru „okna za 
mlade vzhodnega partnerstva“ programa
„Mladi v akciji“ ter s tem okrepiti njihovo 
dejavno državljanstvo, razvijati solidarnost 
in spodbujati strpnost med mladimi;

6. poudarja, da je treba povečati 
sodelovanje mladih v okviru „okna za 
mlade vzhodnega partnerstva“ programa
„Mladi v akciji“ ter s tem okrepiti njihovo 
dejavno državljanstvo, razvijati solidarnost 
in spodbujati strpnost med mladimi; v zvezi 
s tem pozdravlja vrhunsko srečanje 
mladih o vzhodnem partnerstvu, ki je 
potekalo oktobra 2013, da bi spodbudilo 
politični dialog in mreženje z nosilci 
odločanja in mladimi iz EU in držav 
vzhodnega partnerstva;

Or. en
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Predlog spremembe 120
Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. glede tega obsoja negativne posledice 
politik zaprtih meja v območju sosedstva 
EU, zlasti med državami kandidatkami za 
članstvo v vzhodnem partnerstvu in EU;

Or. en

Predlog spremembe 121
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba nameniti večjo 
pozornost konsolidaciji energetskega 
sektorja, ki je eden glavnih pogojev za 
modernizacijo gospodarstva, in razviti 
energetske strategije v skladu z 
obveznostmi evropske energetske 
skupnosti; poziva k nadaljevanju reform 
trga za plin in električno energijo ter k 
primernemu deležu energije iz obnovljivih 
virov;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 122
Inese Vaidere

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba nameniti večjo 
pozornost konsolidaciji energetskega 
sektorja, ki je eden glavnih pogojev za 
modernizacijo gospodarstva, in razviti 
energetske strategije v skladu z 
obveznostmi evropske energetske 
skupnosti; poziva k nadaljevanju reform 
trga za plin in električno energijo ter k 
primernemu deležu energije iz obnovljivih 
virov;

7. poudarja, da Pogodba o ustanovitvi 
Energetske skupnosti zagotavlja podlago 
za ustanovitev popolnoma povezanega 
regionalnega energetskega trga, ki bo 
spodbujal rast, naložbe in stabilen 
regulativni okvir; poudarja, kako 
pomembno se je osredotočiti na 
konsolidiranje energetskega sektorja in 
razviti energetske strategije v skladu z 
obveznostmi evropske energetske 
skupnosti; poziva k nadaljevanju reform 
trga za plin in električno energijo ter k 
primernemu deležu energije iz obnovljivih 
virov;

Or. en

Predlog spremembe 123
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba nameniti večjo 
pozornost konsolidaciji energetskega 
sektorja, ki je eden glavnih pogojev za 
modernizacijo gospodarstva, in razviti 
energetske strategije v skladu z 
obveznostmi evropske energetske 
skupnosti; poziva k nadaljevanju reform 
trga za plin in električno energijo ter k 
primernemu deležu energije iz obnovljivih
virov;

7. poudarja, da je treba nameniti večjo 
pozornost konsolidaciji energetskega 
sektorja v državah EU in državah 
vzhodnega partnerstva, ki je eden glavnih 
pogojev za modernizacijo gospodarstva, in 
razviti energetske strategije v skladu z 
obveznostmi evropske energetske 
skupnosti; poziva k nadaljevanju reform 
trga za plin in električno energijo ter k 
primernemu deležu energije iz obnovljivih 
virov; poudarja, da bi se z določitvijo 
enotnih standardov na tem področju za 
države članice EU in države vzhodnega 
partnerstva moral preprečiti škodljiv pojav 
izvoza emisij iz EU, vključno s selitvijo 
virov CO2;

Or. pl
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Predlog spremembe 124
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba nameniti večjo 
pozornost konsolidaciji energetskega 
sektorja, ki je eden glavnih pogojev za 
modernizacijo gospodarstva, in razviti 
energetske strategije v skladu z 
obveznostmi evropske energetske 
skupnosti; poziva k nadaljevanju reform 
trga za plin in električno energijo ter k 
primernemu deležu energije iz obnovljivih 
virov;

7. poudarja, da se EU in vzhodnoevropske 
države partnerice soočajo s skupnimi 
političnimi izzivi glede zagotavljanja 
zanesljive in varne oskrbe z energijo; 
opozarja, da je v vzhodnem partnerstvu in 
evropski sosedski politiki sodelovanje na 
področju zanesljive oskrbe z energijo 
jasno opredeljeno kot prednostno 
področje; poudarja, da je treba nameniti 
večjo pozornost konsolidaciji energetskega 
sektorja, ki je eden glavnih pogojev za 
modernizacijo gospodarstva, in razviti 
energetske strategije v skladu z 
obveznostmi evropske energetske 
skupnosti; poziva k nadaljevanju reform 
trga za plin in električno energijo ter k 
primernemu deležu energije iz obnovljivih 
virov;

Or. en

Predlog spremembe 125
Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba nameniti večjo 
pozornost konsolidaciji energetskega 
sektorja, ki je eden glavnih pogojev za 
modernizacijo gospodarstva, in razviti 
energetske strategije v skladu z 
obveznostmi evropske energetske 
skupnosti; poziva k nadaljevanju reform 
trga za plin in električno energijo ter k 
primernemu deležu energije iz obnovljivih 

7. poudarja, da je treba nameniti večjo 
pozornost konsolidaciji energetskega 
sektorja, ki je eden glavnih pogojev za 
modernizacijo gospodarstva, okrepiti 
zanesljivost oskrbe z energijo in
konkurenčnost ter razviti energetske 
strategije v skladu z obveznostmi 
energetske skupnosti; poziva k 
nadaljevanju reform trga za plin in 
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virov; električno energijo ter k primernemu 
deležu energije iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 126
Werner Schulz
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba nameniti večjo 
pozornost konsolidaciji energetskega 
sektorja, ki je eden glavnih pogojev za 
modernizacijo gospodarstva, in razviti 
energetske strategije v skladu z 
obveznostmi evropske energetske 
skupnosti; poziva k nadaljevanju reform 
trga za plin in električno energijo ter k 
primernemu deležu energije iz obnovljivih 
virov;

7. poudarja, da je treba nameniti večjo 
pozornost konsolidaciji, izboljšanju in 
učinkovitosti energetskega sektorja, ki je 
eden glavnih pogojev za modernizacijo 
gospodarstva, in razviti energetske 
strategije v skladu z obveznostmi evropske 
energetske skupnosti in cilji EU; poziva k 
nadaljevanju reform trga za plin in 
električno energijo ter k primernemu 
deležu energije iz obnovljivih virov, v 
skladu s politikami EU;

Or. en

Predlog spremembe 127
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba nameniti večjo 
pozornost konsolidaciji energetskega 
sektorja, ki je eden glavnih pogojev za 
modernizacijo gospodarstva, in razviti 
energetske strategije v skladu z 
obveznostmi evropske energetske 
skupnosti; poziva k nadaljevanju reform 
trga za plin in električno energijo ter k 

7. poudarja, da je treba nameniti večjo 
pozornost zagotavljanju zanesljive oskrbe 
z energijo in konsolidaciji energetskega 
sektorja, ki je eden glavnih pogojev za 
modernizacijo gospodarstva, ter razviti 
energetske strategije v skladu z 
obveznostmi evropske energetske 
skupnosti; poziva k nadaljevanju reform 
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primernemu deležu energije iz obnovljivih 
virov;

trga za plin in električno energijo ter k 
primernemu deležu energije iz obnovljivih 
virov;

Or. en

Predlog spremembe 128
Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba nameniti večjo 
pozornost konsolidaciji energetskega 
sektorja, ki je eden glavnih pogojev za 
modernizacijo gospodarstva, in razviti 
energetske strategije v skladu z 
obveznostmi evropske energetske 
skupnosti; poziva k nadaljevanju reform 
trga za plin in električno energijo ter k 
primernemu deležu energije iz obnovljivih 
virov;

7. poudarja, da je treba nameniti večjo 
pozornost konsolidaciji energetskega 
sektorja, ki je eden glavnih pogojev za 
modernizacijo gospodarstva, in razviti 
energetske strategije v skladu z 
obveznostmi evropske energetske 
skupnosti; poziva k nadaljevanju reform 
trga za plin in električno energijo ter k 
primernemu deležu energije iz obnovljivih 
virov; v zvezi s tem pozdravlja odločitev za 
usmeritev energetskih virov iz kaspijske 
regije v EU prek transanatolskega in 
čezjadranskega plinovoda ter drugih 
projektov povezovalnih plinovodov, ki bi 
lahko pripomogli k diverzifikaciji oskrbe z 
energijo, zlasti kar zadeva južno in 
jugovzhodno Evropo;

Or. en

Predlog spremembe 129
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba nameniti večjo 
pozornost konsolidaciji energetskega 

7. poudarja, da je treba nameniti večjo 
pozornost konsolidaciji energetskega 
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sektorja, ki je eden glavnih pogojev za 
modernizacijo gospodarstva, in razviti 
energetske strategije v skladu z 
obveznostmi evropske energetske 
skupnosti; poziva k nadaljevanju reform 
trga za plin in električno energijo ter k 
primernemu deležu energije iz obnovljivih 
virov;

sektorja, ki je eden glavnih pogojev za 
modernizacijo gospodarstva, in razviti 
energetske strategije v skladu z 
obveznostmi evropske energetske 
skupnosti; poziva k nadaljevanju reform 
trga za plin in električno energijo ter k 
primernemu deležu energije iz obnovljivih 
virov; priznava, da energetska odvisnost 
držav vzhodnega partnerstva od Rusije in 
neustrezna diverzifikacija oskrbe 
škodujeta dinamiki evropskega 
povezovanja, in poziva Evropsko komisijo 
in države članice, naj hitro uvedejo 
projekte, ki bodo pomagali ublažiti 
razmere;

Or. en

Predlog spremembe 130
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da Pogodba o ustanovitvi 
Energetske skupnosti zagotavlja podlago 
za ustanovitev popolnoma povezanega 
regionalnega energetskega trga, ki bo 
spodbujal stabilen regulativni okvir, 
regionalno sodelovanje, naložbe in rast; 
pozdravlja širitev Pogodbe o ustanovitvi 
Energetske skupnosti in opozarja na 
potrebo po vzpostavitvi pravnih nadzornih 
mehanizmov za obravnavanje 
pomanjkljivega izvajanja pravnega reda 
ter učinkovitih in oprijemljivih 
solidarnostnih mehanizmov; pozdravlja 
podporo Komisije in sekretariata 
Energetske skupnosti pri izvajanju 
tretjega svežnja o energetskem trgu in 
prestrukturiranju sektorja plina v državah 
vzhodnega partnerstva Energetske 
skupnosti; meni, da je nadaljnji napredek 
pri povezovanju plinskih in električnih 
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omrežij, vključno s povratnimi tokovi, v tej 
regiji ključnega pomena za doseganje 
ciljev Energetske skupnosti; v ta namen 
pozdravlja začetek veljavnosti in izvajanje 
seznama projektov v interesu Energetske 
skupnosti (PECI) ter napredek pri 
določanju prednostnih projektov povezav 
za zemeljski plin in električno energijo 
med Republiko Moldavijo in EU; 
pozdravlja gruzijsko prošnjo za pristop k 
Energetski skupnosti, s čimer bi se ji 
pridružila kot tretja država vzhodnega 
partnerstva, potem ko sta to že storili 
Ukrajina in Moldavija; meni, da je 
predsedovanje Ukrajine Energetski 
skupnosti v letu 2014 priložnost za 
utrditev dosežkov na tem področju; poziva 
k nadaljnjemu širjenju Energetske 
skupnosti prek evropske sosedske politike 
v skladu s cilji Energetske skupnosti in na 
podlagi skupnih interesov;

Or. en

Predlog spremembe 131
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva EU, naj države vzhodnega 
partnerstva, ki potrebujejo pomoč, 
podpira pri projektih medsebojnih 
povezav v transportni infrastrukturi za 
električno energijo in zemeljski plin, da se 
zagotovi njihova neodvisnost in da se 
uprejo pritisku, ki ga izvaja Ruska 
federacija;

Or. en
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Predlog spremembe 132
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva EU, naj bo bolj dejavna pri 
reševanju zamrznjenih sporov v nekaterih 
državah vzhodnega partnerstva; meni, da 
bi morala imeti EU pri tem vidnejšo vlogo 
glede na potencialni učinek teh sporov na 
odnose med EU in državami vzhodnega 
partnerstva, pa tudi na stabilnost v regiji;

Or. en

Predlog spremembe 133
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. poziva, da je treba v vse sporazume z 
državami vzhodnega partnerstva vključiti 
tako klavzulo o energetski varnosti, da bi 
zagotovili popolno spoštovanje zakonodaje 
EU na področju notranjega energetskega 
trga, kot tudi mehanizem zgodnjega 
opozarjanja, da bi zagotovili zgodnjo 
oceno morebitnih tveganj in težav, 
povezanih s prevozom in oskrbo z energijo 
iz tretjih držav, ter da je treba vzpostaviti 
skupne okvire medsebojne pomoči, 
solidarnosti in reševanja sporov;

Or. en

Predlog spremembe 134
Inese Vaidere
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Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ugotavlja, da so se pojavile težave pri 
spodbujanju in izvajanju vzhodnega 
partnerstva, ter poudarja, da bi EU s 
svojim udejstvovanjem morala preseči 
politični dialog ter vzpostaviti in razvijati
socialni, gospodarski in kulturni dialog;

8. priznava težave, ki so se pojavile pri 
spodbujanju in izvajanju vzhodnega 
partnerstva, zato poziva Unijo, naj 
dejavneje sodeluje z družbo ter razvije
socialni, gospodarski in kulturni dialog;
poziva Unijo, naj poveča prepoznavnost 
projektov v partnerskih državah, ki jih 
financira ali podpira vzhodno 
partnerstvo;

Or. en

Predlog spremembe 135
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Pino Arlacchi, Evgeni Kirilov, Liisa 
Jaakonsaari

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ugotavlja, da so se pojavile težave pri 
spodbujanju in izvajanju vzhodnega 
partnerstva, ter poudarja, da bi EU s 
svojim udejstvovanjem morala preseči
politični dialog ter vzpostaviti in razvijati
socialni, gospodarski in kulturni dialog;

8. ugotavlja, da je mogoče težave pri 
spodbujanju in izvajanju vzhodnega 
partnerstva premagati z nanovo 
uravnoteženim udejstvovanjem EU, ki 
presega politični dialog ter vzpostavlja in 
razvija tudi socialno, gospodarsko in 
kulturno področje;

Or. en

Predlog spremembe 136
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Predlog resolucije
Odstavek 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ugotavlja, da so se pojavile težave pri 
spodbujanju in izvajanju vzhodnega 
partnerstva, ter poudarja, da bi EU s svojim 
udejstvovanjem morala preseči politični 
dialog ter vzpostaviti in razvijati socialni, 
gospodarski in kulturni dialog;

8. ugotavlja, da so se pojavile težave pri 
spodbujanju in izvajanju vzhodnega 
partnerstva, ter poudarja, da bi EU s svojim 
udejstvovanjem morala preseči politični 
dialog ter vzpostaviti in razvijati socialni, 
gospodarski in kulturni dialog ob 
upoštevanju celotne politične, socialne in 
etnične raznolikosti;

Or. de

Predlog spremembe 137
Ioan Mircea Paşcu

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ugotavlja, da so se pojavile težave pri 
spodbujanju in izvajanju vzhodnega 
partnerstva, ter poudarja, da bi EU s svojim 
udejstvovanjem morala preseči politični 
dialog ter vzpostaviti in razvijati socialni, 
gospodarski in kulturni dialog;

8. ugotavlja, da so se pojavile težave pri 
spodbujanju in izvajanju vzhodnega 
partnerstva, ter poudarja, da bi EU morala
okrepiti svoje udejstvovanje ter z njim
preseči politični dialog ter vzpostaviti in 
razvijati socialni, gospodarski in kulturni 
dialog;

Or. en

Predlog spremembe 138
Tunne Kelam

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ugotavlja, da so se pojavile težave pri 
spodbujanju in izvajanju vzhodnega 
partnerstva, ter poudarja, da bi EU s svojim 
udejstvovanjem morala preseči politični 
dialog ter vzpostaviti in razvijati socialni, 
gospodarski in kulturni dialog;

8. ugotavlja, da so se pojavile težave pri 
spodbujanju in izvajanju vzhodnega 
partnerstva, ter poudarja, da bi EU s svojim 
udejstvovanjem morala preseči politični 
dialog ter vzpostaviti in razvijati socialni, 
gospodarski in kulturni dialog; poziva EU, 
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naj poveča svojo prisotnost v partnerskih 
državah, tako da uporabi več interaktivnih 
avdiovizualnih sredstev in družbene 
medije v ustreznem lokalnem jeziku, da bi 
dosegla celotno družbo;

Or. en

Predlog spremembe 139
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ugotavlja, da so se pojavile težave pri 
spodbujanju in izvajanju vzhodnega 
partnerstva, ter poudarja, da bi EU s svojim 
udejstvovanjem morala preseči politični 
dialog ter vzpostaviti in razvijati socialni, 
gospodarski in kulturni dialog;

8. ugotavlja, da so se pojavile težave pri 
spodbujanju in izvajanju vzhodnega 
partnerstva, ter poudarja, da bi EU s svojim 
udejstvovanjem morala preseči politični 
dialog ter vzpostaviti in razvijati socialni, 
gospodarski in kulturni dialog; obenem 
opozarja, da bi EU poleg tega, da bi 
morala podpirati tako legitimne težnje 
prebivalcev kot prizadevanja zadevnih 
organov v državah vzhodnega partnerstva, 
hkrati morala priznavati suverenost 
posameznih partnerskih držav pri 
določanju obsega njihovih prihodnjih 
odnosov z EU;

Or. en

Predlog spremembe 140
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Evgeni Kirilov, Liisa Jaakonsaari

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. opozarja, da je uspeh vzhodnega 
partnerstva močno odvisen od doseganja 
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in utrjevanja proevropskega soglasja med 
političnimi elitami in družbami v 
partnerskih državah; ugotavlja, da je v 
zvezi s tem treba še veliko narediti, med 
drugim povečati ozaveščenost javnosti o 
pomoči EU in obveščati o koristih 
povezovanja z EU;

Or. en

Predlog spremembe 141
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev)

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. opozarja, da bi se države vzhodnega 
partnerstva morale vzdržati uporabe sile 
ali groženj o tem pri reševanju sporov v 
regiji, pri čemer poudarja, da so 
pogajanja v mednarodno sprejetih okvirih 
na podlagi načel mednarodnega prava 
edini možni način reševanja konfliktov v 
regiji;

Or. en

Predlog spremembe 142
Ivo Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva k bolj individualiziranemu 
pristopu napram partnerskim državam, ki 
vključuje izvajanje načela diferenciacije 
in ocenjevanje napredka posameznih 
partnerskih držav na podlagi jasnih meril 
in lastnih zaslug, vendar ob splošnem 
usklajevanju;

črtano



PE526.268v01-00 70/115 AM\1014796SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 143
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Evgeni Kirilov, Liisa Jaakonsaari, 
Boris Zala

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva k bolj individualiziranemu
pristopu napram partnerskim državam, ki 
vključuje izvajanje načela diferenciacije in
ocenjevanje napredka posameznih 
partnerskih držav na podlagi jasnih meril 
in lastnih zaslug, vendar ob splošnem 
usklajevanju;

9. poziva k bolj prilagojenemu pristopu 
napram posameznim partnerskim državam, 
ki vključuje izvajanje načela diferenciacije 
in načela „več za več“, vendar ob 
splošnem usklajevanju; je trdno 
prepričan, da bi globina in obseg odnosov 
s posameznimi partnerskimi državami 
morala odražati njihove evropske 
ambicije, zavezanost skupnim vrednotam 
in napredek pri usklajevanju z zakonodajo 
EU, ocenjen na podlagi jasnih 
primerjalnih meril in lastnih zaslug teh 
držav;

Or. en

Predlog spremembe 144
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva k bolj individualiziranemu 
pristopu napram partnerskim državam, ki
vključuje izvajanje načela diferenciacije in 
ocenjevanje napredka posameznih 
partnerskih držav na podlagi jasnih meril in 
lastnih zaslug, vendar ob splošnem 
usklajevanju;

9. odobrava bolj individualiziran pristop
napram partnerskim državam, ki temelji na 
načelu diferenciacije in načelu „več za 
več“, pri čemer se ocenjevanje napredka 
posameznih partnerskih držav izvaja na 
podlagi jasnih primerjalnih meril in lastnih 
zaslug, vendar ob splošnem usklajevanju;

Or. en
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Predlog spremembe 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva k bolj individualiziranemu 
pristopu napram partnerskim državam, ki 
vključuje izvajanje načela diferenciacije in 
ocenjevanje napredka posameznih 
partnerskih držav na podlagi jasnih meril in 
lastnih zaslug, vendar ob splošnem 
usklajevanju;

9. poziva k bolj individualiziranemu 
pristopu napram partnerskim državam, ki v 
večji meri upošteva geopolitično 
občutljivost vsakega posameznega 
primera ter vključuje izvajanje načela 
diferenciacije in ocenjevanje napredka 
posameznih partnerskih držav na podlagi 
jasnih primerjalnih meril in lastnih zaslug, 
vendar ob splošnem usklajevanju;

Or. en

Predlog spremembe 146
Graham Watson

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva k bolj individualiziranemu 
pristopu napram partnerskim državam, ki 
vključuje izvajanje načela diferenciacije in 
ocenjevanje napredka posameznih 
partnerskih držav na podlagi jasnih meril in 
lastnih zaslug, vendar ob splošnem 
usklajevanju;

9. poziva k bolj individualiziranemu 
pristopu napram partnerskim državam, ki 
vključuje izvajanje načela diferenciacije in 
ocenjevanje napredka posameznih 
partnerskih držav na podlagi jasnih
primerjalnih meril in lastnih zaslug, ob 
splošnem usklajevanju; meni tudi, da se 
vzhodno partnerstvo ne bi smelo 
osredotočati zgolj na normativne cilje, 
ampak bi s pristopi od spodaj navzgor 
moralo doseči tudi državljane, da bi utrdili 
prepričanje javnosti o koristih morebitne 
pridružitve;

Or. en



PE526.268v01-00 72/115 AM\1014796SL.doc

SL

Predlog spremembe 147
Libor Rouček

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva k bolj individualiziranemu 
pristopu napram partnerskim državam, ki 
vključuje izvajanje načela diferenciacije in 
ocenjevanje napredka posameznih 
partnerskih držav na podlagi jasnih meril in 
lastnih zaslug, vendar ob splošnem 
usklajevanju;

9. poziva k bolj individualiziranemu 
pristopu napram partnerskim državam, ki 
vključuje izvajanje načela diferenciacije in 
ocenjevanje napredka posameznih 
partnerskih držav na podlagi jasnih
primerjalnih meril in lastnih zaslug,
vendar ob splošnem usklajevanju; meni, da 
mora biti zasnova vzhodnega partnerstva 
usmerjena v prihodnost in prilagodljiva, 
tako institucionalno kot konceptualno, da 
bi zagotavljala dolgoročne spodbude za 
vse partnerje, tudi tiste najbolj napredne, 
da bi dodatno krepili odnose z EU;

Or. en

Predlog spremembe 148
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva k bolj individualiziranemu 
pristopu napram partnerskim državam, ki 
vključuje izvajanje načela diferenciacije in 
ocenjevanje napredka posameznih 
partnerskih držav na podlagi jasnih meril in 
lastnih zaslug, vendar ob splošnem 
usklajevanju;

9. poziva k bolj individualiziranemu 
pristopu napram partnerskim državam, ki 
vključuje izvajanje načela diferenciacije in 
ocenjevanje napredka posameznih 
partnerskih držav na podlagi jasnih
primerjalnih meril in lastnih zaslug, 
vendar ob splošnem usklajevanju; meni, da 
bi bilo treba pri načrtovanju 
udejstvovanja Unije in njenih zavez 
upoštevati tudi obstoječe velike in globoko 
zakoreninjene razlike znotraj družb 
partnerskih držav;
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Or. en

Predlog spremembe 149
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva k bolj individualiziranemu 
pristopu napram partnerskim državam, ki 
vključuje izvajanje načela diferenciacije in 
ocenjevanje napredka posameznih 
partnerskih držav na podlagi jasnih meril in 
lastnih zaslug, vendar ob splošnem 
usklajevanju;

9. poziva k bolj individualiziranemu 
pristopu napram partnerskim državam, ki 
vključuje izvajanje načela diferenciacije in 
ocenjevanje napredka posameznih 
partnerskih držav na podlagi jasnih
primerjalnih meril in lastnih zaslug, 
vendar ob splošnem usklajevanju, s čimer 
se v celoti in ustrezno izvaja načelo „več 
za več“ oziroma „manj za manj“;

Or. en

Predlog spremembe 150
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva k bolj individualiziranemu 
pristopu napram partnerskim državam, ki 
vključuje izvajanje načela diferenciacije in 
ocenjevanje napredka posameznih 
partnerskih držav na podlagi jasnih meril in 
lastnih zaslug, vendar ob splošnem 
usklajevanju;

9. poziva k bolj individualiziranemu 
pristopu napram partnerskim državam, ki 
vključuje izvajanje načela diferenciacije in 
ocenjevanje napredka posameznih 
partnerskih držav na podlagi jasnih
primerjalnih meril in lastnih zaslug, 
vendar ob splošnem usklajevanju; nadalje 
vztraja pri uveljavljanju načela „več za 
več“;

Or. en
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Predlog spremembe 151
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva Komisijo, naj temeljiteje preuči 
možnosti za zmanjšanje trgovinskih ovir,
če je primerno, in sicer celo pred 
podpisom in izvajanjem poglobljenih in 
celovitih sporazumov o prosti trgovini, da 
bi družbe in podjetja zadevnih držav 
vzhodnega partnerstva občutili bolj 
neposredne gospodarske koristi tesnejšega 
sodelovanja z EU; 

Or. en

Predlog spremembe 152
Adrian Severin

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva k jasnemu razlikovanju med 
merili, ki jih morajo izpolnjevati države 
kandidatke, in merili za pridružene 
države; ugotavlja, da ob odsotnosti tega 
razlikovanja proces pridružitve po 
nepotrebnem postane težak, obenem pa 
vzbuja neutemeljeno upanje zadevnim 
državam in nepotreben strah v EU;

Or. en

Predlog spremembe 153
Ivo Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. izraža zaskrbljenost zaradi 
pomanjkanja skupnega razumevanja 
bistva sodelovanja, saj se EU navadno 
osredotoča na pripravljenost držav 
vzhodnega partnerstva, da sprejmejo 
pravni red Skupnosti in njene vrednote, 
medtem ko partnerske države na svoje 
vzajemne odnose gledajo z vidika dobička 
in izgub; ugotavlja, da se EU obravnava 
izključno kot donatorka, partnerske 
države pa kot prejemnice, medtem ko bi 
vse udeleženke morale opravljati obojno 
vlogo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 154
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. izraža zaskrbljenost zaradi 
pomanjkanja skupnega razumevanja bistva 
sodelovanja, saj se EU navadno 
osredotoča na pripravljenost držav
vzhodnega partnerstva, da sprejmejo 
pravni red Skupnosti in njene vrednote, 
medtem ko partnerske države na svoje 
vzajemne odnose gledajo z vidika dobička 
in izgub; ugotavlja, da se EU obravnava 
izključno kot donatorka, partnerske države 
pa kot prejemnice, medtem ko bi vse 
udeleženke morale opravljati obojno vlogo;

10. izraža zaskrbljenost zaradi 
pomanjkanja skupnega razumevanja bistva 
sodelovanja med EU in državami
vzhodnega partnerstva; ugotavlja, da se EU 
obravnava izključno kot donatorka, 
partnerske države pa kot prejemnice, 
medtem ko bi vse udeleženke morale 
opravljati obojno vlogo;

Or. fr

Predlog spremembe 155
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)
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Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. izraža zaskrbljenost zaradi 
pomanjkanja skupnega razumevanja bistva 
sodelovanja, saj se EU navadno osredotoča 
na pripravljenost držav vzhodnega 
partnerstva, da sprejmejo pravni red 
Skupnosti in njene vrednote, medtem ko 
partnerske države na svoje vzajemne 
odnose gledajo z vidika dobička in izgub;
ugotavlja, da se EU obravnava izključno 
kot donatorka, partnerske države pa kot 
prejemnice, medtem ko bi vse udeleženke 
morale opravljati obojno vlogo;

10. izraža zaskrbljenost zaradi 
pomanjkanja skupnega razumevanja bistva 
sodelovanja, saj se EU navadno osredotoča 
na pripravljenost držav vzhodnega 
partnerstva, da sprejmejo pravni red 
Skupnosti in njene vrednote, medtem ko 
partnerske države na svoje vzajemne 
odnose gledajo z vidika dobička in izgub; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da se EU 
obravnava izključno kot donatorka, 
partnerske države pa kot prejemnice, 
medtem ko bi vse udeleženke morale 
opravljati obojno vlogo; opozarja, da bi 
takšna predstava v javnosti lahko 
ustvarila nerealna pričakovanja družb 
vzhodnih partneric;

Or. en

Predlog spremembe 156
Tonino Picula

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. izraža zaskrbljenost zaradi 
pomanjkanja skupnega razumevanja bistva 
sodelovanja, saj se EU navadno osredotoča 
na pripravljenost držav vzhodnega 
partnerstva, da sprejmejo pravni red 
Skupnosti in njene vrednote, medtem ko 
partnerske države na svoje vzajemne 
odnose gledajo z vidika dobička in izgub;
ugotavlja, da se EU obravnava izključno
kot donatorka, partnerske države pa kot 
prejemnice, medtem ko bi vse udeleženke 
morale opravljati obojno vlogo;

10. izraža zaskrbljenost zaradi 
pomanjkanja skupnega razumevanja bistva 
sodelovanja, saj se EU navadno osredotoča 
na pripravljenost držav vzhodnega 
partnerstva, da sprejmejo pravni red 
Skupnosti in njene vrednote, medtem ko 
partnerske države na svoje vzajemne 
odnose gledajo z vidika dobička in izgub;
ugotavlja, da se EU najpogosteje
obravnava kot donatorka, partnerske 
države pa kot prejemnice, medtem ko bi 
vse udeleženke morale opravljati obojno 
vlogo;
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Or. en

Predlog spremembe 157
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. obžaluje, da med državami članicami 
vlada neenak interes za odnose z državami 
vzhodnega partnerstva in tamkajšnja 
dogajanja; z zaskrbljenost ugotavlja, da se 
države članice premalo zavedajo 
geopolitičnega pomena sodelovanja in 
enotnega stališča o nekaterih vprašanjih;

11. obžaluje, da države članice ne 
zavzemajo skupnega stališča v odnosih z 
državami vzhodnega partnerstva in v zvezi 
s tamkajšnjimi dogajanji;

Or. fr

Predlog spremembe 158
Inese Vaidere

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. obžaluje, da med državami članicami 
vlada neenak interes za odnose z državami 
vzhodnega partnerstva in tamkajšnja 
dogajanja; z zaskrbljenost ugotavlja, da se 
države članice premalo zavedajo 
geopolitičnega pomena sodelovanja in 
enotnega stališča o nekaterih vprašanjih;

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op.p.)

Or. en

Predlog spremembe 159
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. obžaluje, da med državami članicami 
vlada neenak interes za odnose z državami 
vzhodnega partnerstva in tamkajšnja 
dogajanja; z zaskrbljenost ugotavlja, da se 
države članice premalo zavedajo
geopolitičnega pomena sodelovanja in 
enotnega stališča o nekaterih vprašanjih;

11. obžaluje, da med državami članicami 
vlada neenak interes za odnose z državami 
vzhodnega partnerstva in tamkajšnja 
dogajanja; z zaskrbljenost ugotavlja, da se 
države članice premalo zavedajo
strateškega pomena sodelovanja in 
enotnega stališča o številnih vprašanjih;

Or. en

Predlog spremembe 160
Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. obžaluje, da med državami članicami 
vlada neenak interes za odnose z državami 
vzhodnega partnerstva in tamkajšnja 
dogajanja; z zaskrbljenost ugotavlja, da se 
države članice premalo zavedajo 
geopolitičnega pomena sodelovanja in 
enotnega stališča o nekaterih vprašanjih;

11. obžaluje, da med državami članicami 
vlada neenak interes za odnose z državami 
vzhodnega partnerstva in tamkajšnja 
dogajanja; z zaskrbljenost ugotavlja, da se 
države članice premalo zavedajo 
geopolitičnega pomena sodelovanja in 
enotnega stališča o nekaterih vprašanjih;
poziva k temeljitemu pregledu evropske 
sosedske politike, zlasti napram vzhodnim 
sosedam glede na nedavna dogajanja, pa 
tudi v smislu konkretnih in otipljivih 
ukrepov, usmerjenih zlasti k državljanom 
držav vzhodnega partnerstva;

Or. en

Predlog spremembe 161
Adrian Severin

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da vrednote EU lahko 
doživijo poln razmah le v ugodnem 
geostrateškem okolju, ki bi ga bilo mogoče 
zagotoviti samo z zmago v geostrateškem 
preizkusu in stabilizacijo geostrateških 
ravnovesij;

Or. en

Predlog spremembe 162
Werner Schulz
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. meni, da je strategija obveščanja EU 
v vseh državah vzhodnega partnerstva še 
vedno premalo učinkovita; poziva 
Komisijo, naj okrepi prizadevanja na 
področju obveščanja oblikovalcev javnega 
mnenja in navadnih državljanov o 
koristih in prednostih politike vzhodnega 
partnerstva; 

Or. en

Predlog spremembe 163
Ivo Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. obžaluje tudi nezadostno željo 
partnerskih držav vzhodnega partnerstva, 
da bi oblikovale skupno sporočilo in 
sodelovale v skupnih prizadevanjih v zvezi 

črtano
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z EU;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. obžaluje tudi nezadostno željo 
partnerskih držav vzhodnega partnerstva, 
da bi oblikovale skupno sporočilo in 
sodelovale v skupnih prizadevanjih v zvezi 
z EU;

12. priporoča nadaljnjo krepitev 
večstranske ravni vzhodnega partnerstva
za spodbujanje okolja sodelovanja in 
dobrih sosedskih odnosov, ki bo podpiralo 
cilje političnega združevanja in zlasti 
gospodarskega povezovanja; meni, da bi
bilo treba večstransko sodelovanje 
dodatno okrepiti, da se spodbudi čezmejno 
in regionalno sodelovanje, zlasti na 
področjih, kot so promet, medčloveški 
odnosi, okolje, varnost meja in zanesljiva 
oskrba z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 165
Inese Vaidere

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. obžaluje tudi nezadostno željo
partnerskih držav vzhodnega partnerstva, 
da bi oblikovale skupno sporočilo in
sodelovale v skupnih prizadevanjih v zvezi
z EU;

12. obžaluje nezadostna prizadevanja
partnerskih držav vzhodnega partnerstva, 
da bi sodelovale v tvornem dialogu z EU;

Or. en
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Predlog spremembe 166
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. obžaluje tudi nezadostno željo
partnerskih držav vzhodnega partnerstva, 
da bi oblikovale skupno sporočilo in 
sodelovale v skupnih prizadevanjih v zvezi 
z EU;

12. obžaluje tudi neizkoriščene priložnosti
partnerskih držav vzhodnega partnerstva, 
da bi oblikovale skupno sporočilo in 
sodelovale v skupnih prizadevanjih v zvezi 
z EU; priporoča spodbujanje večstranskih 
pobud za sodelovanje in skupne projekte 
ter opozarja na velik pomen, ki ga EU v 
tem pogledu pripisuje parlamentarni 
skupščini Euronest;

Or. en

Predlog spremembe 167
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. obžaluje tudi nezadostno željo 
partnerskih držav vzhodnega partnerstva, 
da bi oblikovale skupno sporočilo in 
sodelovale v skupnih prizadevanjih v zvezi 
z EU;

12. obžaluje tudi nezadostno željo 
partnerskih držav vzhodnega partnerstva, 
da bi oblikovale skupno sporočilo in 
sodelovale v skupnih prizadevanjih v zvezi 
z EU; ugotavlja, da bi se dvostransko 
sodelovanje med EU na eni strani in 
partnerskimi državami na drugi kljub 
temu moralo nadaljevati, če je mogoče;

Or. en

Predlog spremembe 168
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Marietta Gianaku (Marietta Giannakou)
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Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. ponovno izraža polno podporo 
prizadevanjem sopredsedujočih skupini iz 
Minska pod okriljem OVSE za 
posredovanje pri iskanju končne rešitve za 
spor v Gorskem Karabahu na podlagi 
načel iz Helsinške sklepne listine ter 
izraža obžalovanje zaradi rednih in vse 
številnejših izgub človeških življenj na črti 
stika; poziva vse strani v sporu, naj 
privolijo v odstranitev ostrostrelcev s črte 
stika in ustvarijo mehanizem za 
preiskovanje kršitev premirja; 

Or. en

Predlog spremembe 169
Krzysztof Lisek

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. izraža obžalovanje zaradi nenehnega 
pritiska, ki ga Ruska federacija izvaja nad 
državami vzhodnega partnerstva z 
gospodarskimi, političnimi in vojaškimi 
orodji; v primeru Gruzije poudarja 
nesprejemljivost namestitve ograj iz 
bodeče žice in drugih umetnih ovir ob 
okupacijski črti v regiji Abhaziji in 
Chinvalski regiji, ki močno vpliva na 
možnosti preživetja lokalnega 
prebivalstva, ovira stike med ljudmi in 
resno ogroža varnostne razmere na tem 
območju;

Or. en
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Predlog spremembe 170
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da bi si bilo treba namesto 
uveljavljanja standardov EU močneje 
prizadevati za deljenje izkušenj na 
področju demokratičnih reform in
procesov, priznavanje edinstvenosti
posameznih držav ter poudarjanje 
enakovrednosti partnerk in potencialnih 
skupnih koristi;

13. poudarja, da bi si bilo treba močneje 
prizadevati za deljenje izkušenj na 
področju demokratičnih reform, pri čemer 
bi bilo treba črpati iz bogatih izkušenj 
evropskih držav pri procesu vzpostavljanja
in varovanja demokratičnih ureditev, ki 
temeljijo na spoštovanju temeljnih 
vrednot in pravne države, hkrati pa 
priznavati posebnosti posameznih držav, 
poudarjati skupne koristi in dosegati 
ravnovesje med pogojenostjo in 
solidarnostjo;

Or. en

Predlog spremembe 171
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da bi si bilo treba namesto 
uveljavljanja standardov EU močneje 
prizadevati za deljenje izkušenj na 
področju demokratičnih reform in 
procesov, priznavanje edinstvenosti 
posameznih držav ter poudarjanje 
enakovrednosti partnerk in potencialnih 
skupnih koristi;

13. poudarja, da bi si bilo treba namesto 
uveljavljanja standardov EU močneje 
prizadevati za deljenje izkušenj na 
področju demokratičnih reform in procesov
– zlasti v primeru držav članic, ki bi lahko 
gradile na svojih izkušnjah s 
povezovanjem z EU in na svojih tesnih 
odnosih z državami vzhodnega 
partnerstva –, za priznavanje edinstvenosti 
posameznih držav ter za poudarjanje 
enakovrednosti partnerk in potencialnih 
skupnih koristi;

Or. en
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Predlog spremembe 172
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da bi si bilo treba namesto 
uveljavljanja standardov EU močneje 
prizadevati za deljenje izkušenj na 
področju demokratičnih reform in 
procesov, priznavanje edinstvenosti 
posameznih držav ter poudarjanje 
enakovrednosti partnerk in potencialnih 
skupnih koristi;

13. poudarja, da bi si bilo treba močneje 
prizadevati za deljenje izkušenj na 
področju demokratičnih reform in 
procesov, priznavanje edinstvenosti 
posameznih držav ter poudarjanje 
enakovrednosti partnerk in potencialnih 
skupnih koristi;

Or. fr

Predlog spremembe 173
Werner Schulz
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da bi si bilo treba namesto
uveljavljanja standardov EU močneje 
prizadevati za deljenje izkušenj na 
področju demokratičnih reform in 
procesov, priznavanje edinstvenosti 
posameznih držav ter poudarjanje 
enakovrednosti partnerk in potencialnih 
skupnih koristi;

13. poudarja, da bi si bilo treba namesto
zgolj dajanja podukov o standardih EU 
močneje prizadevati za deljenje izkušenj na 
področju demokratičnih reform in 
procesov, priznavanje edinstvenosti 
posameznih držav ter poudarjanje 
enakovrednosti partnerk in potencialnih 
skupnih koristi;

Or. en

Predlog spremembe 174
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari

Predlog resolucije
Odstavek 13
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da bi si bilo treba namesto 
uveljavljanja standardov EU močneje 
prizadevati za deljenje izkušenj na 
področju demokratičnih reform in 
procesov, priznavanje edinstvenosti 
posameznih držav ter poudarjanje 
enakovrednosti partnerk in potencialnih
skupnih koristi;

13. poudarja, da bi si bilo treba namesto 
uveljavljanja standardov EU močneje 
prizadevati za deljenje izkušenj na 
področju demokratičnih reform in 
procesov, priznavanje edinstvenosti 
posameznih držav ter poudarjanje 
enakovrednosti partnerk in pričakovanih
skupnih koristi;

Or. en

Predlog spremembe 175
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da bi si bilo treba namesto 
uveljavljanja standardov EU močneje 
prizadevati za deljenje izkušenj na 
področju demokratičnih reform in 
procesov, priznavanje edinstvenosti 
posameznih držav ter poudarjanje 
enakovrednosti partnerk in potencialnih 
skupnih koristi;

13. poudarja, da bi si bilo treba namesto 
uveljavljanja standardov EU močneje 
prizadevati za deljenje izkušenj na 
področju demokratičnih reform in 
procesov, priznavanje edinstvenosti 
posameznih držav ter poudarjanje 
enakovrednosti partnerk in potencialnih 
skupnih koristi, tudi zaradi nadaljnjega 
razvoja same EU;

Or. de

Predlog spremembe 176
Tunne Kelam

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da bi si bilo treba namesto 
uveljavljanja standardov EU močneje 
prizadevati za deljenje izkušenj na 
področju demokratičnih reform in 

13. poudarja, da bi si bilo treba namesto 
uveljavljanja standardov EU močneje 
prizadevati za deljenje izkušenj na 
področju demokratičnih reform in 
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procesov, priznavanje edinstvenosti 
posameznih držav ter poudarjanje 
enakovrednosti partnerk in potencialnih 
skupnih koristi;

procesov, priznavanje edinstvenosti 
posameznih držav ter poudarjanje 
enakovrednosti partnerk in potencialnih 
skupnih koristi; predlaga, da se preučijo 
možnosti za vzajemno učenje na politični 
in tehnični ravni, s čimer bi se povečala 
osveščenost in znanje o krepitvi 
demokracije in pravni državi; 

Or. en

Predlog spremembe 177
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da bi si bilo treba namesto 
uveljavljanja standardov EU močneje 
prizadevati za deljenje izkušenj na 
področju demokratičnih reform in 
procesov, priznavanje edinstvenosti 
posameznih držav ter poudarjanje 
enakovrednosti partnerk in potencialnih 
skupnih koristi;

13. poudarja, da bi si bilo treba namesto 
uveljavljanja standardov EU močneje 
prizadevati za deljenje izkušenj na 
področju demokratičnih reform in 
procesov, priznavanje edinstvenosti 
posameznih držav ter poudarjanje 
enakovrednosti partnerk in potencialnih 
skupnih koristi; v zvezi s tem pozdravlja 
delo v okviru programa sodelovanja med 
varuhi človekovih pravic iz držav 
vzhodnega partnerstva, ki sta ga leta 2009 
ustanovila poljski in francoski varuh 
človekovih pravic, da bi se okrepila 
sposobnost uradov varuhov človekovih 
pravic, nacionalnih javnih uprav in 
nevladnih organizacij v državah 
vzhodnega partnerstva za izvajanje nalog, 
povezanih z zaščito pravic posameznika in 
utrjevanjem demokratičnih držav, ki 
temeljijo na vladavini prava; ugotavlja, da 
sta v Evropskem parlamentu v Bruslju 
potekali dve vrhunski srečanji programa 
sodelovanja varuhov človekovih pravic 
držav vzhodnega partnerstva in EU, in 
sicer v letih 2011 in 2013;

Or. pl
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Predlog spremembe 178
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva k podpisu in izvajanju 
pridružitvenih sporazumov s partnerskimi 
državami, kjer je potrebno, da se
spodbudijo dobro upravljanje in pravna 
država, človekove pravice, zlasti pravica 
do poštenega sojenja, in boj proti 
korupciji, ter podpreta izgradnja in 
modernizacija gospodarstev partneric in 
podjetjem prijazna zakonodaja;

14. odločno poziva, da bi bilo treba 
pridružitveni sporazum z Moldavijo, tudi 
glede poglobljenega in celovitega območja 
proste trgovine, ki je bil parafiran v Vilni, 
podpisati pred koncem junija, da se
podprejo demokratična sila ter procesa 
modernizacije in reforme, da se čim prej 
omogoči začetek začasne veljavnosti 
pridružitvenega sporazuma in zagotovijo 
vidni rezultati njegovega izvajanja;

Or. en

Predlog spremembe 179
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva k podpisu in izvajanju 
pridružitvenih sporazumov s partnerskimi 
državami, kjer je potrebno, da se
spodbudijo dobro upravljanje in pravna 
država, človekove pravice, zlasti pravica 
do poštenega sojenja, in boj proti 
korupciji, ter podpreta izgradnja in 
modernizacija gospodarstev partneric in 
podjetjem prijazna zakonodaja;

14. odločno poziva, da bi bilo treba 
pridružitvena sporazuma in sporazuma o 
poglobljenem in celovitem območju proste 
trgovine z Gruzijo in Moldavijo, ki so bili 
parafirani v Vilni, podpisati pred koncem 
sedanjega mandata Evropskega 
parlamenta, da se potrdi načelo „več za 
več“ in podpreta procesa modernizacije in 
reforme v teh državah, zlasti na področjih,
ki so povezana z utrjevanjem dobrega 
upravljanja, pravno državo, varstvom 
človekovih pravic in bojem proti korupciji;

Or. en
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Predlog spremembe 180
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva k podpisu in izvajanju 
pridružitvenih sporazumov s partnerskimi 
državami, kjer je potrebno, da se 
spodbudijo dobro upravljanje in pravna 
država, človekove pravice, zlasti pravica 
do poštenega sojenja, in boj proti 
korupciji, ter podpreta izgradnja in 
modernizacija gospodarstev partneric in 
podjetjem prijazna zakonodaja;

14. poziva k podpisu in celovitemu
izvajanju pridružitvenih sporazumov s 
partnerskimi državami, kjer je potrebno, da 
se spodbudijo dobro upravljanje in pravna 
država ter podpreta izgradnja in 
modernizacija gospodarstev in družb
partneric;

Or. en

Predlog spremembe 181
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva k podpisu in izvajanju
pridružitvenih sporazumov s partnerskimi 
državami, kjer je potrebno, da se 
spodbudijo dobro upravljanje in pravna 
država, človekove pravice, zlasti pravica 
do poštenega sojenja, in boj proti korupciji, 
ter podpreta izgradnja in modernizacija 
gospodarstev partneric in podjetjem 
prijazna zakonodaja;

14. priporoča podpis in izvajanje
pridružitvenih sporazumov s partnerskimi 
državami, ko bodo izpolnjeni ustrezni 
pogoji, da se spodbudijo dobro upravljanje 
in pravna država, človekove pravice, zlasti 
pravica do poštenega sojenja, in boj proti 
korupciji, ter podpreta izgradnja in 
modernizacija gospodarstev partneric in 
podjetjem prijazna zakonodaja;

Or. fr

Predlog spremembe 182
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog resolucije
Odstavek 14
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva k podpisu in izvajanju 
pridružitvenih sporazumov s partnerskimi 
državami, kjer je potrebno, da se 
spodbudijo dobro upravljanje in pravna 
država, človekove pravice, zlasti pravica 
do poštenega sojenja, in boj proti korupciji, 
ter podpreta izgradnja in modernizacija 
gospodarstev partneric in podjetjem 
prijazna zakonodaja;

14. poziva k čimprejšnjemu podpisu in 
izvajanju pridružitvenih sporazumov – tudi 
sporazumov o poglobljenem in celovitem 
območju proste trgovine – s partnerskimi 
državami, kjer je potrebno, da se 
spodbudijo dobro upravljanje in pravna 
država, človekove pravice, zlasti pravica 
do poštenega sojenja, in boj proti korupciji, 
ter podpreta izgradnja in modernizacija 
gospodarstev partneric in podjetjem 
prijazna zakonodaja;

Or. en

Predlog spremembe 183
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva k podpisu in izvajanju 
pridružitvenih sporazumov s partnerskimi 
državami, kjer je potrebno, da se 
spodbudijo dobro upravljanje in pravna 
država, človekove pravice, zlasti pravica 
do poštenega sojenja, in boj proti korupciji, 
ter podpreta izgradnja in modernizacija 
gospodarstev partneric in podjetjem 
prijazna zakonodaja;

14. poziva k podpisu in izvajanju 
pridružitvenih sporazumov – tudi 
sporazumov o poglobljenem in celovitem 
območju proste trgovine – s partnerskimi 
državami, kjer je potrebno, da se 
spodbudijo dobro upravljanje in pravna 
država, človekove pravice, zlasti pravica 
do poštenega sojenja, in boj proti korupciji, 
ter podpreta izgradnja in modernizacija 
gospodarstev partneric in podjetjem 
prijazna zakonodaja;

Or. en

Predlog spremembe 184
Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)



PE526.268v01-00 90/115 AM\1014796SL.doc

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poziva podpredsednico
Komisije/visoko predstavnico za SZVP in 
Evropsko službo za zunanje delovanje, naj 
oblikujeta več ukrepov in programov za 
izgradnjo zaupanja za območje vzhodnega 
partnerstva, vključno z novimi misijami in 
komunikacijskimi strategijami za javnost 
ter premislekom o pragmatičnih pobudah 
in inovativnih pristopih, kot so neformalni 
stiki in posvetovanja z družbami 
odcepljenih ozemelj, pri tem pa ohranita 
politiko EU glede nepriznavanja, da bi 
tako podprli državljansko kulturo in 
dialog med skupnostmi;

Or. en

Predlog spremembe 185
Inese Vaidere

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poziva EU in države članice, naj 
pospešijo postopek ratifikacije 
pridružitvenih sporazumov med EU in 
Moldavijo ter EU in Gruzijo;

Or. en

Predlog spremembe 186
Werner Schulz
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. meni, da je v interesu držav 
vzhodnega partnerstva, da najdejo načine 
za omilitev in premagovanje morebitnih 
ovir, zaradi katerih sta Evropski 
gospodarski prostor in carinska unija 
nezdružljiva; zato poziva k odkritemu in 
odprtemu dialogu z Rusko federacijo, da 
se stori vse potrebno za razvoj sinergij v 
korist državam vzhodnega partnerstva; 

Or. en

Predlog spremembe 187
Adrian Severin

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. priporoča, da se pridružitvena 
sporazuma z Moldavijo in Gruzijo 
podpišeta na primeren datum, da bosta 
lahko ratificirana še v sedanjem 
zakonodajnem obdobju;

Or. en

Predlog spremembe 188
Graham Watson

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. izraža obžalovanje zaradi pritiska, ki 
ga izvaja Ruska federacija nad državami 
vzhodnega partnerstva; poziva EU, naj 
sprejme konkretne ukrepe, vključno z 
ekonomsko pomočjo, poenostavitvijo 
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trgovinskih ureditev, projekti za povečanje 
zanesljivosti oskrbe z energijo in za 
gospodarsko modernizacijo ter hitrim 
izvajanjem liberalizacije vizumskega 
režima, da države vzhodnega partnerstva 
podpre pri njihovih evropskih težnjah, 
hkrati pa jo poziva, naj sprejme skupno 
strategijo v zvezi z Rusko federacijo in 
vzpostavitvijo Evrazijske unije;

Or. en

Predlog spremembe 189
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. glede na velik pritisk Ruske 
federacije na države vzhodnega 
partnerstva odločno poziva Evropsko 
unijo, naj okrepi politično in ekonomsko 
podporo za proevropske sile v teh 
državah;

Or. en

Predlog spremembe 190
Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. obenem poziva Evropsko komisijo in 
Evropski svet, naj Moldaviji in Gruziji 
ponudita potrebno tehnično in finančno 
pomoč ter politično podporo, in jima tako 
pomagata dokončati proces reforme ter 
kljubovati diplomatskim in ekonomskim 
pritiskom, kot jih je nad njima izvajala 
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Ruska federacija, da bi ju odvrnila od 
parafiranja pridružitvenih sporazumov ter 
poglobljenih in celovitih sporazumov o 
prosti trgovini;

Or. en

Predlog spremembe 191
Ioan Mircea Paşcu

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. pozdravlja parafiranje novih 
pridružitvenih sporazumov, vključno z 
določbami o vzpostavitvi poglobljenih in 
celovitih območij proste trgovine, med EU 
in Moldavijo ter EU in Gruzijo; se veseli 
letošnjega čimprejšnjega podpisa teh 
sporazumov; poudarja, da bo hitro in 
učinkovito izvajanje teh sporazumov 
ravno tako pomembno; 

Or. en

Predlog spremembe 192
Adrian Severin

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. prav tako priporoča, da se Evropska 
komisija z ukrajinskimi organi dogovori o 
vseh potrebnih ukrepih (vključno s 
primernim finančnim svežnjem za 
prehod/preoblikovanje), da se omogoči 
podpis pridružitvenega sporazuma z 
Ukrajino med naslednjim vrhunskim 
srečanjem med EU in Ukrajino;
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Or. en

Predlog spremembe 193
Werner Schulz
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. kar zadeva Ukrajino, meni, da se ne 
glede na podpis pridružitvenega 
sporazuma proces reforme in 
modernizacije v tej državi ne bi smel 
ustaviti; v zvezi s tem poziva Evropsko 
službo za zunanje delovanje in Komisijo, 
naj opredelita območja oziroma področja 
pridružitvenega načrta, na katerih bi se 
izvajanje kratkoročno ali srednjeročno že 
lahko začelo;

Or. en

Predlog spremembe 194
Ioan Mircea Paşcu

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. poudarja, da mora EU ohraniti svojo 
močno prisotnost v Ukrajini, zato podpira 
čimprejšnji podpis pridružitvenega 
sporazuma; meni, da lahko Ukrajina 
srednje- do dolgoročno več pridobi od 
poglabljanja odnosa z Evropsko unijo kot 
od ohranjanja sedanjih odnosov;

Or. en
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Predlog spremembe 195
Adrian Severin

Predlog resolucije
Odstavek 14 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14c. spodbuja k podpisu posebnega 
strateškega partnerstva z Azerbajdžanom, 
ki bi odražalo posebnosti te države, hkrati 
pa bi lahko okrepilo njegovo vlogo pri 
stabilizaciji južnega Kavkaza; 

Or. en

Predlog spremembe 196
Adrian Severin

Predlog resolucije
Odstavek 14 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14d. poziva Svet in Komisijo, naj ponovno 
vzpostavita odnose z Belorusijo z 
izgradnjo strukturiranega dialoga in 
okrepljenega sodelovanja na podlagi 
sedanjih političnih, družbenih in 
gospodarskih razmer v tej državi;

Or. en

Predlog spremembe 197
Adrian Severin

Predlog resolucije
Odstavek 14 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14e. poziva tudi k iskanju novih načinov 
za ponovno vključitev Armenije v celovito 
partnerstvo z EU;
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Or. en

Predlog spremembe 198
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Boris Zala

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. opozarja, da bi cilji sodelovanja z 
državami vzhodnega partnerstva morali 
biti vzpostavitev tesnejšega strateškega 
partnerstva, krepitev medčloveških 
odnosov med EU in državami vzhodnega 
partnerstva, oblikovanje mrež družbenih 
vezi za nadaljnje vključevanje ter 
podpiranje modernizacije in proevropske 
usmerjenosti, ki obsegata več kot le 
stabilizacijo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 199
Adrian Severin

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva k vzpostavitvi finančnega 
instrumenta, ki bo spodbujal ločitev 
sosednjih držav, ki jih zanima združevanje 
z EU, od njihovih nekdanjih geopolitičnih 
in geogospodarskih vezi, in sicer za vsako 
državo posebej; poudarja, da mora ta 
instrument pokrivati tudi stroške 
morebitnih škodljivih protiukrepov, ki jih 
sprejmejo tretje države v odgovor na 
omenjeno ločevanje, ki ga zahteva 
postopek pridružitve EU;

Or. en
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Predlog spremembe 200
Graham Watson

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja, da je treba v državah 
vzhodnega partnerstva povečati 
osveščenost o Evropski uniji; poudarja, da 
bi morale delegacije EU v državah 
vzhodnega partnerstva imeti ključno vlogo 
pri podpiranju kampanj za povečanje 
prepoznavnosti EU; 

Or. en

Predlog spremembe 201
Werner Schulz
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva Evropsko službo za zunanje 
delovanje in Komisijo, naj upoštevata 
željo nekaterih držav vzhodnega 
partnerstva, da z EU ne bi sklepale 
ambicioznih pridružitvenih sporazumov, 
ki vključujejo poglobljene in celovite 
sporazume o prosti trgovini, in za te 
države razvijeta drugačne vzorce 
sporazumov;

Or. en

Predlog spremembe 202
Werner Schulz
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva k razvoju tesnejših odnosov 
med partnerskimi državami ter spodbujanju 
stabilnosti in krepitve večstranskega 
zaupanja;

16. poziva k razvoju tesnejših odnosov 
med partnerskimi državami ter spodbujanju 
stabilnosti in krepitve večstranskega 
zaupanja; v zvezi s tem poudarja pomen 
razvijanja prave večstranske razsežnosti v 
vzhodnem partnerstvu, da se izboljšajo 
dobri sosedski odnosi, okrepi regionalno 
sodelovanje in presežejo dvostranska 
nesoglasja; 

Or. en

Predlog spremembe 203
Charles Tannock

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. pozdravlja obnovitev dialoga na 
visoki ravni med predsednikoma 
Azerbajdžana in Armenije pod nadzorom 
sopredsedujočih skupini iz Minska in 
ponovno poudarja, da je spor v Gorskem 
Karabahu mogoče rešiti samo na miren 
način, ki temelji na načelih Helsinške 
sklepne listine o neuporabi sile, 
ozemeljski celovitosti ter enakih pravicah 
in samoodločbi narodov; 

Or. en

Predlog spremembe 204
Marek Siwiec

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. meni, da bi EU morala pregledati 
učinkovitost svojih odnosov z Rusijo, ki na 
krepitev odnosov med EU in državami 
vzhodnega partnerstva gleda kot na 
dejanja, ki so v nasprotju z njenimi 
interesi;

Or. en

Predlog spremembe 205
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poudarja, da bi perspektiva lojalnega 
sodelovanja in partnerstva morala 
vključevati tudi možnost članstva v EU za 
države vzhodnega partnerstva;

Or. de

Predlog spremembe 206
Werner Schulz
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. je mnenja, da sta udeležba in 
sodelovanje civilne družbe tako EU kot 
partnerskih držav velikega pomena za 
napredovanje politike o vzhodnem 
partnerstvu; poudarja, da sta udeležba in 
dejaven prispevek foruma civilne družbe 
vzhodnega partnerstva na vseh ravneh 
večstranske platforme zelo dobrodošla in 
bi ju bilo treba še bolj okrepiti; 
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Or. en

Predlog spremembe 207
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. obsoja pritisk, ki ga izvaja Rusija nad 
več državami vzhodnega partnerstva, in 
izpostavlja njihovo suvereno pravico do 
svobodnega odločanja o svojih odnosih z 
EU; poudarja, da je treba to problematiko 
obravnavati v pogovorih z Rusijo in da so 
med državami članicami EU potrebne 
resne razprave o novih načinih za tvorno 
vključevanje Rusije v pobude, ki odražajo 
skupne interese varne, stabilne in uspešne 
evropske soseščine, s čimer bi odpravili 
zastarelo in nevarno razmišljanje o 
vplivnih območjih; v zvezi s tem meni, da 
bi morale EU, Rusija in države vzhodnega 
partnerstva tesneje sodelovati pri 
reševanju dolgotrajnih sporov v svoji 
skupni soseščini;

Or. en

Predlog spremembe 208
Libor Rouček

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. obsoja pritisk, ki ga izvaja Rusija nad 
več državami vzhodnega partnerstva, in 
izpostavlja njihovo suvereno pravico do 
svobodnega odločanja o svojih odnosih z 
EU; poudarja, da je treba to problematiko 
obravnavati v pogovorih z Rusijo in da so 
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med državami članicami EU potrebne 
resne razprave o novih načinih za tvorno 
vključevanje Rusije v pobude, ki odražajo 
skupne interese varne, stabilne in uspešne 
evropske soseščine, s čimer bi odpravili 
zastarelo in nevarno razmišljanje o 
vplivnih območjih; v zvezi s tem meni, da
bi morale EU, Rusija in države vzhodnega 
partnerstva tesneje sodelovati pri 
reševanju dolgotrajnih sporov v svoji 
skupni soseščini; je tudi mnenja, da je v 
interesu tako EU kot Rusije, da si še 
naprej prizadevata za uresničitev vizije 
skupnega trgovinskega in ekonomskega 
območja, ki bi se raztezalo od 
Vladivostoka do Lizbone; 

Or. en

Predlog spremembe 209
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev)

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. opozarja, da bi se morale države 
vzhodnega partnerstva v skladu s svojimi 
mednarodnimi zavezami vzdržati uporabe 
sile ali groženj o tem pri reševanju sporov 
v regiji, pri tem pa poudarja, da bi bilo 
treba vse dolgotrajne spore na območju 
vzhodnega partnerstva, ne glede na 
njihove edinstvene značilnosti, reševati 
izključno s pogajanji v okvirih, ki jih 
sprejmejo strani v sporu in temeljijo na
načelih mednarodnega prava;

Or. en

Predlog spremembe 210
Werner Schulz
v imenu skupine Verts/ALE



PE526.268v01-00 102/115 AM\1014796SL.doc

SL

Predlog resolucije
Odstavek 16 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16b. meni, da je sodelovanje med 
organizacijami civilne družbe dobra 
podlaga za pristne stike med ljudmi, ki jih 
državne meje ne bi smele omejevati; 
priporoča tesnejše sodelovanje in 
usklajevanje med forumom civilne družbe 
vzhodnega partnerstva in forumom civilne 
družbe EU in Rusije;

Or. en

Predlog spremembe 211
Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi, Knut Fleckenstein

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da bi morali biti instrumenti za 
sodelovanje natančno določeni, pri čemer 
je treba upoštevati razpoložljive 
instrumente in programe ter se osredotočiti 
zlasti na izobraževanje in akademske 
izmenjave; poziva k zagotovitvi dodatnih 
finančnih virov za izvajanje vzhodnega 
partnerstva in podpiranje reform, vodilnih 
pobud in projektov; poziva k polni 
udeležbi partnerskih držav v programih 
Unije;

17. meni, da bi morali biti instrumenti za 
sodelovanje natančno določeni, pri čemer 
je treba upoštevati razpoložljive 
instrumente in programe ter se osredotočiti 
zlasti na izobraževanje in akademske 
izmenjave; poziva k zagotovitvi dodatnih 
finančnih virov za izvajanje vzhodnega 
partnerstva in podpiranje reform, vodilnih 
pobud in projektov; poziva k polni 
udeležbi vseh šestih partnerskih držav
vzhodnega partnerstva v programih Unije;

Or. en

Predlog spremembe 212
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 18
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da bi morala biti reforma 
sodnih sistemov v partnerskih državah, ki 
zagotavlja neodvisnost sodstva, prednostna 
naloga;

18. poudarja, da bi morala biti reforma 
sodnih sistemov in javnih uprav v 
partnerskih državah, ki zagotavlja 
neodvisnost sodstva ter pravno varnost,
odprtost in preglednost, odgovornost ter 
učinkovitost in uspešnost, prednostna 
naloga;

Or. en

Predlog spremembe 213
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da bi morala biti reforma 
sodnih sistemov v partnerskih državah, ki 
zagotavlja neodvisnost sodstva, prednostna 
naloga;

18. poudarja, da bi morala biti reforma 
sodnih sistemov v partnerskih državah, ki 
zagotavlja neodvisnost, učinkovitost in 
odgovornost sodstva, bistvena prednostna 
naloga; poudarja, da je treba vzpostaviti 
evidenco primerov kazenskega pregona in 
obsodb, ki bo omogočila merjenje 
napredka; poziva k poenotenju sodne 
prakse, da se zagotovi predvidljiv sodni 
sistem in zaupanje javnosti;

Or. en

Predlog spremembe 214
Adrian Severin

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da bi morala biti reforma 
sodnih sistemov v partnerskih državah, ki 

18. poudarja, da bi morala biti reforma 
sodnih sistemov v partnerskih državah, ki 
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zagotavlja neodvisnost sodstva, prednostna 
naloga;

zagotavlja neodvisnost sodstva, prednostna 
naloga; poudarja, da se mora EU pri 
nudenju pomoči državam vzhodnega 
partnerstva pri razvijanju učinkovitega in 
pravičnega sodstva vzdržati poseganja v 
ocenjevanje in reševanje posameznih 
primerov ter v notranja politična 
nesoglasja teh držav; 

Or. en

Predlog spremembe 215
Pino Arlacchi, Knut Fleckenstein

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja, da je korupcija v državah 
vzhodnega partnerstva še vedno močno 
razširjena in da je to velika težava, ki jo je 
treba odpraviti;

Or. en

Predlog spremembe 216
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Evgeni Kirilov, Liisa Jaakonsaari

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja pomen spodbujanja 
gospodarskega sodelovanja za 
napredovanje projekta vzhodnega 
partnerstva, med drugim s povečevanjem 
osveščenosti o kompleksnosti gospodarskih 
težav, spodbujanjem dobrega upravljanja v 
finančnem sektorju, uporabo sektorskega 
pristopa, podpiranjem zakonodaje, ki 
prispeva k razvoju sektorja malih in 
srednjih podjetij, ter spodbujanjem 

19. priznava učinke gospodarske krize na 
gospodarski razvoj držav vzhodnega 
partnerstva; poudarja pomen spodbujanja 
gospodarskega sodelovanja za 
napredovanje projekta vzhodnega 
partnerstva, med drugim s povečevanjem 
osveščenosti o kompleksnosti gospodarskih 
težav, spodbujanjem dobrega upravljanja v 
finančnem sektorju in sodelovanja z 
mednarodnimi finančnimi institucijami, 
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poslovnih partnerstev med EU in vzhodnim 
partnerstvom;

uporabo sektorskega pristopa, podpiranjem 
zakonodaje, ki prispeva k razvoju sektorja 
malih in srednjih podjetij, ter 
spodbujanjem poslovnih partnerstev med 
EU in vzhodnim partnerstvom;

Or. en

Predlog spremembe 217
Werner Schulz
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja pomen spodbujanja 
gospodarskega sodelovanja za 
napredovanje projekta vzhodnega 
partnerstva, med drugim s povečevanjem 
osveščenosti o kompleksnosti gospodarskih 
težav, spodbujanjem dobrega upravljanja v 
finančnem sektorju, uporabo sektorskega 
pristopa, podpiranjem zakonodaje, ki 
prispeva k razvoju sektorja malih in 
srednjih podjetij, ter spodbujanjem 
poslovnih partnerstev med EU in vzhodnim 
partnerstvom;

19. poudarja pomen spodbujanja 
gospodarskega sodelovanja in trajnostnega 
razvoja za napredovanje projekta 
vzhodnega partnerstva, med drugim s 
povečevanjem osveščenosti o 
kompleksnosti gospodarskih težav ter 
izzivih in prednostih zelenega 
gospodarstva, spodbujanjem dobrega 
upravljanja v finančnem sektorju, uporabo 
sektorskega pristopa, podpiranjem 
zakonodaje, ki prispeva k razvoju sektorja 
malih in srednjih podjetij, ter 
spodbujanjem poslovnih partnerstev med 
EU in vzhodnim partnerstvom;

Or. en

Predlog spremembe 218
Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi, Knut Fleckenstein

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja pomen spodbujanja 
gospodarskega sodelovanja za 

19. poudarja pomen spodbujanja 
gospodarskega sodelovanja za 
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napredovanje projekta vzhodnega 
partnerstva, med drugim s povečevanjem 
osveščenosti o kompleksnosti gospodarskih 
težav, spodbujanjem dobrega upravljanja v 
finančnem sektorju, uporabo sektorskega 
pristopa, podpiranjem zakonodaje, ki 
prispeva k razvoju sektorja malih in 
srednjih podjetij, ter spodbujanjem 
poslovnih partnerstev med EU in vzhodnim 
partnerstvom;

napredovanje projekta vzhodnega 
partnerstva, med drugim s povečevanjem 
osveščenosti o kompleksnosti gospodarskih 
težav, spodbujanjem dobrega upravljanja v 
finančnem sektorju, uporabo sektorskega 
pristopa, podpiranjem zakonodaje, ki 
prispeva k razvoju sektorja malih in 
srednjih podjetij, ter spodbujanjem 
poslovnih partnerstev in stikov med ljudmi 
med EU in vzhodnim partnerstvom;

Or. en

Predlog spremembe 219
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poudarja, da je treba nameniti večjo 
pozornost konsolidaciji energetskega 
sektorja, ki je eden glavnih pogojev za 
modernizacijo gospodarstva, in razviti 
energetske strategije v skladu z 
obveznostmi evropske energetske 
skupnosti;

Or. de

Predlog spremembe 220
Adrian Severin

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. meni, da je organizacija 
strukturiranega dialoga med evropskimi 
institucijami in vsemi ustreznimi organi 
civilne družbe partnerskih držav 
(sindikati, mala in srednja podjetja, 
strokovne nevladne organizacije itd.) kot 
posebne razsežnosti pogajanj o pridružitvi 
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bistvenega pomena, da se zagotovita 
njihovo učinkovito sodelovanje in splošno 
sprejemanje dogovorov glede 
pridruževanja;

Or. en

Predlog spremembe 221
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. vrh tega meni, da bi bila spodbujanje 
skupnih dejavnosti z drugimi strateškimi 
partnerji in sodelovanje v mednarodnih in 
evropskih organizacijah koristna za vse 
udeležence;

20. vrh tega meni, da bi bila spodbujanje 
skupnih dejavnosti z drugimi strateškimi 
partnerji in sodelovanje v mednarodnih in 
evropskih organizacijah koristna za vse 
udeležence; v zvezi s tem pozdravlja 
najnovejšo izjavo podpredsednice/visoke 
predstavnice Catherine Ashton, da 
pridružitveni in trgovinski sporazumi 
spoštujejo tradicionalne povezave med 
Rusijo in njenimi sosedami;poziva 
Komisijo, naj si v sodelovanju z Rusko 
federacijo prizadeva za pozitivno 
razjasnitev povezav s projektom 
evrazijskega povezovanja, da se zagotovijo 
vzajemna korist, ravnovesje interesov in 
dolgoročno trajnostno partnerstvo;

Or. de

Predlog spremembe 222
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Evgeni Kirilov, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. vrh tega meni, da bi bila spodbujanje 
skupnih dejavnosti z drugimi strateškimi 
partnerji in sodelovanje v mednarodnih in 
evropskih organizacijah koristna za vse 

20. vrh tega meni, da bi bila spodbujanje 
skupnih dejavnosti z drugimi strateškimi 
partnerji in sodelovanje v mednarodnih in 
evropskih organizacijah koristna za vse 
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udeležence; udeležence; v zvezi s tem opozarja na 
trajno ponudbo EU Rusiji za sodelovanje 
v projektih in pobudah vzhodnega 
partnerstva ter ponavlja, da je uspešna in 
stabilna soseščina z dobrim upravljanjem 
v interesu Rusije same;

Or. en

Predlog spremembe 223
Inese Vaidere

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da je treba spodbujati 
družbene in kulturne vezi ter tako moto 
EU „združena v raznolikosti“ prenesti v 
prakso;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 224
Adrian Severin

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da je treba spodbujati 
družbene in kulturne vezi ter tako moto EU
„združena v raznolikosti“ prenesti v 
prakso;

21. poudarja, da je treba spodbujati 
družbene in kulturne vezi ter tako moto EU
„združena v raznolikosti“ prenesti v 
prakso; poudarja, da pri širitvenih in 
pridružitvenih procesih ne gre le za 
enostransko preoblikovanje držav 
pristopnic/pridruženih držav, temveč da ti 
procesi zahtevajo spajanje vzhodno- in 
zahodnoevropskih kultur, tradicij, praks, 
izkušenj in dojemanja varnosti; meni 
torej, da se mora EU, ko od držav 
pristopnic/pridruženih držav zahteva, da 
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se preoblikujejo, sama preoblikovati;

Or. en

Predlog spremembe 225
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Marietta Gianaku (Marietta Giannakou)

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poudarja pomen regionalnega 
sodelovanja in pobud za utrjevanje 
zaupanja med dolgotrajno sprtimi stranmi 
na območju vzhodnega partnerstva; 
poudarja pomen krepitve načela dobrih 
sosedskih odnosov kot ključnega elementa 
za reševanje spora;

Or. en

Predlog spremembe 226
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poudarja pomen izmenjave 
informacij in kulturnih izmenjav med 
državami vzhodnega partnerstva in EU za 
izgradnjo sodobnih in dobro obveščenih 
družb ter spodbujanje evropskih vrednot; 

Or. en

Predlog spremembe 227
Andrzej Grzyb
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Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja, da ima Evropska ustanova za 
demokracijo lahko pomembno vlogo v 
državah evropskega partnerstva, tako da 
krepi civilno družbo;

22. poudarja, da ima Evropska ustanova za 
demokracijo pomembno vlogo v državah
vzhodnega partnerstva, tako da na hiter, 
učinkovit in prožen način krepi civilno 
družbo v demokratičnih državah ter 
podpira ali razvija demokraciji 
naklonjena gibanja v državah, ki še niso 
prešle v demokracijo oziroma so v procesu 
prehoda; v zvezi s tem odločno poziva EU 
in njene države članice, naj zagotovijo, da 
je za dejavnosti te ustanove na voljo 
ustrezno in stabilno financiranje;

Or. pl

Predlog spremembe 228
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja, da ima Evropska ustanova za 
demokracijo lahko pomembno vlogo v 
državah evropskega partnerstva, tako da 
krepi civilno družbo;

22. je prepričan, da ima Evropska 
ustanova za demokracijo lahko pomembno 
vlogo v državah evropskega partnerstva, 
tako da krepi civilno družbo; poziva 
Komisijo, Evropsko službo za zunanje 
delovanje in države članice, naj delo 
Evropske ustanove za demokracijo 
podpirajo ter v celoti izkoristijo možnosti 
za sodelovanje in sinergije;

Or. en

Predlog spremembe 229
Werner Schulz
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 22
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Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja, da ima Evropska ustanova za 
demokracijo lahko pomembno vlogo v 
državah evropskega partnerstva, tako da 
krepi civilno družbo;

22. poudarja, da ima Evropska ustanova za 
demokracijo lahko pomembno vlogo v 
državah evropskega partnerstva, tako da 
krepi civilno družbo ter spodbuja pravno 
državo in spoštovanje človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 230
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja, da ima Evropska ustanova za 
demokracijo lahko pomembno vlogo v 
državah evropskega partnerstva, tako da
krepi civilno družbo;

22. poudarja, da ima Evropska ustanova za 
demokracijo lahko pomembno vlogo v 
državah evropskega partnerstva, tako da
dopolnjuje obstoječe finančne 
instrumente EU, še posebej s krepitvijo 
civilne družbe;

Or. en

Predlog spremembe 231
Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. meni, da EU za izboljšanje 
sodelovanja med vzhodnimi partnerkami 
pri skupnih projektih ne bi smela nalagati 
omejitve na en sam jezik, ampak bi 
morala spodbujati večjezičnost, zlasti v 
pobudah lokalnih oblasti ter civilnih in 
izobraževalnih pobudah;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 232
Ivo Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. meni, da EU za izboljšanje sodelovanja 
med vzhodnimi partnerkami pri skupnih 
projektih ne bi smela nalagati omejitve na 
en sam jezik, ampak bi morala spodbujati 
večjezičnost, zlasti v pobudah lokalnih 
oblasti ter civilnih in izobraževalnih 
pobudah;

23. meni, da bi EU za izboljšanje 
sodelovanja med vzhodnimi partnerkami 
morala spodbujati večjezičnost, zlasti v 
pobudah lokalnih oblasti ter civilnih in 
izobraževalnih pobudah;

Or. en

Predlog spremembe 233
Ivo Vajgl

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja pomen spodbujanja in 
podpiranja skupnih prizadevanj na 
področju raziskav in inovacij, vključno s 
programi izmenjav za študente, v virtualnih 
večjezičnih projektih, pri dialogu med 
kulturami, s skupnimi filmskimi
produkcijami in skupnimi viri za literarne 
prevode, ter pri skupnih raziskavah 
dediščine nacizma, komunizma in 
totalitarnih režimov ter skupne evropske
zgodovine;

24. poudarja pomen spodbujanja in 
podpiranja skupnih prizadevanj na 
področju raziskav in inovacij, vključno s 
programi izmenjav za študente, v virtualnih 
večjezičnih projektih, pri dialogu med 
kulturami, s filmskimi koprodukcijami in 
drugimi umetniškimi projekti na podlagi 
sodelovanja ter dodelitvijo sredstev za 
literarne prevode, ter pri skupnih 
raziskavah dediščine nacizma, komunizma 
in totalitarnih režimov, da bi tako 
oblikovali skupno vrednotenje zgodovine;

Or. en
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Predlog spremembe 234
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja pomen spodbujanja in 
podpiranja skupnih prizadevanj na 
področju raziskav in inovacij, vključno s 
programi izmenjav za študente, v virtualnih 
večjezičnih projektih, pri dialogu med 
kulturami, s skupnimi filmskimi 
produkcijami in skupnimi viri za literarne 
prevode, ter pri skupnih raziskavah
dediščine nacizma, komunizma in 
totalitarnih režimov ter skupne evropske 
zgodovine;

24. poudarja pomen spodbujanja in 
podpiranja skupnih prizadevanj na 
področju raziskav in inovacij, vključno s 
programi izmenjav za študente, v virtualnih 
večjezičnih projektih, pri dialogu med 
kulturami, s skupnimi filmskimi 
produkcijami in skupnimi viri za literarne 
prevode, ter pri skupnih raziskavah skupne 
evropske zgodovine;

Or. en

Predlog spremembe 235
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja pomen spodbujanja in
podpiranja skupnih prizadevanj na 
področju raziskav in inovacij, vključno s 
programi izmenjav za študente, v virtualnih 
večjezičnih projektih, pri dialogu med 
kulturami, s skupnimi filmskimi 
produkcijami in skupnimi viri za literarne 
prevode, ter pri skupnih raziskavah 
dediščine nacizma, komunizma in 
totalitarnih režimov ter skupne evropske 
zgodovine;

24. poudarja pomen spodbujanja in 
podpiranja skupnih prizadevanj na 
področju raziskav in inovacij, vključno s 
programi izmenjav za študente, v virtualnih 
večjezičnih projektih, pri dialogu med 
kulturami, s skupnimi filmskimi 
produkcijami in skupnimi viri za literarne 
prevode, ter pri skupnih raziskavah 
dediščine nacizma, komunizma in 
totalitarnih režimov ter skupne evropske 
zgodovine, med drugim prek programa
„Evropa za državljane“ in s spodbujanjem 
sodelovanja s platformo evropskega 
spomina in zavesti;
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Or. en

Predlog spremembe 236
Tunne Kelam

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja pomen spodbujanja in 
podpiranja skupnih prizadevanj na 
področju raziskav in inovacij, vključno s 
programi izmenjav za študente, v virtualnih
večjezičnih projektih, pri dialogu med 
kulturami, s skupnimi filmskimi 
produkcijami in skupnimi viri za literarne 
prevode, ter pri skupnih raziskavah 
dediščine nacizma, komunizma in 
totalitarnih režimov ter skupne evropske 
zgodovine;

24. poudarja pomen spodbujanja in 
podpiranja skupnih prizadevanj na 
področju raziskav in inovacij, vključno s 
programi izmenjav za študente, v virtualnih 
večjezičnih projektih, pri dialogu med 
kulturami, s skupnimi filmskimi 
produkcijami in skupnimi viri za literarne 
prevode, ter pri skupnih raziskavah 
dediščine nacizma, komunizma in 
totalitarnih režimov ter skupne evropske 
zgodovine; v tem pogledu sodelujoče 
akterje poziva, naj spodbujajo in 
uporabljajo mreže, ki jih zagotavlja 
platforma evropskega spomina in zavesti;

Or. en

Predlog spremembe 237
Werner Schulz
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. ponavlja svoje mnenje, da zamrznjeni 
spori ovirajo popoln razvoj vzhodnega 
partnerstva; v zvezi s tem izraža 
obžalovanje, da vse od vzpostavitve 
vzhodnega partnerstva ni bilo napredka
pri reševanju obstoječih sporov; poziva 
podpredsednico/visoko predstavnico, naj 
ima dejavnejšo vlogo pri pojasnjevanju, 
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da je poglabljanje dvostranskih odnosov 
povezano z mirnim reševanjem sporov in 
spoštovanjem mednarodnega prava; 
poziva Komisijo, naj okrepi programe za 
utrjevanje zaupanja na konfliktnih 
območjih, da se obnovi dialog in olajšajo 
medčloveške izmenjave;

Or. en


