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Predlog spremembe 238
Mário David

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 evropska sosedska politika zajema 
vrednote in zamisli ustanoviteljic EU, 
zlasti načela miru, solidarnosti in 
blaginje;

Or. en

Predlog spremembe 239
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

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 evropska sosedska politika, zlasti
vzhodno partnerstvo, stremi k razširjanju
vrednot in zamisli ustanoviteljic EU ter 
nadalje podpira trajnostne procese reform 
v vzhodnoevropskih državah, da bi 
pospešila njihovo politično združevanje in 
gospodarsko povezovanje z EU;

Or. en

Predlog spremembe 240
Mário David

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je zasedba ozemelj tretje države 
kršitev mednarodnega prava in je v 
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nasprotju s temeljnimi načeli evropske 
sosedske politike, kar ogroža cilje 
vzhodnega partnerstva;

Or. en

Predlog spremembe 241
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

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; ker je odgovor na 
evropske težnje družb partnerskih držav ter 
ker temelji na skupnosti vrednot in 
načelih svobode, demokracije, spoštovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
ter pravne države;

Or. en

Predlog spremembe 242
Paweł Robert Kowal

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
vzhodnoevropskim državam in je odgovor 
na evropske težnje družb partnerskih držav;

Or. en

Predlog spremembe 243
Paweł Robert Kowal

Predlog resolucije
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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 humanitarne, politične,
gospodarske, socialne in kulturne 
razsežnosti sodelovanja;

Or. en

Predlog spremembe 244
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

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 njihovi odnosi z 
EU opozorilo za obe strani, da si ne 
prizadevata dovolj za promocijo 
vzajemnih koristi pridružitvenih 
sporazumov in ozaveščanje o njih;

Or. en

Predlog spremembe 245
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker ima vsaka država suvereno 
pravico, da se pridruži kateri koli 
mednarodni organizaciji ali zvezi in da 
opredeli lastno prihodnost brez zunanjih 
vplivov;

Or. en
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Predlog spremembe 246
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

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 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 247
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 

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 
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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;

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; poudarja 
pomen sodelovanja s širšo družbo kot 
načina za preoblikovanje; spodbuja 
pogostejše in učinkovitejše sodelovanje z 
lokalnimi in regionalnimi organi ter 
parlamenti, podjetniki in civilno družbo, 
da bi oblikovali volilno telo, naklonjeno 
reformam, ki bo zmožno vplivati na 
sprejemanje odločitev na nacionalni 
ravni;

Or. en

Predlog spremembe 248
Paweł Robert Kowal

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, 
naložbe v mladino in prihodnje voditelje 
ter na energetski in prometni sektor in 
sektor raziskav;

Or. en
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Predlog spremembe 249
Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. opozarja, da je pet od šestih držav 
vzhodnega partnerstva polnopravnih 
članic Organizacije za črnomorsko 
gospodarsko sodelovanje, skupaj z 
drugimi strateškimi partnerji Unije, in 
poudarja potrebo po krepitvi dialoga in 
sodelovanja v tem okviru;

Or. en

Predlog spremembe 250
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

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; poudarja okrepljeno 
vlogo mobilnosti pri lajšanju stikov med 
ljudmi, vključno z učno mobilnostjo, 
kulturnimi izmenjavami, raziskovalnimi 
dejavnostmi, povezovanjem mladih in
prostovoljstvom; meni, da bi bilo treba bolj 
izpostaviti dejstvo, da je projekt vzhodnega 
partnerstva namenjen družbam in ne 
organom oblasti;

Or. en
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Predlog spremembe 251
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

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;

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

Or. en

Predlog spremembe 252
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, da je v okviru uveljavljanja 
demokratičnega upravljanja in pravne 
države razvita civilna družba z zadostno 
močjo nujna za nepovratnost izvedenih 
reform na področju človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, zaradi česar je 
ključno zagotoviti ugodno okolje za 
pluralistično in neodvisno civilno družbo; 

Or. en

Predlog spremembe 253
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek
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Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, da je predlog direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih 
za vstop in prebivanje državljanov tretjih 
držav za namene raziskovanja, študija, 
izmenjav učencev, plačanega in 
neplačanega usposabljanja, 
prostovoljnega dela in dela varušk au pair 
orodje, ki bo močno vplivalo na področje 
izobraževanja in kulture;poziva k 
takojšnjemu sprejetju te direktive, ki bo 
državljanom tretjih držav omogočilo, da 
za navedene namene pridobijo vizume in 
dovoljenje za prebivanje za daljši čas;

Or. en

Predlog spremembe 254
Ivo Vajgl

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 državljansko 
vzgojo in spodbujanje strpnosti pri 
mladini in prihodnjih voditeljih, na 
primer v okviru „okna za mlade 
vzhodnega partnerstva“ programa „Mladi 
v akciji“; poziva k vzpostavitvi šolskih 
izmenjav, za katere bodo zagotovljena 
sredstva, med državami članicami EU in 
državami vzhodnega partnerstva; 
spodbuja k temu, da se v celoti izkoristijo 
možnosti štipendiranja v okviru programa
„Erasmus za vse“, in predlaga, da se
preuči možnost vzpostavitve posebnih 
visokošolskih institucij, kot je univerza 
vzhodnega partnerstva, ki bi povezale 
študente in prihodnje voditelje iz držav 
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vzhodnega partnerstva in držav članic EU;

Or. en

Predlog spremembe 255
Paweł Zalewski

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 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;

Or. en

Predlog spremembe 256
Ivo Vajgl

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
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Predlog spremembe 257
Ivo Vajgl

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; 

črtano

Or. en

Predlog spremembe 258
Paweł Zalewski

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, da bi okrepili njihovo 
dejavno državljanstvo, razvijali solidarnost
in spodbujali strpnost med mladimi;

Or. en

Predlog spremembe 259
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

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 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; poziva Komisijo in Svet, naj 
solidarnost določita za temeljno načelo 
energetske skupnosti, ki ga bodo morali v 
celoti spoštovati vsi dejavni akterji na trgu 
EU, zlasti v zvezi s politično motiviranim 
projektom Južni tok, ki ga spodbuja 
Rusija;

Or. en

Predlog spremembe 260
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

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 
Komisijo, naj pripravi jasno 
komunikacijsko strategijo za družbe v 
državah vzhodnega partnerstva, da bi jim 
razložili koristi pridružitvenih 
sporazumov, vključno z razvitimi in 
celovitimi prostotrgovinskimi območji, kot 
orodij za posodobitev njihovih političnih 
sistemov in gospodarstev;
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Predlog spremembe 261
Paweł Robert Kowal

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 meril in 
lastnih zaslug, vendar ob splošnem 
usklajevanju;
opozarja, da bo nadaljnji razvoj 
partnerstva pogojen z napredkom in 
znatnimi prizadevanji na področju 
spoštovanja človekovih pravic, reforme 
sodstva, reform javne uprave, boja proti 
korupciji in večje udeležbe državljanov pri 
javnem odločanju; 

Or. en

Predlog spremembe 262
Paweł Robert Kowal

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. priznava, da ima vključevanje 
pomembno vlogo pri zagotavljanju, da 
partnerstvo napreduje z udeležbo vseh 
šestih partneric, zaradi česar poudarja 
pomen nadaljnje krepitve večstranske 
razsežnosti in spodbuja redna srečanja na 
ministrski ravni v okviru celotnega 
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spektra politik;

Or. en

Predlog spremembe 263
Werner Schulz
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. s tem v zvezi poudarja, da je – tako kot 
v primeru Ukrajine – pomembno, da Svet 
sprejme takojšnje ukrepe, vključno z 
večjim diplomatskim pritiskom in uvedbo 
posameznih ciljnih ukrepov in sankcij 
glede potovanj ter zamrznitve premoženja 
in lastnine uradnikov, zakonodajalcev in 
njihovih poslovnih sponzorjev, ki so 
odgovorni za kršitve človekovih pravic, in 
da si še močneje prizadeva preprečiti, da 
bi gospodarske družbe in podjetniki 
zadevne države evropske banke izkoriščali 
za pranje denarja in utajo davkov;

Or. en

Predlog spremembe 264
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja pomen iskanja miroljubnih, 
s pogajanji doseženih rešitev sporov v 
regiji, zlasti v Ukrajini, in poziva, naj se k 
temu zavežejo vse zadevne strani, saj sta 
regionalna stabilnost in varnost bistveni, 
da se v celoti izkoristi potencial vzhodnega 
partnerstva, 
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Or. en

Predlog spremembe 265
Ivo Vajgl

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
EU vlada neenak interes za države
vzhodnega partnerstva; z zaskrbljenostjo
opaža, da države članice EU ne razumejo 
odprtih vprašanj v državah vzhodnega 
partnerstva; obžaluje nezadostno 
zavedanje dejstva, da je več sodelovanja in 
sprejetje skupnih stališč velikega
geopolitičnega pomena;

Or. en

Predlog spremembe 266
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

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 zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
se države članice premalo zavedajo 
geopolitičnega pomena sodelovanja in
skupnega stališča o nekaterih vprašanjih;

Or. en

Predlog spremembe 267
Paweł Robert Kowal
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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; poziva h krepitvi prizadevanj javne 
diplomacije, vključno z boljšimi 
komunikacijskimi orodji; poudarja 
potrebo po izvajanju strategije za večjo 
vidnost vzhodnega partnerstva;

Or. en

Predlog spremembe 268
Knut Fleckenstein

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. meni, da bi morala biti EU bolj 
proaktivna pri spodbujanju partnerskih 
držav k boju proti kršitvam človekovih 
pravic; poziva države članice, naj izvajajo 
smernice EU glede zagovornikov 
človekovih pravic, in opominja, da lahko v 
primeru hudih kršitev človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin EU sama – v 
skladu s Pogodbama – razmisli o uvedbi 
omejevalnih ukrepov ali sankcij v okviru 
SZVP, vključno z embargom na orožje, 
prepovedjo izvoza opreme za notranjo 
represijo, omejitvijo vizumov ali 
prepovedjo potovanja za osebe, ki so 
neposredno ali posredno odgovorne za 
hude kršitve človekovih pravic ali 
zatiranje civilne družbe in demokratične 
opozicije oziroma katerih dejavnosti kako 
drugače resno spodkopavajo demokracijo 
ali pravno državo, ter zamrznitvijo 
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njihovih sredstev in finančnih virov; 
poudarja potrebo po zagotovitvi, da so 
sankcije selektivne in ciljno usmerjene, da 
bi preprečili njihov vpliv na življenje 
navadnih državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 269
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

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, da bi zgradili 
skupno območje demokracije, blaginje, 
stabilnosti ter okrepljenih medsebojnih 
vplivov in izmenjav;  

Or. en

Predlog spremembe 270
Mário David

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. globoko obžaluje obstoječe 
dolgotrajne spore, ki še zaostrujejo 
sovražnost in nestrpnost med narodi več 
držav vzhodnega partnerstva, zlasti 
razmere v Južni Osetiji in Abhaziji, 
Gorskem Karabahu in Pridnestrju;

Or. en
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Predlog spremembe 271
Mário David

Predlog resolucije
Odstavek 16 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16b. poudarja, da lahko vzhodno 
partnerstvo svoje cilje doseže le, v kolikor 
bodo zamrznjeni spori miroljubno rešeni s 
pogajanji v skladu z mednarodnim 
pravom;  v tem okviru poziva, naj EU in 
zlasti podpredsednica/visoka predstavnica 
zavzameta proaktivno in trajno vlogo pri 
iskanju političnih rešitev zamrznjenih 
sporov v vzhodnem sosedstvu; opozarja, 
da zasedba ozemlja določene države s 
strani katere koli tretje države krši 
temeljna načela in cilje vzhodnega 
partnerstva, ter poudarja, da morajo 
države vzhodnega partnerstva v celoti 
spoštovati mednarodno pravo in 
predhodne resolucije, ki jih je sprejel 
Evropski parlament;

Or. en

Predlog spremembe 272
Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky)

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 sta spoštovanje pravne 
države, vključno z vzpostavitvijo 
neodvisnega in učinkovitega sodstva, ter 
odvračanje od korupcije v zasebnem in 
javnem sektorju bistvena za zaščito 
demokratičnih vrednot;

Or. en
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Predlog spremembe 273
Paweł Robert Kowal

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 za 
napredovanje projekta vzhodnega 
partnerstva, med drugim s povečevanjem 
osveščenosti o kompleksnosti gospodarskih 
težav, spodbujanjem dobrega upravljanja v 
finančnem sektorju, uporabo sektorskega 
pristopa in podpiranjem zakonodaje, ki 
prispeva k razvoju sektorja malih in 
srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 274
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

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 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; poudarja potrebo po 
vzpostavitvi in začasni uporabi razvitih in 
celovitih prostotrgovinskih območij kot 
glavnih orodij za posodobitev 
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gospodarstev držav vzhodnega partnerstva 
in izhod iz finančne krize;

Or. en

Predlog spremembe 275
Paweł Robert Kowal

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poziva k večjim prizadevanjem za 
krepitev poslovne razsežnosti vzhodnega 
partnerstva, vključno z izboljšanjem 
poslovnega okolja v partnerskih državah v 
korist lokalnih, regionalnih in evropskih 
malih in srednjih podjetij in družb ter s 
spodbujanjem poslovnih partnerstev med 
EU in vzhodnim partnerstvom;

Or. en

Predlog spremembe 276
Paweł Robert Kowal

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. spodbuja nadaljnje približevanje 
predpisov na vseh področjih prometa in 
izvajanje prometnih infrastrukturnih 
projektov, skupaj s prometnim omrežjem 
vzhodnega partnerstva, prek obstoječih 
programov in instrumentov EU, pri čemer 
si je treba prizadevati za tesnejšo udeležbo 
evropskih in mednarodnih finančnih 
institucij ter dati prednost projektom, ki 
izboljšujejo povezave z osrednjim 
omrežjem TEN-T;
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Or. en

Predlog spremembe 277
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev)

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. ugotavlja pomen doseganja 
pravičnega in dolgotrajnega miru pri 
etnopolitičnih sporih na območju 
vzhodnega partnerstva; v ta namen poziva 
vse strani, naj oblikujejo ugodne pogoje 
za mir, tako da se vzdržijo sovražne 
retorike in zagovarjanja vojne ter izvajajo 
ukrepe za krepitev zaupanja, da bi se 
spopadli s humanitarnimi, gospodarskimi 
in drugimi vprašanji na vseh straneh 
trenutnih ločnic na območju vzhodnega 
partnerstva;

Or. en

Predlog spremembe 278
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 

24. poudarja pomen spodbujanja in 
podpiranja skupnih prizadevanj na 
področju raziskav in inovacij, v virtualnih 
večjezičnih projektih, pri dialogu med 
kulturami, s filmskimi koprodukcijami in
drugimi umetniškimi projekti na podlagi 
sodelovanja, pri dodeljevanju sredstev za 
literarne prevode ter pri skupnih
raziskavah dediščine avtoritarnih in 
totalitarnih režimov z namenom 
oblikovanja skupnega vrednotenja
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zgodovine; evropske zgodovine;

Or. en

Predlog spremembe 279
Paweł Robert Kowal

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva k postopnemu razvoju 
skupnega prostora za znanje in inovacije, 
da bi povezali več sedanjih področij 
sodelovanja v okviru raziskav in razvoja; 

Or. en

Predlog spremembe 280
Boris Zala, Pino Arlacchi, Kristiina Ojuland

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. ponovno poudarja, da predstavlja 
spor v Gorskem Karabahu veliko oviro za 
regionalno varnost in nadaljnji razvoj 
vzhodnega partnerstva; poziva k hitremu 
in znatnemu napredku pri njegovem 
reševanju, ki bo temeljil na mednarodnem 
pravu, zadevnih resolucijah Varnostnega 
sveta ZN in osnovnih načelih skupine iz 
Minska, ki deluje pod okriljem OVSE; 
poudarja pomen verodostojnih ukrepov za 
krepitev zaupanja, zlasti splošne 
demilitarizacije in umika armenskih sil z 
okupiranih ozemelj, ki obkrožajo Gorski 
Karabah; poziva EU, naj še naprej 
dejavno podpira proces reševanja;

Or. en
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Predlog spremembe 281
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva k razumevanju dejstva, da je 
vzhodno partnerstvo velikopotezen 
program, katerega rezultati se utegnejo 
pokazati na dolgi rok; poudarja, da je 
vzhodno partnerstvo resda deležno 
pogostih kritik, vendar je uspeh te pobude 
odvisen od zavzetosti in politične volje 
tako EU kot vzhodnih sosed; poleg tega 
ugotavlja, da je bistveno, da so vsakršne 
kritike vzhodnega partnerstva 
konstruktivne in usmerjene v njegovo 
izboljšanje, ne pa razvrednotenje;

Or. en


