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Pozměňovací návrh 1
Willy Meyer

Návrh usnesení
Právní východisko 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
13. července 1990 o významu dohody 
o volném obchodu, která má být uzavřena 
mezi EHS a Radou pro spolupráci 
v Perském zálivu,

– s ohledem na své usnesení ze dne 
13. července 1990,

Or. es

Pozměňovací návrh 2
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na svou zprávu ze dne 
10. května 2010 o Unii pro Středomoří,

Or. es

Pozměňovací návrh 3
Richard Howitt

Návrh usnesení
Právní východisko 9 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Evropského 
parlamentu o reformách v arabském světě 
a vhodné strategii Evropské unie 
(INI/2006/2172), jejímž zpravodajem byl 
Michel Rocard,

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Dominique Baudis, Mário David

Návrh usnesení
Právní východisko 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na čl. 188 C a čl. 188 N odst. 6 
písm. a) bod v) Lisabonské smlouvy, podle 
nichž musí Rada před uzavřením jakékoli 
mezinárodní dohody, která zahrnuje 
oblasti, na něž se vztahuje řádný 
legislativní postup, požádat o souhlas 
Parlament,

– s ohledem na články 207 a 218 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, podle nichž 
musí Rada před uzavřením jakékoli 
mezinárodní dohody, která zahrnuje 
oblasti, na něž se vztahuje řádný 
legislativní postup, požádat o souhlas 
Parlament,

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Dominique Baudis, Mário David

Návrh usnesení
Právní východisko 12 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na deklaraci Valného 
shromáždění OSN z roku 1998 o právu 
a odpovědnosti jednotlivců, skupin 
a orgánů společnosti na prosazování 
a ochranu všeobecně uznávaných 
lidských práv a základních svobod 
(známou též pod názvem „deklarace 
o zastáncích lidských práv“),

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Richard Howitt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že oblast Perského 
zálivu se dnes jeví jako nový pól světové 

A. vzhledem k tomu, že oblast Perského 
zálivu se dnes jeví jako nový pól světové 
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ekonomiky tvořený státy Rady pro 
spolupráci v oblasti Perského zálivu,

ekonomiky tvořený státy Rady pro 
spolupráci v oblasti Perského zálivu 
(GCC), konstatuje, že EU je druhým 
největším obchodním partnerem GCC a že 
GCC je pro EU pátým největším vývozním 
trhem,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že geopolitická 
situace Perského zálivu v sobě soustřeďuje 
bezpečnostní rizika globálního 
i regionálního významu (stabilizace Iráku, 
íránský jaderný program, islámský 
terorismus, pirátství, Jemen) a že až dosud 
zůstává Rada pro spolupráci v Perském 
zálivu jedinou stabilní regionální 
organizací založenou na multilateralismu 
a spolupráci,

B. vzhledem k tomu, že geopolitická 
situace Perského zálivu v sobě soustřeďuje 
bezpečnostní rizika globálního 
i regionálního významu a že až dosud 
zůstává Rada pro spolupráci v Perském 
zálivu jedinou stabilní regionální 
organizací založenou na multilateralismu 
a spolupráci,

Or. es

Pozměňovací návrh 8
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Β. vzhledem k tomu, že geopolitická 
situace Perského zálivu v sobě soustřeďuje 
bezpečnostní rizika globálního i 
regionálního významu (stabilizace Iráku, 
íránský jaderný program, islámský
terorismus, pirátství, Jemen) a že až dosud 
zůstává Rada pro spolupráci v Perském 
zálivu jedinou stabilní regionální 

Β. vzhledem k tomu, že geopolitická 
situace Perského zálivu v sobě soustřeďuje 
bezpečnostní rizika globálního i 
regionálního významu (stabilizace Iráku, 
íránský jaderný program, terorismus, 
pirátství, Jemen) a že až dosud zůstává 
Rada pro spolupráci v Perském zálivu 
jedinou stabilní regionální organizací 
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organizací založenou na multilateralismu a 
spolupráci,

založenou na multilateralismu a spolupráci,

Or. el

Pozměňovací návrh 9
Richard Howitt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že geopolitická 
situace Perského zálivu v sobě soustřeďuje 
bezpečnostní rizika globálního i 
regionálního významu (stabilizace Iráku, 
íránský jaderný program, islámský 
terorismus, pirátství, Jemen) a že až dosud 
zůstává Rada pro spolupráci v Perském 
zálivu jedinou stabilní regionální 
organizací založenou na multilateralismu a 
spolupráci,

B. vzhledem k tomu, že geopolitická 
situace Perského zálivu v sobě soustřeďuje 
bezpečnostní rizika globálního i 
regionálního významu (stabilizace Iráku, 
íránský jaderný program, úsilí o dosažení 
míru na Blízkém východě, trvalá hrozba 
terorismu, pirátství, Jemen) a že až dosud 
zůstává Rada pro spolupráci v Perském 
zálivu jedinou stabilní regionální 
organizací založenou na multilateralismu a 
spolupráci,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Dominique Baudis, Mário David

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že geopolitická 
situace Perského zálivu v sobě soustřeďuje 
bezpečnostní rizika globálního 
i regionálního významu (stabilizace Iráku, 
íránský jaderný program, islámský 
terorismus, pirátství, Jemen) a že až dosud 
zůstává Rada pro spolupráci v Perském 
zálivu jedinou stabilní regionální 
organizací založenou na multilateralismu 
a spolupráci,

B. vzhledem k tomu, že geopolitická 
situace Perského zálivu v sobě soustřeďuje 
bezpečnostní rizika globálního 
i regionálního významu (stabilizace Iráku, 
íránský jaderný program, islámský 
terorismus, pirátství, Darfúr, Jemen) a že 
až dosud zůstává Rada pro spolupráci 
v Perském zálivu jedinou stabilní 
regionální organizací založenou na 
multilateralismu a spolupráci,
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Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že Perský záliv je 
pro EU oblastí klíčového významu a že v 
multipolárním a provázaném světě mohou 
být taková partnerství odpovědí na 
politické a bezpečnostní výzvy,

Or. el

Pozměňovací návrh 12
Dominique Baudis, Mário David

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že proces liberalizace 
a diverzifikace ekonomických struktur 
zahájený v některých zemích CCG přináší 
nové vnitřní politické dynamiky (ústavní 
reformy, účast na politickém životě, 
posílení institucí) a sociální dynamiky 
(vznik sdružování, organizace 
zaměstnavatelů, situace žen), které je třeba 
povzbudit a podpořit,

D. vzhledem k tomu, že proces liberalizace 
a diverzifikace ekonomických struktur 
zahájený v některých členských státech
CCG přináší nové vnitřní politické 
dynamiky (ústavní reformy, účast na 
politickém životě, posílení institucí) 
a sociální dynamiky (vznik sdružování, 
organizace zaměstnavatelů, přístup žen
k odpovědnějším pracovním místům), 
které je třeba povzbudit a podpořit,

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že proces liberalizace 
a diverzifikace ekonomických struktur 
zahájený v některých zemích CCG přináší 
nové vnitřní politické dynamiky (ústavní 
reformy, účast na politickém životě, 
posílení institucí) a sociální dynamiky 
(vznik sdružování, organizace 
zaměstnavatelů, situace žen), které je 
třeba povzbudit a podpořit,

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 14

Frieda Brepoels za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že všech šest 
členských států je dědičnými 
monarchiemi s omezenou politickou 
reprezentací, zejména pokud jde o ženy, a 
ve většině případů bez voleného 
parlamentu,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Dominique Baudis, Mário David

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že navzdory 
ústřední úloze, kterou mají migrující 
pracovníci v různých odvětvích 
hospodářství členských států CCG, jsou 
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jejich životní podmínky nepřijatelné 
a pracovní místa nejistá, 

Or. fr

Pozměňovací návrh 16

Frieda Brepoels za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že téměř 40 % 
obyvatelstva států GCC a přibližně 80 % 
obyvatel Spojených arabských emirátů 
tvoří cizinci, především pomocnice v 
domácnosti, 

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že význam investic 
zemí CCG v jižním sousedství Evropské 
unie vytváří synergie spolupráce mezi 
Evropou, Středomořskou oblastí a Perským 
zálivem,

E. vzhledem k tomu, že význam investic 
a společné problémy zemí CCG v jižním 
sousedství Evropské unie vytvářejí
synergie spolupráce mezi Evropou, 
Středomořskou oblastí a Perským zálivem,

Or. es

Pozměňovací návrh 18
Dominique Baudis, Mário David

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že význam investic 
zemí CCG v jižním sousedství Evropské 
unie vytváří synergie spolupráce mezi 
Evropou, Středomořskou oblastí a Perským 
zálivem,

E. vzhledem k tomu, že význam investic 
států CCG v jižním sousedství Evropské 
unie vytváří synergie spolupráce mezi 
Evropou, Středomořskou oblastí a Perským 
zálivem,

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k rostoucímu vlivu států 
CCG v arabsko-muslimském světě 
a k významné úloze, kterou mohou tyto 
státy mít v mezikulturním dialogu,

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že je nutné, aby EU 
zaujala jasný postoj a přijala trvalý 
závazek v Perském zálivu, což jí umožní 
více se zviditelnit a zajistit svou 
strategickou přítomnost v této oblasti,

Or. es
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Pozměňovací návrh 21
Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že uzavření dohody 
o volném obchodu mezi EU a CCG 
zůstává prioritou a že případný neúspěch 
by nebyl v zájmu ani jedné ze stran; 
zdůrazňuje, že uzavření této dohody bude 
představovat uznání vzájemné 
důvěryhodnosti obou uskupení, která se 
rozhodla pro multilateralismus 
a integraci;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 22
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vzhledem k omezené přítomnosti 
Evropské unie v oblasti Perského zálivu 
by v rámci nových struktur zahraničních 
vztahů EU měla nová integrovaná 
komunikační politika přispívat k rozvíjení 
cíleného a účinného informování 
o Evropské unii ve státech Perského 
zálivu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Raimon Obiols

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že Evropská unie musí 
v tomto regionu rozvíjet strategii 
zaměřenou na posilování vztahů s CCG, 
na podporu procesu regionální integrace 
těchto států a na podněcování 
oboustranných vztahů se státy CCG;

Or. es

Pozměňovací návrh 24
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že Evropská unie musí 
navrhnout vznik strategického partnerství 
s CCG a jeho členskými státy, jež bude 
odpovídat příslušné úloze obou seskupení 
na mezinárodní scéně; zdůrazňuje, že je 
proto důležité zavést pravidelné vrcholné 
schůzky na úrovni představitelů států a 
vlád;

2. vyzdvihuje skutečnost, že cílem je 
strategické partnerství s CCG a jeho 
členskými státy, jež bude odpovídat 
příslušné úloze obou seskupení na 
mezinárodní scéně; zdůrazňuje, že je proto 
důležité zavést pravidelné vrcholné 
schůzky na úrovni představitelů států a 
vlád;

Or. el

Pozměňovací návrh 25
Dominique Baudis, Mário David

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že Evropská unie musí 
navrhnout vznik strategického partnerství 
s CCG a jeho členskými státy, jež bude 
odpovídat příslušné úloze obou seskupení 
na mezinárodní scéně; zdůrazňuje, že je 
proto důležité zavést pravidelné vrcholné 
schůzky na úrovni představitelů států 

2. domnívá se, že Evropská unie musí 
navrhnout vznik strategického partnerství 
s CCG a jeho členskými státy, jež bude 
odpovídat příslušné úloze obou seskupení 
na mezinárodní scéně; zdůrazňuje, že je 
proto důležité zavést pravidelné vrcholné 
schůzky na úrovni představitelů států 
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a vlád; a vlád, které by se konaly nezávisle na 
vývoji probíhajících jednání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. poukazuje rovněž na význam 
rovnocenného partnerství v rámci 
spolupráce a dialogu, které zohledňuje 
rozdíly mezi oběma stranami, a na 
možnost tuto spolupráci a tento dialog v 
různých oblastech rozšířit;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. požaduje, aby v rámci služby pro vnější 
činnost Evropské unie bylo vyčleněno více 
prostředků na tento region a aby v něm 
byla otevřena nová diplomatická 
zastoupení, jež by přispívala k lepšímu 
zviditelnění, usnadnění politického dialogu 
a posílení účinnosti kroků Unie; 
zdůrazňuje, že diferencovaný dvoustranný 
přístup k členským státům by měl 
zintenzívnit jejich spolupráci a pouze 
doplnit a posílit multilaterální rámec;

3. požaduje, aby byly v rámci služby pro 
vnější činnost Evropské unie využity 
finanční prostředky vyčleněné na tento 
region a aby byl navýšen počet 
humanitárních pracovníků v misích, kteří 
by přispívali k lepšímu zviditelnění EU, 
usnadnění politického dialogu a posílení 
účinnosti kroků Unie; zdůrazňuje, že 
diferencovaný dvoustranný přístup k 
členským státům by měl zintenzívnit jejich 
spolupráci a pouze doplnit a posílit 
multilaterální rámec;

Or. el
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Pozměňovací návrh 28
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. požaduje, aby v rámci služby pro vnější 
činnost Evropské unie bylo vyčleněno více 
prostředků na tento region a aby v něm 
byla otevřena nová diplomatická 
zastoupení, jež by přispívala k lepšímu 
zviditelnění, usnadnění politického dialogu 
a posílení účinnosti kroků Unie; 
zdůrazňuje, že diferencovaný dvoustranný 
přístup k členským státům by měl 
zintenzívnit jejich spolupráci a pouze 
doplnit a posílit multilaterální rámec;

3. požaduje, aby v rámci služby pro vnější 
činnost Evropské unie bylo vyčleněno více 
prostředků na tento region a aby v něm 
byla otevřena nová diplomatická 
zastoupení, jež by přispívala k lepšímu 
zviditelnění, usnadnění politického dialogu 
a posílení účinnosti kroků Unie, a 
zdůrazňuje, že tyto prostředky by měly být 
získány především přerozdělením 
stávajících zdrojů ESVČ; zdůrazňuje, že 
diferencovaný dvoustranný přístup k 
členským státům by měl zintenzívnit jejich 
spolupráci a pouze doplnit a posílit 
multilaterální rámec, a vyzývá proto 
Evropskou komisi a vysokou 
představitelku Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku, aby posoudily 
vyhlídky takové dvoustranné spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Dominique Baudis, Mário David

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. požaduje, aby v rámci služby pro vnější 
činnost Evropské unie bylo vyčleněno více 
prostředků na tento region a aby v něm 
byla otevřena nová diplomatická 
zastoupení, jež by přispívala k lepšímu 
zviditelnění, usnadnění politického dialogu 
a posílení účinnosti kroků Unie; 
zdůrazňuje, že diferencovaný dvoustranný 
přístup k členským státům by měl 
zintenzívnit jejich spolupráci a pouze 

3. požaduje, aby v rámci služby pro vnější 
činnost Evropské unie bylo vyčleněno více 
lidských prostředků na tento region a aby 
v něm byla otevřena nová diplomatická 
zastoupení EU v každém členském státě 
CCG, jež by tak přispívala k lepšímu 
zviditelnění, usnadnění politického dialogu 
a posílení účinnosti kroků Unie; žádá, aby 
členské státy EU, které mají v této oblasti 
svá diplomatická zastoupení, jednaly 
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doplnit a posílit multilaterální rámec; v souladu s politikou EU; zdůrazňuje, že 
diferencovaný dvoustranný přístup 
k členským státům CCG by měl 
zintenzívnit jejich spolupráci s EU a pouze 
doplnit a posílit multilaterální rámec;

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Nirj Deva

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná politický a sociální vývoj, k 
němuž došlo v posledních letech ve většině 
zemí Perského zálivu; vybízí státy Zálivu, 
aby pokračovaly ve svém úsilí, a vyzývá je, 
aby dále pokročily v prosazování lidských 
práv, rovnosti pohlaví, v oblasti 
pracovního práva včetně migrujících 
pracovníků, ve svobodě projevu a názoru; 
vyzývá státy Zálivu, aby komunikovaly s 
občanskou společností a napomáhaly 
vzniku místních struktur a sdružení;

4. připomíná politický a sociální vývoj, k 
němuž došlo v posledních letech ve většině 
zemí Perského zálivu; vybízí státy Zálivu, 
aby pokračovaly ve svém úsilí, a vyzývá je, 
aby dále pokročily v prosazování lidských 
práv a rovnosti pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná politický a sociální vývoj, k 
němuž došlo v posledních letech ve většině 
zemí Perského zálivu; vybízí státy Zálivu, 
aby pokračovaly ve svém úsilí, a vyzývá je, 
aby dále pokročily v prosazování lidských 
práv, rovnosti pohlaví, v oblasti 
pracovního práva včetně migrujících 
pracovníků, ve svobodě projevu a názoru; 

4. připomíná politický a sociální vývoj, k 
němuž došlo v posledních letech ve většině 
zemí Perského zálivu; vybízí státy Zálivu, 
aby pokračovaly ve svém úsilí, a vyzývá je, 
aby dále pokročily v prosazování lidských 
práv a práva pracovat – a to i pro migrující 
pracovníky; trvá na tom, že je důležité 
respektovat svobodu slova, myšlení a 
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vyzývá státy Zálivu, aby komunikovaly s 
občanskou společností a napomáhaly 
vzniku místních struktur a sdružení;

náboženského vyznání a že je nutné 
zabezpečit práva menšin, včetně 
náboženských; zdůrazňuje, že zvláštní 
pozornost si zasluhují práva žen, rovnost 
žen a mužů a potírání diskriminace na 
základě sexuální orientace; vyzývá státy 
Zálivu, aby komunikovaly s občanskou 
společností a napomáhaly vzniku místních 
struktur a sdružení;

Or. el

Pozměňovací návrh 32
Dominique Baudis, Mário David

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná politický a sociální vývoj, 
k němuž došlo v posledních letech ve 
většině zemí Perského zálivu; vybízí státy 
Zálivu, aby pokračovaly ve svém úsilí, 
a vyzývá je, aby dále pokročily 
v prosazování lidských práv, rovnosti 
pohlaví, v oblasti pracovního práva včetně 
migrujících pracovníků, ve svobodě
projevu a názoru; vyzývá státy Zálivu, aby 
komunikovaly s občanskou společností 
a napomáhaly vzniku místních struktur 
a sdružení;

4. připomíná politický a sociální vývoj, 
k němuž došlo v posledních letech ve 
většině členských států CCG; vybízí tyto 
státy, aby pokračovaly ve svém úsilí, 
a vyzývá je, aby dále pokročily 
v prosazování lidských práv, rovnosti 
pohlaví, práva pracovat – a to i pro 
migrující pracovníky –, svobody projevu a 
názoru, názoru a vyznání; vyzývá členské 
státy CCG, aby komunikovaly s občanskou 
společností a napomáhaly vzniku místních 
struktur a sdružení; vyzývá členské státy 
CCG zejména, aby:
– přijaly opatření podporující přístup žen 
na trh práce a ke vzdělání a odstraňující 
jakoukoli formu diskriminace založené na 
pohlaví a další zvyková či právní 
ustanovení, včetně ustanovení týkajících 
se právního postavení jednotlivce,
– zrušily systém dohledu, který je povinný 
pro migrující pracovníky, a pokračovaly 
dále v reformách pracovního práva 
s cílem zajistit pracovníkům, včetně 
migrujících pracovníků a pracovníků 
zaměstnaných v domácnostech, úplnou 
právní ochranu a sociální zabezpečení;
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– bojovaly proti všem formám 
beztrestnosti, zaručily nezávislost 
soudního systému a posilovaly úlohu 
pracovníků soudů;
– s ohledem na respektování 
nedotknutelnosti lidského těla přijaly 
moratorium na trest smrti a trest 
zmrzačení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná politický a sociální vývoj, k 
němuž došlo v posledních letech ve většině 
zemí Perského zálivu; vybízí státy Zálivu, 
aby pokračovaly ve svém úsilí, a vyzývá je, 
aby dále pokročily v prosazování lidských 
práv, rovnosti pohlaví, v oblasti 
pracovního práva včetně migrujících 
pracovníků, ve svobodě projevu a názoru; 
vyzývá státy Zálivu, aby komunikovaly s 
občanskou společností a napomáhaly 
vzniku místních struktur a sdružení;

4. připomíná politický a sociální vývoj, k 
němuž došlo v posledních letech ve většině 
zemí Perského zálivu; vybízí státy Zálivu, 
aby pokračovaly ve svém úsilí, a vyzývá je, 
aby dále pokročily v prosazování lidských 
práv, rovnosti žen a mužů, práva pracovat
– a to i pro migrující pracovníky –, 
svobody přesvědčení, svobody 
náboženského vyznání a svobody projevu 
a názoru; vyzývá státy Zálivu, aby 
komunikovaly s občanskou společností a 
napomáhaly vzniku místních struktur a 
sdružení;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Richard Howitt

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná politický a sociální vývoj, k 
němuž došlo v posledních letech ve většině 
zemí Perského zálivu; vybízí státy Zálivu, 

4. připomíná politický a sociální vývoj, k 
němuž došlo v posledních letech ve většině 
zemí Perského zálivu; vybízí státy Zálivu, 
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aby pokračovaly ve svém úsilí, a vyzývá je, 
aby dále pokročily v prosazování lidských 
práv, rovnosti pohlaví, v oblasti 
pracovního práva včetně migrujících 
pracovníků, ve svobodě projevu a názoru; 
vyzývá státy Zálivu, aby komunikovaly s 
občanskou společností a napomáhaly 
vzniku místních struktur a sdružení;

aby pokračovaly ve svém úsilí, a vyzývá je, 
aby dále pokročily v prosazování lidských 
práv, rovnosti pohlaví, práva pracovat – a 
to i pro migrující pracovníky –, svobody
projevu a názoru; vyzývá státy Zálivu, aby 
komunikovaly s občanskou společností a 
napomáhaly vzniku místních struktur a 
sdružení; v souvislosti s migrujícími 
pracovníky žádá provedení nezbytných 
reforem, aby se rozšířila komplexní 
ochrana pomocníků v domácnosti a aby 
bylo vymáháno dodržování pracovního 
práva ve vztahu ke všem pracovníků a 
napomáháno zapojení žen do pracovního 
trhu a zajištěno jejich rovnocenné 
postavení na tomto trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná politický a sociální vývoj, k 
němuž došlo v posledních letech ve většině 
zemí Perského zálivu; vybízí státy Zálivu, 
aby pokračovaly ve svém úsilí, a vyzývá je, 
aby dále pokročily v prosazování lidských 
práv, rovnosti pohlaví, v oblasti 
pracovního práva včetně migrujících 
pracovníků, ve svobodě projevu a názoru; 
vyzývá státy Zálivu, aby komunikovaly s 
občanskou společností a napomáhaly 
vzniku místních struktur a sdružení;

4. připomíná politický a sociální vývoj, k 
němuž došlo v posledních letech ve většině 
zemí Perského zálivu; vybízí státy Zálivu, 
aby pokračovaly ve svém úsilí, a vyzývá je, 
aby dále pokročily v prosazování lidských 
práv, rovnosti pohlaví, práva pracovat – a 
to i pro migrující pracovníky–, svobody
projevu a názoru, a žádá, aby EU a GCC 
pokračovaly v dialogu o těchto otázkách; 
vyzývá státy Zálivu, aby komunikovaly s 
občanskou společností a napomáhaly 
vzniku místních struktur a sdružení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Richard Howitt

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá vlády států GCC, aby se 
společně a v duchu spolupráce zabývaly 
otázkou dodržování lidských práv v tomto 
regionu, zejména pokud jde o rovnost žen 
a mužů, situaci osob bez státní 
příslušnosti („bidúnů“), omezení svobody 
projevu a shromažďování, včetně práva 
sdružovat se v odborových organizacích, a 
nutnost zajistit nezávislost soudního 
systému a právo na spravedlivý a rychlý 
soud; žádá, aby byl v rámci zamýšleného 
prohloubení politického dialogu s GCC 
tento dialog rozšířen i na otázky lidských 
práv na technické a politické úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Frieda Brepoels za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá země GCC, aby upustily od 
svých výhrad k Úmluvě o odstranění 
všech forem diskriminace žen a aby 
ratifikovaly její opční protokol, a od svých 
výhrad k Úmluvě o právech dítěte a k 
Mezinárodní úmluvě o odstranění všech 
forem rasové diskriminace; rovněž 
zdůrazňuje význam ratifikace a provádění 
Úmluvy OSN o migrujících pracovnících 
a úmluv MOP č. 97 a 143;

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Nirj Deva

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 
zabývat se občanskými právy migrujících 
pracovníků, zejména s ohledem na zprávu 
MOP z roku 2009 s názvem „Náklady na 
vymáhání“, a to především právem na 
spravedlivou odměnu a spravedlivé 
zacházení, a poukazuje na to, že migrující 
pracovníci jsou nejhůře placenou 
pracovní silou, že jsou často nuceni žít v 
pracovních táborech, a dokonce jim jsou 
odebírány cestovní pasy;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Mario Mauro

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. povzbuzuje EU, aby společně s Radou 
pro spolupráci v Perském zálivu posoudila 
a navrhla řešení, která by umožnila 
odstranit překážky plného a účinného 
výkonu základního práva na svobodu 
vyznání příslušníků náboženských menšin 
v této oblasti, a to jak v případě 
jednotlivců, tak společenství, v oblasti 
soukromé i veřejné;

Or. it

Pozměňovací návrh 40



AM\840031CS.doc 21/37 PE452.877v01-00

CS

Frieda Brepoels za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. vybízí vlády a existující parlamentní 
shromáždění, aby neprodleně učinily 
kroky k bezpodmínečné ratifikaci 
Mezinárodní úmluvy o občanských a 
politických právech a Mezinárodní 
úmluvy o hospodářských, sociálních a 
kulturních právech a aby spolupracovaly s 
Komisí OSN pro lidská práva v rámci 
tematických mechanismů, a pozvaly její 
zástupce, zejména zvláštního zpravodaje 
pro nezávislost soudců a právních 
zástupců, k návštěvě svých zemí; 

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Richard Howitt

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. znovu opakuje, že EU se staví proti 
výkonu trestu smrti ve všech případech, a 
opětovně žádá, aby bylo na výkon trestu 
smrti vyhlášeno celosvětové moratorium;  
vyjadřuje v tomto ohledu  politování nad 
tím, že všechny členské státy GCC trest 
smrti stále uplatňují, a to v některých 
případech i u mladistvých; vyzývá zejména 
státy, které používají kruté metody, jako je 
poprava setnutím hlavy a ukřižování, aby 
od této praxe upustily;

Or. en
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Pozměňovací návrh 42
Nirj Deva

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. vybízí státy Perského zálivu, aby 
nadále prosazovaly svobodu projevu a 
názoru; vyzývá vlády států Perského 
zálivu, aby účinněji spolupracovaly s 
občanskou společností a napomáhaly 
vzniku místních struktur a sdružení;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje význam mezikulturního 
a mezináboženského dialogu; připomíná, 
že Evropská unie a CCG vyjádřily 
společný závazek podporovat a chránit 
hodnoty tolerance, umírněnosti 
a spolužití;

Or. fr

Pozměňovací návrh 44

Frieda Brepoels za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4c. naléhavě žádá příslušné orgány, aby 
se zasadily o to, že bude veřejnost náležitě 
obeznámena s normami v oblasti lidských 
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práv a že tyto normy budou uplatňovány 
ve vzdělávacích zařízeních, stejně jako při 
odborné přípravě úředníků pro vymáhání 
dodržování právních předpisů, právníků a 
členů soudního sboru;

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Frieda Brepoels za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 d (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4d. vyzývá EU a její členské státy, aby 
postupovaly v součinnosti s vládami států 
GCC v zájmu dodržování Úmluvy OSN o 
právech pomocníků v domácnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. bere na vědomí společný akční program 
přijatý Radou ministrů dne 14. června 
2010, který má posílit spolupráci v řadě 
strategických oblastí společného zájmu, 
avšak lituje, že v něm chybí část věnovaná 
otevřenému pravidelnému a 
konstruktivnímu dialogu;

5. bere na vědomí společný akční program 
přijatý Radou ministrů dne 14. června 
2010, který má posílit spolupráci v řadě 
strategických oblastí společného zájmu, 
mimo jiné vytvořením sítě, která bude 
spojovat výzkumné a akademické 
pracovníky a podnikatelskou sféru, avšak 
lituje, že v něm chybí část věnovaná 
otevřenému pravidelnému a 
konstruktivnímu dialogu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Dominique Baudis, Mário David

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. bere na vědomí společný akční program 
přijatý Radou ministrů dne 14. června 
2010, který má posílit spolupráci v řadě 
strategických oblastí společného zájmu, 
avšak lituje, že v něm chybí část věnovaná 
otevřenému pravidelnému 
a konstruktivnímu dialogu;

5. bere na vědomí společný tříletý akční 
program přijatý Radou ministrů dne 
14. června 2010, který má posílit 
spolupráci v řadě strategických oblastí 
společného zájmu, avšak lituje, že v něm 
chybí část věnovaná otevřenému 
pravidelnému a konstruktivnímu dialogu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Dominique Baudis, Mário David

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že provádění tohoto 
společného akčního programu by mělo být 
doplněno přesným a podrobným 
finančním plánem a měli by jej řídit 
zaměstnanci zvlášť určení pro tento úkol 
jak v Bruselu, tak v členských státech 
CCG; zdůrazňuje, že je důležité zajistit 
zviditelnění tohoto programu a dostupnost 
podrobných informací o něm příslušným 
správním orgánům a institucím; žádá, aby 
bylo po třech letech provedeno posouzení 
výsledků a aby v případě, že tyto výsledky 
budou uspokojivé, byla zvážena možnost 
zřídit agenturu pro spolupráci EU-CCG;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 49
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že EU a GCC mají 
společné zájmy při prosazování a 
zachovávání míru a stability na Blízkém 
východě, v severní Africe a Africkém 
rohu, ale i v ostatních částech světa; 
naléhavě vyzývá oba partnery, aby v 
těchto oblastech společného zájmu 
prohloubili spolupráci; 

Or. en

Pozměňovací návrh 50

Frieda Brepoels za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá EU, aby více zaměřila své 
programy spolupráce se zeměmi GCC na 
organizace občanské společnosti a aby 
podporovala posílení účasti žen a mladých 
lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyjadřuje své znepokojení nad tím, že se 
Perský záliv účastní závodů ve zbrojení; 

6. vyjadřuje své znepokojení nad tím, že se 
Perský záliv účastní závodů ve zbrojení; 
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vyzývá Evropskou unii, aby zahájila se 
státy CCG strategický dialog o otázkách 
regionální bezpečnosti ve společném zájmu 
(íránský jaderný program, stabilizace 
Iráku, islámský terorismus, vnitřní 
konflikt v Jemenu) a posléze aby přispěla 
k vybudování regionální bezpečnostní 
struktury na Blízkém východě v partnerství 
se státy Zálivu;

vyzývá Evropskou unii, aby zahájila se 
státy CCG strategický dialog o otázkách 
regionální bezpečnosti ve společném zájmu 
a posléze aby přispěla k vybudování 
regionální bezpečnostní struktury na 
Blízkém východě v partnerství se státy 
Zálivu;

Or. es

Pozměňovací návrh 52
Dominique Baudis, Mário David

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyjadřuje své znepokojení nad tím, že se 
Perský záliv účastní závodů ve zbrojení; 
vyzývá Evropskou unii, aby zahájila se 
státy CCG strategický dialog o otázkách 
regionální bezpečnosti ve společném zájmu 
(íránský jaderný program, stabilizace 
Iráku, islámský terorismus, vnitřní konflikt 
v Jemenu) a posléze aby přispěla 
k vybudování regionální bezpečnostní 
struktury na Blízkém východě v partnerství 
se státy Zálivu;

6. vyjadřuje své znepokojení nad tím, že se 
Perský záliv účastní závodů ve zbrojení; 
vyzývá Evropskou unii, aby zahájila se 
státy CCG strategický dialog o otázkách 
regionální bezpečnosti ve společném zájmu 
(mírový proces na Blízkém východě, 
íránský jaderný program, stabilizace Iráku
a Jemenu a islámský terorismus) a posléze 
aby přispěla k vybudování regionální 
bezpečnostní struktury na Blízkém 
východě v partnerství se státy Zálivu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyjadřuje své znepokojení nad tím, že se 
Perský záliv účastní závodů ve zbrojení; 
vyzývá Evropskou unii, aby zahájila se 
státy CCG strategický dialog o otázkách 

6. vyjadřuje své hluboké znepokojení nad 
tím, že se Perský záliv účastní závodů ve 
zbrojení; vyzývá Evropskou unii, aby 
neprodleně zahájila se státy CCG 
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regionální bezpečnosti ve společném zájmu 
(íránský jaderný program, stabilizace 
Iráku, islámský terorismus, vnitřní konflikt 
v Jemenu) a posléze aby přispěla k 
vybudování regionální bezpečnostní 
struktury na Blízkém východě v partnerství 
se státy Zálivu;

strategický dialog o otázkách regionální 
bezpečnosti ve společném zájmu (íránský 
jaderný program, stabilizace Iráku, 
terorismus, vnitřní konflikt v Jemenu) a 
posléze aby přispěla k vybudování 
regionální bezpečnostní struktury na 
Blízkém východě v partnerství se státy 
Zálivu;

Or. el

Pozměňovací návrh 54
Richard Howitt

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyjadřuje své znepokojení nad tím, že se 
Perský záliv účastní závodů ve zbrojení; 
vyzývá Evropskou unii, aby zahájila se 
státy CCG strategický dialog o otázkách 
regionální bezpečnosti ve společném zájmu 
(íránský jaderný program, stabilizace 
Iráku, islámský terorismus, vnitřní konflikt 
v Jemenu) a posléze aby přispěla k 
vybudování regionální bezpečnostní 
struktury na Blízkém východě v partnerství 
se státy Zálivu;

6. vyjadřuje své znepokojení nad tím, že se 
Perský záliv účastní závodů ve zbrojení; 
vyzývá Evropskou unii, aby zahájila se 
státy CCG strategický dialog o otázkách 
regionální bezpečnosti ve společném zájmu 
(íránský jaderný program, stabilizace 
Iráku, trvalá hrozba terorismu, vnitřní 
konflikt v Jemenu, mírový proces na 
Blízkém východě) a posléze aby přispěla k 
vybudování regionální bezpečnostní 
struktury na Blízkém východě v partnerství 
se státy Zálivu; oceňuje, že země GCC 
usilují o zprostředkování dialogu, i jejich 
klíčovou roli v rámci Arabské mírové 
iniciativy vedené Saudskou Arábií; 
vyjadřuje uznání státům GCC za jejich 
podporu palestinských uprchlíků (v 
současnosti jsou domovem zhruba pro 
241 000 Palestinců) a za podporu, kterou 
poskytují Agentuře OSN pro pomoc a 
práci ve prospěch palestinských uprchlíků 
(UNRWA); žádá, aby EU a GCC obnovily 
úsilí o smírné ukončení okupace 
palestinských území a aby plně 
podporovaly takové řešení izraelsko-
palestinského konfliktu, které povede ke 
vzniku dvou států; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 55
Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyjadřuje v této souvislosti politování 
nad skutečností, že v říjnu byla mezi 
Spojenými státy a Saúdskou Arábií 
uzavřena největší smlouva o vyzbrojení 
v dějinách, která pouze stupňuje závody ve 
zbrojení a je zdrojem nestability v tomto 
regionu; připomíná, že je nezbytné 
usilovat o odzbrojení této oblasti;

Or. es

Pozměňovací návrh 56
Dominique Baudis, Mário David

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. připomíná, že členské státy CCG mají 
významnou úlohu vzhledem k jejich vlivu 
v regionu; vyzývá státy CCG, aby nadále 
vyvíjely úsilí o stabilizaci Afrického rohu 
a v rámci boje proti pirátství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 57

Frieda Brepoels za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. v této souvislosti naléhá na členské 
státy EU, aby se vyvarovaly především 
prodeje zbraní a vojenské spolupráce, jež 
by mohly zvyšovat bezpečnostní riziko v 
tomto regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Dominique Baudis, Mário David

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. opět vyjadřuje svou podporu arabské 
mírové iniciativě inspirované jedním 
z členských států CCG, kterou podporují 
všechny státy Ligy arabských států 
a Organizace islámské konference; vyzývá 
státy CCG, aby pokračovaly ve svém úsilí 
o zprostředkování a podporu izraelsko-
palestinského mírového procesu s cílem 
vytvořit dva státy; zdůrazňuje společný 
zájem EU a CCG postupovat jednotně při 
nastolení spravedlivého a trvalého míru 
v blízkovýchodním regionu; navrhuje 
v tomto kontextu pravidelnější dohodovací 
řízení mezi Kvartetem a výborem Ligy 
arabských států;

Or. fr

Pozměňovací návrh 59
Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. odsuzuje přítomnost vojenských 
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základen Spojených států na vojenských 
základnách v Bahrajnu, na ostrově Diego 
García, v Ománu a v Saúdské Arábii, 
které byly využívány v letech 1990–1991 
v průběhu války v Perském zálivu a které 
Spojené státy nadále využívají;

Or. es

Pozměňovací návrh 60
Dominique Baudis, Mário David

Návrh usnesení
Bod 6 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6c. připomíná, že EU je hlavním 
poskytovatelem pomoci palestinskému 
lidu; vyzývá členské státy CCG, aby více 
přispívaly k posilování palestinských 
institucí a k hospodářskému rozvoji 
v rámci vládního programu předsedy 
vlády Fajjáda s cílem vytvořit v roce 2011 
palestinský stát a aby případně zvážily 
možnost vyplácet své finanční příspěvky 
prostřednictvím stávajících 
mezinárodních mechanismů pomoci; 
vybízí členské státy CCG, aby zvýšily své 
příspěvky, a to zejména v souvislosti se 
světovou krizí, která více zasáhla západní 
země, a aby si tak zachovaly svou úlohu 
nejvýznamnějšího a stabilizujícího činitele 
v regionu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Dominique Baudis, Mário David

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vítá rozhodnutí předsedů parlamentů 
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členských států CCG, kteří se sešli dne 
23. listopadu 2010 v Abú Dhabí, 
podněcovat sledování činností 
a rozhodnutí přijatých na úrovni 
výkonných orgánů CCG a každoroční 
pořádání konference parlamentních 
orgánů členských států CCG; vítá 
skutečnost, že v blízké budoucnosti má 
vzniknout meziparlamentní delegace pro 
vztahy s Evropským parlamentem; je 
přesvědčen, že prohloubená spolupráce na 
parlamentní úrovni bude významným 
přínosem pro vznik strategického 
partnerství těchto dvou subjektů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 62

Frieda Brepoels za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá důležitou spolupráci v energetické 
oblasti mezi Evropskou unií a jejími 
středomořskými partnery, která se v 
současnosti rozšiřuje na obnovitelné 
zdroje energie; domnívá se, že synergie v 
této oblasti činnosti mezi všemi třemi 
geografickými oblastmi je nutno podpořit 
vzhledem ke společným zájmům, 
technologickým znalostem, financování a 
hojnosti zdrojů (slunce, vítr); vítá zřízení
expertní sítě EU–CCG v oblasti čistých 
energií, jež se stala pro státy CCG 
záležitostí prvořadého významu;

8. vítá důležitou spolupráci v energetické 
oblasti mezi Evropskou unií a jejími 
středomořskými partnery, která by se měla 
jednotně zaměřovat zejména na 
uchovávání energie a na obnovitelné 
zdroje energie; domnívá se, že synergie v 
této oblasti činnosti mezi všemi třemi 
geografickými oblastmi je nutno podpořit 
vzhledem ke společným zájmům, 
technologickým znalostem, financování a 
hojnosti zdrojů (slunce, vítr); vítá vytvoření
expertní sítě EU–CCG v oblasti čistých 
energií, jež se stala pro státy CCG 
záležitostí prvořadého významu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. s ohledem na strategické hospodářské, 
politické a kulturní vztahy mezi státy 
Perského zálivu a zeměmi na jižním 
pobřeží Středomoří, ale také s ohledem na 
rostoucí vliv zemí Perského zálivu na 
středomořské státy by se mohlo uvažovat 
o posíleném strukturovaném partnerství 
mezi Radou pro spolupráci v Perském 
zálivu a Unií pro Středomoří, přičemž 
Evropská unie by měla aktivně 
podporovat tento projekt, který by byl 
prospěšný pro všechny zúčastněné strany;

Or. fr

Pozměňovací návrh 64
Dominique Baudis, Mário David

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že národní prioritou pro 
země CCG je vzdělání, protože zde existují 
velké potřeby v oblasti lidských zdrojů 
(nedostatečný počet vyučujících), obsahu 
vzdělávání (nepřizpůsobenost vývoji trhu 
práce) a kvality programů (metodika 
a zastaralé didaktické pomůcky); vyzývá 
k aktivní podpoře úsilí, jež příslušné 
orgány vyvíjejí, aby reagovaly na tyto 
nedostatky a navrhly ambiciózní spolupráci 
v oblasti vysokého, středního a základního 
školství;

9. připomíná, že členské státy CCG
považují vzdělání za národní prioritu, 
protože zde existují velké potřeby v oblasti 
lidských zdrojů (nedostatečný počet 
vyučujících), obsahu vzdělávání 
(nepřizpůsobenost vývoji trhu práce) 
a kvality programů (metodika a zastaralé 
didaktické pomůcky); vyzývá k aktivní
podpoře úsilí, jež příslušné orgány vyvíjejí, 
aby reagovaly na tyto nedostatky a navrhly 
ambiciózní spolupráci v oblasti vysokého, 
středního a základního školství;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 65
Nirj Deva

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že národní prioritou pro 
země CCG je vzdělání, protože zde existují 
velké potřeby v oblasti lidských zdrojů 
(nedostatečný počet vyučujících), obsahu 
vzdělávání (nepřizpůsobenost vývoji trhu 
práce) a kvality programů (metodika a 
zastaralé didaktické pomůcky); vyzývá k 
aktivní podpoře úsilí, jež příslušné orgány 
vyvíjejí, aby reagovaly na tyto nedostatky a 
navrhly ambiciózní spolupráci v oblasti 
vysokého, středního a základního školství;

9. připomíná, že národní prioritou pro 
země CCG je vzdělání, protože zde existují 
velké potřeby v oblasti lidských zdrojů 
(nedostatečný počet vyučujících), obsahu 
vzdělávání (nepřizpůsobenost vývoji trhu 
práce), kvality programů (metodika a 
zastaralé didaktické pomůcky) a využívání 
nových technologií; vyzývá k aktivní 
podpoře úsilí, jež příslušné orgány vyvíjejí, 
aby reagovaly na tyto nedostatky, a k
ambiciózní spolupráci v oblasti vysokého, 
středního a základního školství;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že národní prioritou pro 
země CCG je vzdělání, protože zde existují 
velké potřeby v oblasti lidských zdrojů 
(nedostatečný počet vyučujících), obsahu 
vzdělávání (nepřizpůsobenost vývoji trhu 
práce) a kvality programů (metodika a 
zastaralé didaktické pomůcky); vyzývá k 
aktivní podpoře úsilí, jež příslušné orgány 
vyvíjejí, aby reagovaly na tyto nedostatky a 
navrhly ambiciózní spolupráci v oblasti 
vysokého, středního a základního školství;

9. připomíná, že národní prioritou pro 
země CCG je vzdělání, protože zde existují 
velké potřeby v oblasti lidských zdrojů 
(nedostatečný počet vyučujících), obsahu 
vzdělávání (nepřizpůsobenost vývoji trhu 
práce) a kvality programů (metodika a 
zastaralé didaktické pomůcky); vyzývá k 
aktivní podpoře úsilí, jež příslušné orgány 
vyvíjejí, aby reagovaly na tyto nedostatky,
a k ambiciózní spolupráci v oblasti 
vysokého, středního a základního školství, 
a zdůrazňuje, že v rámci této spolupráce 
by měly být více podporovány výměnné 
programy pro studenty, akademické 
pracovníky a zástupce jednotlivých oborů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 67
Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že národní prioritou pro 
země CCG je vzdělání, protože zde existují 
velké potřeby v oblasti lidských zdrojů 
(nedostatečný počet vyučujících), obsahu 
vzdělávání (nepřizpůsobenost vývoji trhu 
práce) a kvality programů (metodika 
a zastaralé didaktické pomůcky); vyzývá 
k aktivní podpoře úsilí, jež příslušné 
orgány vyvíjejí, aby reagovaly na tyto 
nedostatky a navrhly ambiciózní spolupráci 
v oblasti vysokého, středního a základního 
školství;

9. připomíná, že národní prioritou pro 
země CCG je vzdělání, protože zde existují 
velké potřeby v oblasti lidských zdrojů 
(nedostatečný počet vyučujících), obsahu 
vzdělávání (nepřizpůsobenost vývoji trhu 
práce) a kvality programů (metodika 
a zastaralé didaktické pomůcky); vyzývá 
k aktivní podpoře úsilí, jež příslušné 
orgány vyvíjejí, aby reagovaly na tyto 
nedostatky a navrhly ambiciózní spolupráci 
v oblasti vysokého, středního a základního 
školství s cílem dosáhnout toho, aby bylo 
vzdělání všeobecným právem a aby byla 
zohledněna rovnost mužů a žen;

Or. es

Pozměňovací návrh 68
Richard Howitt

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že národní prioritou pro 
země CCG je vzdělání, protože zde existují 
velké potřeby v oblasti lidských zdrojů 
(nedostatečný počet vyučujících), obsahu 
vzdělávání (nepřizpůsobenost vývoji trhu 
práce) a kvality programů (metodika a 
zastaralé didaktické pomůcky); vyzývá k 
aktivní podpoře úsilí, jež příslušné orgány 
vyvíjejí, aby reagovaly na tyto nedostatky a 
navrhly ambiciózní spolupráci v oblasti 
vysokého, středního a základního školství;

9. připomíná, že národní prioritou pro 
země CCG je vzdělání, protože zde existují 
velké potřeby v oblasti lidských zdrojů 
(nedostatečný počet vyučujících), obsahu 
vzdělávání (nepřizpůsobenost vývoji trhu 
práce) a kvality programů (metodika a 
zastaralé didaktické pomůcky); vyzývá k 
aktivní podpoře úsilí, jež příslušné orgány 
vyvíjejí, aby reagovaly na tyto nedostatky, 
a k ambiciózní spolupráci v oblasti 
vysokého, středního a základního školství s 
cílem zajistit lepší přístup ke vzdělání pro 
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muže i ženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Hans-Gert Pöttering

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9 a. vítá projekt veřejné diplomacie a 
informační činnosti al-Džisr podporovaný 
Evropskou komisí, který již prokázal, že je 
nesmírně přínosný; vybízí v tomto ohledu 
tým vysoké představitelky / 
místopředsedkyně, aby zvážil rozšíření 
aktivit veřejné diplomacie v regionu, ve 
kterém není EU dosud plně pochopena a v 
němž jsou k dispozici pouze omezené 
mechanismy k nápravě tohoto nedostatku; 
zdůrazňuje, že je nutné zdokonalit 
komunikační strategii, mimo jiné 
vysvětlovat politiku a postoje EU v 
arabském jazyce, aby bylo v této oblasti 
osloveno širší publikum;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Dominique Baudis, Mário David

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyjadřuje politování nad tím, že 
program Erasmus Mundus je v tomto 
regionu téměř neznámý zejména proto, že 
chybí informace; vítá iniciativy 
francouzských, britských a německých 
univerzit směřující k navázání partnerství 
mezi univerzitami a zahájení výměnných 
programů; připomíná nicméně, že Evropa 
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v tomto směru stále zaostává za Spojenými 
státy a Asií; žádá Evropskou komisi, aby 
zavedla informační dny o evropském 
vzdělávání a výzkumu pro jejich 
propagaci v tomto regionu; naléhavě 
vyzývá, aby se výměnné programy 
zaměřily na studenty, vyučující 
a výzkumné pracovníky i správní 
zaměstnance a aby bylo zachováno 
vyvážené zastoupení žen a mužů; domnívá 
se, že musí být zavedeny výměnné 
programy pro nejmladší věkovou skupinu 
se zaměřením na 2. stupeň základních 
škol a na střední školy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 71
Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že nedostatek programů 
pro spolupráci mezi EU a CCG v oblasti 
sdělovacích prostředků se projevuje 
nedostatkem informací; vyzývá Komisi, 
aby navrhla opatření pro větší zapojení 
zemí CCG do užší spolupráce v této oblasti 
s cílem více Unii v tomto regionu 
zviditelnit a podporovat vzájemné 
porozumění;

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Dominique Baudis, Mário David

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. domnívá se, že odstranění nedostatků 
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v oblasti výzkumu a studií věnovaných 
v Evropě státům Perského zálivu je 
naprosto prvořadé; podporuje zavádění 
moderních studijních programů 
věnovaných této části arabského světa na 
univerzitách; rovněž by měly být na 
univerzitách v uvedeném regionu 
zaváděny studijní programy týkající se 
Evropské unie;

Or. fr


