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Pozmeňujúci návrh 238
Mário David

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

A. keďže cieľom európskej susedskej 
politiky (ESP) je chrániť hodnoty a idey 
zakladateľov EÚ, najmä zásady mieru, 
solidarity a prosperity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Nadezhda Neynsky

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

A. keďže cieľom európskej susedskej 
politiky (ESP) a najmä Východného 
partnerstva je šíriť hodnoty a idey 
zakladateľov EÚ a ďalej podporovať 
udržateľné reformné procesy 
východoeurópskych krajín s cieľom 
urýchlenia ich politického združovania a 
hospodárskej integrácie do EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Mário David

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A a. keďže okupovanie území tretej 
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krajiny predstavuje porušenie 
medzinárodného práva a je v rozpore so 
základnými zásadami európskej susedskej 
politiky, čo ohrozuje všetky ciele 
Východného partnerstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Nadezhda Neynsky

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

B. keďže Východné partnerstvo je 
zamerané na európske krajiny; keďže je 
reakciou na európske ambície obyvateľov 
partnerských krajín a zakladá sa na 
spoločenstve hodnôt a zásad slobody, 
demokracie, dodržiavania ľudských práv 
a základných slobôd, ako aj právneho 
štátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Paweł Robert Kowal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 243
Paweł Robert Kowal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

F. keďže nedávny vývoj v krajinách 
Východného partnerstva a v ich vzťahoch s 
EÚ je varovaním pre obe strany, ktoré 
nevyvíjajú dostatočné úsilie na podporu a 
zvyšovanie povedomia o spoločných 
výhodách dohody o pridružení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Nadezhda Neynsky

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F a. keďže má každá krajina zvrchované 
právo vstúpiť do akejkoľvek 
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medzinárodnej organizácie alebo aliancie 
a rozhodovať o vlastnej budúcnosti bez 
vonkajšieho vplyvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Paweł Robert Kowal

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

1. pripomína úspechy a ambície 
Východného partnerstva, ktoré je 
politickým rámcom na upevnenie vzťahov 
medzi EÚ a východnými partnermi 
vychádzajúcim zo vzájomných záujmov, 
záväzkov a spoločnej zodpovednosti, ako 
aj inštitucionálnou základňou pre politickú 
spoluprácu a fórom pre dialóg medzi 
partnerskými krajinami; v tejto súvislosti 
víta vytvorenie Parlamentného 
zhromaždenia Euronest a ďalších 
platforiem spolupráce, napríklad fóra 
občianskej spoločnosti Východného 
partnerstva a kongresu iniciatív východnej 
Európy; konštatuje však, že nedávne 
udalosti v niektorých krajinách 
Východného partnerstva zvýraznili 
krehkosť politického procesu; zdôrazňuje 
význam spolupráce so širšou 
spoločnosťou ako prostriedku 
transformácie; vyzýva na častejšie a 
účinnejšie zapojenie miestnych a 
regionálnych orgánov, ako aj 
parlamentov, podnikateľských lídrov a 
občianskej spoločnosti, čím by sa vytvorili 
proreformné skupiny schopné ovplyvniť 
vnútroštátny proces rozhodovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Paweł Robert Kowal

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že projekt Východného 
partnerstva potrebuje nový impulz a jasnú 
víziu do budúcnosti, pričom by sa nemal 
zameriavať len na politickú spoluprácu, ale 
aj na ukotvenie spoločností jednotlivých 

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

krajín Východného partnerstva v EÚ 
a preto naliehavo vyzýva EÚ, aby sa 
zamerala najmä na zavedenie bezvízových 
režimov, na investície do mladých 
a budúcich lídrov, na energetiku, odvetvie 
dopravy a výskumu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Evgeni Kirilov

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2 a.  pripomína, že päť zo šiestich krajín 
Východného partnerstva, ako aj iní 
strategickí partneri Únie, sú 
plnohodnotnými členmi Organizácie pre 
hospodársku spoluprácu v oblasti 
Čierneho mora a zdôrazňuje potrebu 
posilniť dialóg a spoluprácu v tomto 
rámci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Nadezhda Neynsky
Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

3. zdôrazňuje, že v otázke zavedenia 
bezvízového režimu sa dá urobiť viac;
v tejto súvislosti poznamenáva, že 
uvoľnenie vízového režimu je len jedným 
z viacerých procesov zameraných na 
zblíženie spoločností; zdôrazňuje stále 
dôležitejšiu úlohu mobility vrátane 



AM\1018933SK.doc 9/25 PE529.713v01-00

SK

úsilie, predovšetkým pokiaľ ide 
o zintenzívnenie spolupráce v oblasti 
vzdelávania a kultúry; nazdáva sa, že by sa 
mala viac zdôrazňovať skutočnosť, že 
projekt Východného partnerstva je 
zameraný na spoločnosti a nie na orgány;

vzdelávacej mobility, kultúrnych výmen, 
výskumných činností, siete mladých ľudí 
a dobrovoľníctva pri vytváraní 
medziľudských kontaktov; nazdáva sa, že 
by sa mala viac zdôrazňovať skutočnosť, 
že projekt Východného partnerstva je 
zameraný na spoločnosti a nie na orgány;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Nadezhda Neynsky

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3 a. zdôrazňuje, že v záujme zachovania 
významu demokratickej vlády a právneho 
štátu je rozvinutá a silná občianska 
spoločnosť základným predpokladom pre 
nezvratnosť uskutočnených reforiem v 
oblasti ľudských práv a základných 
hodnôt, a preto je dôležité zabezpečiť 
vhodné prostredie pre pluralistickú a 
nezávislú občiansku spoločnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3 a.zdôrazňuje, že návrh smernice 
Európskeho parlamentu a Rady o 
podmienkach vstupu a pobytu štátnych 
príslušníkov tretích krajín na účely 
výskumu, štúdia, výmeny žiakov, 
plateného a neplateného odborného 
vzdelávania, dobrovoľníckej služby a 
činnosti aupair je nástrojom, ktorý bude 
mať veľký vplyv na oblasť vzdelávania a 
kultúry; žiada o rýchle prijatie tejto 
smernice ponúkajúcej dlhodobé víza a 
povolenie na pobyt pre štátnych 
príslušníkov tretích krajín na uvedené 
účely;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Ivo Vajgl

Návrh uznesenia
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Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

4. zdôrazňuje, že je dôležité investovať do 
občianskej výchovy a podpory tolerancie
mladých a budúcich lídrov, a to napríklad 
v rámci Priestoru pre mládež Východného 
partnerstva, ktorý patrí do programu 
Mládež v akcii; žiada o zahájenie 
školských výmenných pobytov, na ktoré 
budú vyčlenené osobitné finančné 
prostriedky, medzi členskými štátmi EÚ a 
krajinami Východného partnerstva;
podnecuje k plnému využitiu štipendijných 
možností v rámci programu Erasmus pre 
všetkých a navrhuje preveriť možnosti na 
vytvorenie osobitných inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania ako 
napríklad Univerzity Východného 
partnerstva, ktorá spája študentov a 
budúcich lídrov z krajín Východného 
partnerstva a členských štátov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Paweł Zalewski

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Ivo Vajgl

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Ivo Vajgl

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Paweł Zalewski

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

6. zdôrazňuje, že je potrebné rozšíriť 
spoluprácu mládeže na posilnenie pocitu 
aktívneho občianstva u mladých ľudí, 
budovanie pocitu solidarity a podporu 
tolerancie medzi mladými ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

7. zdôrazňuje, že je dôležité viac sa 
zamerať na konsolidáciu energetiky, čo je 
jednou z hlavných podmienok 
modernizácie hospodárstva, a vypracovať 
energetické stratégie v súlade so záväzkami 
Európskeho energetického spoločenstva; 
žiada pokračovať v reformách trhu 
s plynom a elektrickou energiou a požaduje 
primeraný podiel energie z obnoviteľných 
zdrojov; vyzýva Komisiu a Radu, aby 
učinili solidaritu základným princípom 
Energetického spoločenstva, ktoré má byť 
plne rešpektované všetkými účastníkmi, 
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ktorí sú aktívni na trhu EÚ, najmä 
vzhľadom na politicky motivovaný projekt 
South Stream, ktorý presadzuje Rusko;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

8. berie na vedomie, že v presadzovaní 
a vykonávaní Východného partnerstva sa 
vyskytli ťažkosti a zdôrazňuje, že EÚ by 
mala ísť za hranice politického dialógu 
a iniciovať a rozvíjať spoločenský, 
ekonomický a kultúrny dialóg; vyzýva 
Komisiu, aby pripravila jasnú 
komunikačnú stratégiu pre spoločnosti v 
krajinách Východného partnerstva na to, 
aby im vysvetlila prínosy dohôd o 
pridružení, a to vrátane prehĺbenej a 
komplexnej zóny voľného obchodu, ako 
nástrojov na modernizáciu ich politických 
systémov a ekonomík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Paweł Robert Kowal

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

k partnerským krajinám, v rámci ktorého sa 
bude uplatňovať zásada diferenciácie a 
posudzovať pokrok každej partnerskej 
krajiny na základe jednoznačných 
referenčných kritérií a podľa úspechov 
každej krajiny, avšak v rámci celkovej 
koordinácie;
pripomína, že rozvoj partnerstva bude 
závisieť od pokroku a značného úsilia s 
ohľadom na ľudské práva, reformu 
súdnictva, reformy verejnej správy, boj 
proti korupcii a zvýšenú účasť občanov 
na verejnom rozhodovaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Paweł Robert Kowal

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9 a. uznáva význam integrácie pri 
zabezpečení rozvoja partnerstva so 
všetkými šiestimi partnermi; zdôrazňuje 
preto potrebu ďalšieho posilnenia 
mnohostranného rozmeru a podporuje 
uskutočňovanie pravidelných stretnutí na 
ministerskej úrovni v politickom spektre;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Werner Schulz
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9 a. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je tak 
ako v prípade Ukrajiny dôležité, aby Rada 
podnikala okamžité opatrenia, vrátane 
zvýšeného diplomatického tlaku a 
zavedenia individuálnych cielených 
opatrení a sankcií v oblasti cestovania, 
zmrazenia aktív a majetku všetkých 
úradníkov, zákonodarcov a ich 
podnikateľských sponzorov, ktorí sú 
zodpovední za porušovanie ľudských 
práv, a aby zvýšila úsilie o zastavenie 
prania špinavých peňazí a vyhýbania sa 
daňovým povinnostiam spoločností a 
biznismenov príslušnej krajiny v 
európskych bankách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Nadezhda Neynsky

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje, že je potrebné nájsť 
mierové a prerokované riešenia konfliktov 
v regióne, najmä na Ukrajine, a v tejto 
súvislosti vyzýva na účasť všetkých 
príslušných strán, keďže regionálna 
stabilita a bezpečnosť sú dôležité pre 
úplnú realizáciu celkového potenciálu 
Východného partnerstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Ivo Vajgl
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Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

11. vyjadruje poľutovanie nad kolísavým 
záujmom členských štátov EÚ o krajiny
Východného partnerstva; so znepokojením 
berie na vedomie, že aktuálne otázky 
týkajúce sa krajín Východného 
partnerstva sú v členských štátoch EÚ 
nepochopené; vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným uvedomením si 
skutočnosti, že spolupráca a prijatie 
spoločných pozícií majú zásadný
geopolitický význam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Paweł Robert Kowal

Návrh uznesenia
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Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

12. vyjadruje zároveň poľutovanie nad 
tým, že partnerské krajiny Východného 
partnerstva nemajú dostatočný záujem 
vyslať spoločné posolstvo a vyvinúť vo 
vzťahu k EÚ spoločné úsilie; žiada o 
zvýšenie verejného diplomatického úsilia 
vrátane nástrojov na lepšiu komunikáciu; 
zdôrazňuje potrebu zavedenia stratégie na 
zviditeľnenie pre Východné partnerstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Knut Fleckenstein

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13 a. zastáva názor, že EÚ by mala 
aktívnejšie podporovať partnerské krajiny 
v boji proti porušovaniu ľudských práv;
vyzýva členské štáty, aby vykonali 
usmernenia EÚ o obhajcoch ľudských 
práv, a pripomína, že v prípade vážneho 
porušenia ľudských práv a základných 
slobôd môže samotná EÚ zvážiť v súlade 
so zmluvami zavedenie reštriktívnych 
opatrení či sankcií v rámci SZBP, ktoré 
zahŕňajú zbrojné embargo, zákaz vývozu 
vybavenia na vnútornú represiu a 
obmedzenie vydávania víz či zákazy 
cestovania pre osoby, ktoré sú priamo či 
nepriamo zodpovedné za vážne 
porušovanie ľudských práv či potláčanie 
občianskej spoločnosti a demokratickej 
opozície alebo ktorých činnosti inak vážne 
ohrozujú demokraciu alebo právny štát, 
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ako aj zmrazenie finančných prostriedkov 
a ich hospodárskych zdrojov; zdôrazňuje 
potrebu zabezpečenia toho, že sú sankcie 
ukladané selektívne a cielene, aby nebol 
ovplyvnený život bežných občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Nadezhda Neynsky

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

16. podporuje rozvoj užších vzťahov medzi 
partnerskými krajinami s cieľom 
vybudovania spoločného priestoru 
demokracie, prosperity, stability a 
zvýšenej interakcie a výmeny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Mário David

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16 a. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
existujúcimi dlhodobými konfliktami, 
ktoré prehlbujú nenávisť, nevraživosť a 
napätie medzi obyvateľmi niekoľkých 
krajín Východného partnerstva, najmä 
situáciami v Južnom Osetsku a 
Abcházsko, Náhornom Karabachu a 
Podnestersku;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 271
Mário David

Návrh uznesenia
Odsek 16 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16 b. zdôrazňuje, že ciele Východného 
partnerstva môžu byť dosiahnuté až vtedy, 
keď budú mierovo a v súlade s 
medzinárodným právom urovnané a 
vyriešené zmrazené konflikty; v tejto 
súvislosti nabáda EÚ, a najmä vysokú 
predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, 
aby zohrávala aktívnu a trvalú úlohu pri 
hľadaní politických riešení zmrazených 
konfliktov vo východnom susedstve;
pripomína, že okupácia územia jednej 
krajiny zo strany tretieho štátu je 
porušením základných zásad a cieľov 
Východného partnerstva, a zdôrazňuje, že 
medzinárodné právo a predchádzajúce 
uznesenia schválené Európskym 
parlamentom musia byť našimi 
partnerskými krajinami Východného 
partnerstva plne rešpektované;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Nadezhda Neynsky

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

18. zdôrazňuje, že rešpektovanie právneho 
štátu vrátane zriadenia nezávislého a 
efektívneho súdnictva a odrádzania od 
korupcie v súkromnom a verejnom 
sektore je dôležité pre ochranu
demokratických hodnôt;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 273
Paweł Robert Kowal

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

19. zdôrazňuje význam podpory 
hospodárskej spolupráce s cieľom pokročiť 
v projekte Východného partnerstva okrem 
iného zvyšovaním povedomia 
o komplexnosti hospodárskych problémov, 
podporovaním dobrej správy v sektore 
financií, zavedením sektorového prístupu, 
nabádaním na prijímanie právnych 
predpisov, ktoré umožňujú rozvoj MSP, 
a podporovaním obchodných partnerstiev 
medzi EÚ a Východným partnerstvom; 
zdôrazňuje, že je potrebné uzatvoriť a 
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predbežne uplatňovať prehĺbené a 
komplexné zóny voľného obchodu ako 
hlavný nástroj modernizácie hospodárstva 
krajín Východného partnerstva a 
zotavenie z hospodárskej krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Paweł Robert Kowal

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19 a. vyzýva k vynaloženiu väčšieho úsilia 
na posilnenie obchodného rozmeru 
Východného partnerstva, a to aj 
prostredníctvom zlepšenia 
podnikateľského prostredia v 
partnerských krajinách v prospech 
miestnych, regionálnych a európskych 
malých a stredných podnikov a podpory 
obchodných partnerstiev medzi EÚ a 
krajinami Východného partnerstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Paweł Robert Kowal

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21 a. podporuje ďalšiu regulačnú 
aproximáciu vo všetkých oblastiach 
dopravy a vykonávanie projektov 
dopravnej infraštruktúry v celej dopravnej 
sieti krajín Východného partnerstva 
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prostredníctvom existujúcich programov a 
nástrojov EÚ, a to v snahe o väčšie 
zapojenie európskych a medzinárodných 
finančných inštitúcií a priznanie priority 
projektom, ktoré zlepšujú spojenie s 
hlavnou sieťou TEN-T;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Andrey Kovatchev

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23 a. poukazuje na význam dosiahnutia 
spravodlivého a dlhodobého mieru v 
etnicko-politických konfliktoch v oblasti 
Východného partnerstva; za týmto účelom 
vyzýva všetky zúčastnené strany, aby 
vytvorili priaznivé podmienky pre mier 
tým, že upustia od nenávistnej rétoriky a 
šírenia vojny a vykonajú opatrenia 
posilňujúce dôveru s cieľom riešiť 
humanitárne, hospodárske a ďalšie 
otázky, a to na oboch stranách sporov, 
ktoré v súčasnosti panujú v oblasti 
Východného partnerstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Ivo Vajgl

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. zdôrazňuje význam presadzovania a 
podporovania spoločného úsilia v oblasti 
výskumu a inovácií, a to vrátane 

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

viacjazyčných projektov, v dialógoch 
medzi kultúrami, prostredníctvom 
kooperatívnych filmových produkcií a 
iných umeleckých projektov, vyčlenením
zdrojov pre literárne preklady a 
v spoločnom výskume odkazu 
diktátorského a totalitného režimu s 
cieľom vytvoriť spoločné posúdenie
európskej histórie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Paweł Robert Kowal

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24 a. vyzýva na postupné vytváranie 
spoločného priestoru vedomostí a inovácií 
s cieľom zlúčiť niekoľko existujúcich 
prúdov spolupráce v oblasti výskumu a 
inovácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Boris Zala, Pino Arlacchi, Kristiina Ojuland

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24 a. znovu opakuje, že konflikt v 
Náhornom Karabachu je hlavnou 
prekážkou regionálnej bezpečnosti a 
ďalšieho rozvoja Východného 
partnerstva; vyzýva k dosiahnutiu 
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rýchleho a zásadného pokroku smerom k 
jeho vyriešeniu, a to na základe 
medzinárodného práva, príslušných 
rezolúcií BR OSN a základných zásad 
Minskej skupiny OBSE; zdôrazňuje 
význam vierohodných opatrení na 
budovanie dôvery, najmä všeobecnej 
demilitarizácie a stiahnutia arménskych 
síl z okupovaných území obklopujúcich 
Náhorný Karabach; vyzýva EÚ, aby aj 
naďalej aktívne podporovala postup 
riešenia tohto konfliktu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24 a. vyzýva k pochopeniu toho, že 
Východné partnerstvo je ambicióznym 
programom, ktorého výsledky môžu byť 
zjavné až v dlhodobom horizonte;
zdôrazňuje, že aj keď je Východné 
partnerstvo z mnohých strán kritizované, 
je úspech tejto iniciatívy závislý na 
zapojení a politickej vôli tak EÚ, ako aj jej 
východných susedov; ďalej poukazuje na 
to, že je dôležité, aby akákoľvek kritika 
Východného partnerstva bola 
konštruktívna a jej cieľom bolo 
dosiahnutie zlepšenia a nie diskreditácia;

Or. en


