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Pozměňovací návrh 238
Mário David

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

A. vzhledem k tomu, že evropská politika
sousedství zahrnuje hodnoty a myšlenky 
zakladatelů EU, zejména zásady míru, 
solidarity a prosperity;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

A. vzhledem k tomu, že cílem evropské 
politiky sousedství, a zejména Východního 
partnerství, je rozšířit hodnoty a myšlenky 
zakladatelů EU a že tato politika dále 
podporuje reformní proces ve 
východoevropských zemích s cílem 
urychlit jejich politické přidružování k EU 
a hospodářskou integraci s ní;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Mário David

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že okupace území 
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třetí země představuje porušení 
mezinárodního práva a je v rozporu se 
základními zásadami evropské politiky 
sousedství, a ohrožuje tak celkově cíle 
Východního partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

B. vzhledem k tomu, že Východní 
partnerství je určeno evropským zemím; 
vzhledem k tomu, že toto partnerství je 
odpovědí na evropské ambice společností 
partnerských zemí a je založeno na 
společenství hodnot a zásadách svobody, 
demokracie, respektování lidských práv a 
základních svobod a na právním státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Paweł Robert Kowal

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 243
Paweł Robert Kowal

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

F. vzhledem k tomu, že nedávný vývoj 
v zemích Východního partnerství a jejich 
vztahy s EU upozorňují na to, že ani jedna 
strana nevynakládá dostatečné úsilí na 
podporu a zvyšování povědomí o 
oboustranném přínosu dohod o 
přidružení;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Nadezhda Neynsky

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

Fa. vzhledem k tomu, že každá země má 
svrchované právo připojit se k 
mezinárodní organizaci či alianci a na 
rozhodování o vlastní budoucnosti bez 
vnějších vlivů;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Paweł Robert Kowal
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Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

1. připomíná dosažené výsledky a ambice 
Východního partnerství, které je 
politickým rámcem pro posílení vztahů 
mezi EU a východními partnery založeným 
na společných zájmech, závazcích, sdílené 
sounáležitosti a společné odpovědnosti, 
jakož i institucionálním základem politické 
spolupráce a fórem pro dialog mezi 
partnerskými zeměmi; v tomto ohledu vítá 
zřízení Parlamentního shromáždění 
Euronest a dalších platforem spolupráce, 
jako je Fórum občanské společnosti 
Východního partnerství a Kongres iniciativ 
východní Evropy; poukazuje nicméně na 
skutečnost, že poslední vývoj v některých 
zemích Východního partnerství svědčí o 
tom, že politický proces není dostatečně 
stabilní; zdůrazňuje význam zapojení širší 
společnosti do procesu transformace; 
vybízí k častějšímu a účinnějšímu zapojení 
místních a regionálních orgánů i 
parlamentů, předních vedoucích 
pracovníků podniků a občanské 
společnosti, již by se podíleli na reformě 
způsobem, který by mohl ovlivnit 
vnitrostátní rozhodování;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Paweł Robert Kowal

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. uznává, že projekt Východního 
partnerství potřebuje nový podnět a jasnou 
představu o dalším postupu, přičemž je 
třeba soustředit se nejen na politickou 

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

spolupráci, ale i na přiblížení společností 
zemí Východního partnerství k EU, a 
naléhavě tak EU vyzývá k tomu, aby se 
soustředila především na vytvoření 
bezvízových režimů, investování do 
mladých lidí a budoucích vůdců a na 
odvětví energie, dopravy a výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že pět ze šesti zemí 
Východního partnerství jsou 
plnoprávnými členy Organizace pro 
hospodářskou spolupráci v oblasti 
Černého moře, spolu s dalšími 
strategickými partnery Unie, a poukazuje 
na potřebu posílit dialog a spolupráci v 
tomto rámci;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

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

společnosti vzájemně přiblížit; zdůrazňuje 
větší úlohu mobility při usnadňování 
mezilidských kontaktů, včetně mobility ve 
vzdělávání, kulturní výměny, výzkumných 
činností, vytváření mládežnických sítí a 
dobrovolnictví; domnívá se, že je třeba 
více zdůraznit skutečnost, že projekt 
Východního partnerství je spíše než na 
orgány dotyčných zemí zaměřen na jejich 
občany;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že s ohledem na zajištění 
prvořadosti demokratické vlády a 
právního státu má pro nezvratnost 
prováděných reforem v oblasti lidských 
práv a základních hodnot zásadní význam 
rozvinutá a silná občanská společnost, a 
je tudíž nezbytné zajistit příznivé 
podmínky pro pluralistickou a nezávislou 
občanskou společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že návrh směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o 
podmínkách vstupu a pobytu státních 
příslušníků třetích zemí za účelem 
výzkumu, studia, výměnných pobytů žáků, 
placené a neplacené odborné přípravy, 
dobrovolné služby a činnosti au-pair je 
nástrojem, který bude mít velký dopad v 
oblasti vzdělávání a kultury; vyzývá k 
urychlenému přijetí této směrnice, která 
nabízí dlouhodobá víza a povolení k 
pobytu pro příslušníky třetích zemí za výše 
uvedenými účely;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

4. zdůrazňuje, že je třeba investovat do 
výchovy k občanství a podpory tolerance 
mladých lidí a budoucích vůdců, například 
v rámci Mládežnického okna Východního 
partnerství spadajícího do programu 
„Mládež v akci“; vyzývá k zahájení 
školních výměn, na které budou vyčleněny 
zvláštní finanční prostředky, mezi 
členskými státy EU a zeměmi Východního 
partnerství; vybízí k plnému využití 
možností stipendií dostupných v rámci 
programu „Erasmus pro všechny“ a 
navrhuje prozkoumat možnost vytvoření 
specializovaných vysokoškolských 
institucí, jako je Univerzita Východního 
partnerství, které sblíží studenty a budoucí 
vůdce ze zemí Východního partnerství a 
členských států EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 256
Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 258
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

6. zdůrazňuje, že je třeba intenzivněji 
rozvíjet spolupráci mládeže s cílem posílit 
aktivní občanství mladých lidí, rozvíjet 
solidaritu a podporovat toleranci mezi 
mladými lidmi; 

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

7. zdůrazňuje, že je důležité více se 
soustředit na konsolidaci odvětví energie, 
což je jednou z hlavních podmínek pro 
modernizaci hospodářství, a na vytvoření 
energetických strategií v souladu s 
povinnostmi Evropského energetického 
společenství; vyzývá k pokračování 
reforem trhu s plynem a elektřinou a 
k dostatečnému podílu energie 
z obnovitelných zdrojů; vyzývá Komisi a 
Radu, aby ze solidarity učinily základní 
zásadu Energetického společenství, jejíž 
plné respektování je očekáváno ze strany 
všech subjektů působících na trhu EU, 
zejména vzhledem k politicky 
motivovanému projektu South Stream, 
který prosazuje Rusko;
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Or. en

Pozměňovací návrh 260
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

8. konstatuje, že při podpoře a provádění 
Východního partnerství byly zaznamenány 
potíže, a zdůrazňuje, že EU by se měla 
angažovat i nad rámec politického dialogu 
za účelem zahájení a rozvíjení sociálního, 
hospodářského a kulturního dialogu; 
vyzývá Komisi, aby připravila jasnou 
komunikační strategii pro společnosti 
v zemích Východního partnerství s cílem 
vysvětlit jim přínosy dohod o přidružení, 
včetně prohloubených a komplexních 
dohod o volném obchodu (DCFTA) 
jakožto nástrojů modernizace jejich 
politických systémů a hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Paweł Robert Kowal

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá k tomu, aby se k partnerským 
zemím přistupovalo na individuálnějším 
základě, aby byla uplatňována zásada 
diferenciace a aby pokrok každé partnerské 
země byl posuzován na základě jasných 

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

měřítek a podle vlastních zásluh, přičemž 
je zároveň nutná celková koordinace;
připomíná, že pokrok partnerství bude 
záviset na pokroku a úsilí v oblasti 
dodržování lidských práv, reformy 
soudnictví, reforem veřejné správy, boje 
proti korupci a většího zapojení občanů 
do veřejného rozhodování;

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Paweł Robert Kowal

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. uznává význam podpory začleňování 
spočívající v zajištění toho, aby 
Partnerství pokračovalo se všemi šesti 
členy, a zdůrazňuje tudíž nutnost dalšího 
posílení mnohostranného rozměru a 
vybízí ke konání pravidelných setkání na 
ministerské úrovni napříč politickým 
spektrem;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Werner Schulz
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. v tomto ohledu zdůrazňuje, že je 
důležité, aby Rada – jako tomu bylo v 
případě Ukrajiny – přijala okamžitá 
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opatření zahrnující vyšší diplomatický tlak 
a zavedení individuálních cílených 
opatření a sankcí týkajících se cestování a 
zmrazení majetku úředníků, zákonodárců 
a jejich sponzorů z řad podniků, kteří jsou 
odpovědní za porušování lidských práv, a 
aby posílila úsilí o zastavení praní 
špinavých peněz a daňových úniků 
společností a podnikatelů dotčené země 
prostřednictvím evropských bank;

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje význam nalezení 
poklidného a vyjednaného urovnání 
konfliktů v regionu, zejména na Ukrajině, 
a vyzývá, aby všechny dotčené strany 
přijaly závazek v tomto ohledu, neboť 
regionální stabilita a bezpečnost jsou 
zásadní pro úplnou realizaci plného 
potenciálu Východního partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

11. vyjadřuje politování nad skutečností, 
že mezi členskými státy EU přetrvávají 
rozdíly v jejich zájmu, pokud jde o země 
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Východního partnerství a o jejich rozvoj; 
se znepokojením poukazuje na to, že se 
členské státy nedostatečně shodují na 
geopolitickém významu spolupráce a že 
k některým otázkám přistupují 
nejednotně;

Východního partnerství; se znepokojením 
si všímá nepochopení aktuální otázek 
v zemích Východního partnerství ze strany 
členských států EU; vyjadřuje politování 
nad nedostatečným povědomím o 
skutečnosti, že širší spolupráce a přijetí 
společných postojů má zásadní 
geopolitický význam;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Paweł Robert Kowal

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. dále lituje toho, že partnerské země 
Východního partnerství neprojevují 
dostatečný zájem o vytvoření společného 

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

poselství a vyvinutí společného úsilí ve 
vztahu k EU; vybízí ke zvýšení 
diplomatického úsilí, včetně nástrojů pro 
lepší spolupráci; zdůrazňuje, že je nutné, 
aby byla v případě Východního partnerství 
zavedena strategie zviditelňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Knut Fleckenstein

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. domnívá se, že by EU měla aktivněji 
vybízet partnerské země k boji proti 
porušování lidských práv; vyzývá členské 
státy, aby provedly obecné zásady EU o 
zastáncích lidských práv, a připomíná, že 
v případě závažného porušování lidských 
práv a základních svobod může sama EU 
zvážit v souladu se Smlouvami zavedení 
restriktivních opatření či sankcí v rámci 
SZBP, jež zahrnují embargo na vývoz 
zbraní, zákaz vývozu vybavení pro vnitřní 
represe a omezení vydávání víz či zákazy 
cestování pro osoby, jež jsou přímo či 
nepřímo odpovědné za závažné 
porušování lidských práv či potlačování 
občanské společnosti a demokratické 
opozice nebo jejichž činnosti jinak 
závažné ohrožují demokracii nebo právní 
stát, jakož i zmrazení finančních 
prostředků a jejich hospodářských zdrojů; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit, aby 
sankce byly selektivní a cílené, a to v 
zájmu zabránění dopadu na život 
obyčejných lidí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 269
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

16. nabádá k prohloubení vztahů mezi 
partnerskými zeměmi s cílem vytvořit 
společný prostor demokracie, prosperity, 
stability a posílené spolupráce a výměny;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Mário David

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyjadřuje hluboké politování nad 
vleklými konflikty, jež posilují nenávist, 
nevraživost a napětí mezi obyvateli 
několika zemí Východního partnerství, 
zejména nad situací v Jižní Osetii a 
Abcházii, Náhorním Karabachu a 
Podněstří;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Mário David

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. zdůrazňuje, že cíle Východního 
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partnerství mohou být dosaženy až tehdy, 
budou-li poklidně a v souladu s 
mezinárodním právem urovnány a 
vyřešeny přetrvávající konflikty; v této 
souvislosti vybízí EU, a zejména vysokou 
představitelku, místopředsedkyni Komise, 
aby hrála aktivní a trvalou úlohu při 
hledání politických řešení nevyřešených 
konfliktů v oblasti Východního 
partnerství; připomíná, že okupace území 
jedné země ze strany třetího státu je 
porušením základních zásad a cílů 
Východního partnerství, a zdůrazňuje, že 
mezinárodní právo a předchozí usnesení 
schválená Evropským parlamentem musí 
být našimi partnerskými zeměmi 
Východního partnerství plně 
respektovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Nadezhda Neynsky

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

18. zdůrazňuje, že respektování právního 
státu, včetně vytvoření nezávislého a 
účinného soudnictví, a odrazování od 
korupce v soukromém i veřejném sektoru 
je zásadní pro ochranu demokratických 
hodnot;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Paweł Robert Kowal

Návrh usnesení
Bod 19



AM\1018933CS.doc 21/25 PE529.713v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

19. zdůrazňuje význam rozvíjení 
hospodářské spolupráce, která přispěje k 
tomu, aby projekt Východního partnerství 
dosáhl pokroku, mimo jiné prostřednictvím 
zvyšování povědomí o nejrůznějších 
hospodářských problémech, prosazováním 
dobré správy ve finančním sektoru, 
přijetím odvětvového přístupu, nabádáním 
k přijetí takových právních předpisů, které 
přispějí k rozvoji odvětví malých a 
středních podniků, a podporou obchodních 
partnerství mezi zeměmi EU a Východního 
partnerství; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
uzavřít a prozatímně uplatňovat 
prohloubené a komplexní dohody o 
volném obchodu jakožto hlavní nástroj 
modernizace hospodářství zemí 
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Východního partnerství a zotavení z 
hospodářské krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Paweł Robert Kowal

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá k vynaložení většího úsilí na 
posílení obchodního rozměru Východního 
partnerství, a to i prostřednictvím zlepšení 
podnikatelského prostředí v partnerských 
zemích ve prospěch místních, 
regionálních a evropských malých a 
středních podniků a podpory obchodních 
partnerství mezi EU a zeměmi 
Východního partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Paweł Robert Kowal

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vybízí, aby byly prostřednictvím 
stávajících programů a nástrojů EU dále 
sbližovány právní předpisy ve všech 
oblastech dopravy a aby byly v celé 
dopravní síti zemí Východního partnerství 
prováděny projekty dopravní 
infrastruktury, a to ve snaze o větší 
zapojení evropských a mezinárodních 
finančních institucí a přiznání priority 
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projektům, jež zlepšují návaznost na 
hlavní síť TEN-T;

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Andrey Kovatchev

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. poukazuje na význam dosažení 
spravedlivého a dlouhodobého míru v 
etnickopolitických konfliktech v oblasti 
Východního partnerství; za tímto účelem 
vyzývá všechny zúčastněné strany, aby 
vytvořily příznivé podmínky pro mír tím, 
že upustí od nenávistné a štvavé rétoriky a 
provedou opatření posilující důvěru s 
cílem řešit humanitární, hospodářské a 
další otázky, a to na obou stranách sporů, 
jež v současnosti panují v oblasti 
Východního partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Ivo Vajgl

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

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

v oblasti společného výzkumu týkajícího se 
dědictví autoritářských a totalitních režimů 
s cílem vytvořit společný náhled na 
evropskou historii;

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Paweł Robert Kowal

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vybízí k postupnému vytváření 
společného prostoru znalostí a inovací s 
cílem sloučit několik stávajících proudů 
spolupráce v oblasti výzkumu a inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Boris Zala, Pino Arlacchi, Kristiina Ojuland

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. znovu opakuje, že konflikt v 
Náhorním Karabachu představuje hlavní 
překážku regionální bezpečnosti a dalšího 
rozvoje Východního partnerství; vybízí k 
dosažení rychlého a zásadního pokroku 
směrem k jeho vyřešení, a to na základě 
mezinárodního práva, příslušných 
rezolucí Rady bezpečnosti OSN a 
základních zásad Minské skupiny OBSE; 
zdůrazňuje význam věrohodných opatření 
pro budování důvěry, zejména všeobecné 
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demilitarizace a stažení arménských sil z 
okupovaných území obklopujících 
Náhorní Karabach; vyzývá EU, aby i 
nadále aktivně podporovala postup řešení 
tohoto konfliktu;

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá k pochopení toho, že 
Východní partnerství je ambiciózním 
programem, jehož výsledky mohou být 
patrné až v dlouhodobém horizontu;
zdůrazňuje, že ačkoli je Východní 
partnerství z mnoha stran kritizováno, je 
úspěch této iniciativy závislý jak na 
zapojení a politické vůli EU, tak jejích 
východních sousedů; dále poukazuje na 
to, že je zásadní, aby jakákoli kritika 
Východního partnerství měla 
konstruktivní povahu a měla za cíl 
dosáhnout zlepšení, nikoli diskreditace;

Or. en


