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Predlog spremembe 1
Willy Meyer

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
13. julija 1990 o pomenu sklenitve 
sporazuma o prosti trgovini med EGS in 
Svetom za sodelovanje v Zalivu,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
13. julija 1990,

Or. es

Predlog spremembe 2
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svojega poročila z dne 
10. maja 2010 o Uniji za Sredozemlje,

Or. es

Predlog spremembe 3
Richard Howitt

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svojega Rocardovega 
poročila "Reforme v arabskem svetu:
kakšno strategijo potrebuje Evropska 
unija? (INI/2006/2172)

Or. en
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Predlog spremembe 4
Dominique Baudis, Mário David

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 188c in odstavka 
6(a)(v) člena 188n Lizbonske pogodbe, v 
skladu s katerima mora Svet pred 
sklenitvijo vsakega mednarodnega 
sporazuma s področij, za katera velja 
navaden zakonodajni postopek, zaprositi za 
soglasje Parlamenta,

– ob upoštevanju členov 207 in 218 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, v 
skladu s katerima mora Svet pred 
sklenitvijo vsakega mednarodnega 
sporazuma s področij, za katera velja 
navaden zakonodajni postopek, zaprositi za 
soglasje Parlamenta,

Or. fr

Predlog spremembe 5
Dominique Baudis, Mário David

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Deklaracije Generalne 
skupščine Združenih narodov o pravici in 
odgovornosti posameznikov, skupin in 
družbenih organizacij za spodbujanje in 
varstvo splošno priznanih človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin iz leta 1998 
(znana tudi pod naslovom "Deklaracija o 
zagovornikih človekovih pravic"),  

Or. fr

Predlog spremembe 6
Richard Howitt

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je treba zalivsko regijo danes A. ker je treba zalivsko regijo danes 
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obravnavati kot nov porajajoči se svetovni 
gospodarski pol, ki ga sestavljajo države 
Sveta za sodelovanje v Zalivu,

obravnavati kot nov porajajoči se svetovni 
gospodarski pol, ki ga sestavljajo države 
Sveta za sodelovanje v Zalivu, ugotavlja, 
da je EU drugi največji trgovinski partner 
Sveta za sodelovanje v Zalivu, slednji pa 
je peti največji izvozni trg za EU,

Or. en

Predlog spremembe 7
Willy Meyer

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker geopolitično okolje v Zalivu zajema 
varnostna vprašanja svetovnih in 
regionalnih razsežnosti (stabilizacija 
Iraka, iranski jedrski program, islamski 
terorizem, piratstvo, Jemen) in je trenutno 
Svet za sodelovanje v Zalivu edina stabilna 
regionalna organizacija, ki temelji na 
večstranskosti in sodelovanju,

B. ker geopolitično okolje v Zalivu zajema 
varnostna vprašanja svetovnih in 
regionalnih razsežnosti in je trenutno Svet 
za sodelovanje v Zalivu edina stabilna 
regionalna organizacija, ki temelji na 
večstranskosti in sodelovanju,

Or. es

Predlog spremembe 8
Maria Eleni  Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Uvodna izjava B 

Predlog resolucije Predlog spremembe

Β. ker geopolitično okolje v Zalivu zajema 
varnostna vprašanja svetovnih in 
regionalnih razsežnosti (stabilizacija Iraka, 
iranski jedrski program, islamski
terorizem, piratstvo, Jemen) in je trenutno 
Svet za sodelovanje v Zalivu edina stabilna 
regionalna organizacija, ki temelji na 
večstranskosti in sodelovanju,

Β. ker geopolitično okolje v Zalivu zajema 
varnostna vprašanja svetovnih in 
regionalnih razsežnosti (stabilizacija Iraka, 
iranski jedrski program, terorizem, 
piratstvo, Jemen) in je trenutno Svet za 
sodelovanje v Zalivu edina stabilna 
regionalna organizacija, ki temelji na 
večstranskosti in sodelovanju,

Or. el
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Predlog spremembe 9
Richard Howitt

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker geopolitično okolje v Zalivu zajema 
varnostna vprašanja svetovnih in 
regionalnih razsežnosti (stabilizacija Iraka, 
iranski jedrski program, islamski
terorizem, piratstvo, Jemen) in je trenutno 
Svet za sodelovanje v Zalivu edina stabilna 
regionalna organizacija, ki temelji na 
večstranskosti in sodelovanju,

B. ker geopolitično okolje v Zalivu zajema 
varnostna vprašanja svetovnih in 
regionalnih razsežnosti (stabilizacija Iraka, 
iranski jedrski program, iskanje rešitve za 
mir na Bližnjem vzhodu, nenehna grožnja 
terorizma, piratstvo, Jemen) in je trenutno 
Svet za sodelovanje v Zalivu edina stabilna 
regionalna organizacija, ki temelji na 
večstranskosti in sodelovanju,

Or. en

Predlog spremembe 10
Dominique Baudis, Mário David

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker geopolitično okolje v Zalivu zajema 
varnostna vprašanja svetovnih in 
regionalnih razsežnosti (stabilizacija Iraka, 
iranski jedrski program, islamski 
terorizem, piratstvo, Jemen) in je trenutno 
Svet za sodelovanje v Zalivu edina stabilna 
regionalna organizacija, ki temelji na 
večstranskosti in sodelovanju,

B. ker geopolitično okolje v Zalivu zajema 
varnostna vprašanja svetovnih in 
regionalnih razsežnosti (stabilizacija Iraka, 
iranski jedrski program, islamski 
terorizem, piratstvo, Darfur, Jemen) in je 
trenutno Svet za sodelovanje v Zalivu 
edina stabilna regionalna organizacija, ki 
temelji na večstranskosti in sodelovanju,

Or. fr

Predlog spremembe 11
Maria Eleni  Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ca (new) 



AM\840031SL.doc 7/37 PE452.877v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker je Zaliv regija ključnega pomena 
za EU in ker se v večpolarnem in 
soodvisnem svetu takšna partnerstva 
lahko soočajo s političnimi in varnostnimi 
izzivi,

Or. el

Predlog spremembe 12
Dominique Baudis, Mário David

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker proces liberalizacije in povečanja 
raznolikosti gospodarskih struktur, ki se je 
začel v več državah Sveta za sodelovanje v 
Zalivu, prinaša nove vrste notranje 
dinamike – politično (ustavne reforme, 
politična udeležba, krepitev institucij) in 
družbeno (porajanje tkiva združenj, 
združenja delodajalcev, položaj žensk) –, 
kar je treba spodbuditi in podpreti,

D. ker proces liberalizacije in povečanja 
raznolikosti gospodarskih struktur, ki se je 
začel v več državah članicah Sveta za 
sodelovanje v Zalivu, prinaša nove vrste 
notranje dinamike – politično (ustavne 
reforme, politična udeležba, krepitev 
institucij) in družbeno (porajanje tkiva 
združenj, združenja delodajalcev, dostop 
žensk do odgovornih položajev) –, kar je 
treba spodbuditi in podpreti,

Or. fr

Predlog spremembe 13
Willy Meyer

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker proces liberalizacije in povečanja 
raznolikosti gospodarskih struktur, ki se 
je začel v več državah Sveta za 
sodelovanje v Zalivu, prinaša nove vrste 
notranje dinamike – politično (ustavne 
reforme, politična udeležba, krepitev 

črtano
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institucij) in družbeno (porajanje tkiva 
združenj, združenja delodajalcev, položaj 
žensk) –, kar je treba spodbuditi in 
podpreti,

Or. es

Predlog spremembe 14

Frieda Brepoels v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

D a. ker je vseh šest držav članic dednih 
monarhij z omejeno politično 
zastopanostjo, zlasti žensk, in v večini 
primerov ni izvoljenih parlamentov,

Or. en

Predlog spremembe 15
Dominique Baudis, Mário David

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ob upoštevanju negotovih in 
nesprejemljivih pogojev za življenje in 
delo delavcev migrantov kljub njihovi 
osrednji vlogi v številnih sektorjih 
gospodarske dejavnosti držav članic Sveta 
za sodelovanje v Zalivu,

Or. fr

Predlog spremembe 16

Frieda Brepoels v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Uvodna izjava D b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

D b. ker tujci, zlasti domače delavke, 
predstavljajo skoraj 40 % celotnega 
prebivalstva držav Sveta za sodelovanje v 
Zalivu, v Združenih arabskih emiratih pa 
dosegajo približno 80 %,

Or. en

Predlog spremembe 17
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je zaradi velikih vlaganj držav Sveta 
za sodelovanje v Zalivu v južno sosedstvo 
Evropske unije treba uresničiti sinergije 
sodelovanja med Evropo, Sredozemljem in 
Zalivom,

E. ker je zaradi velikih vlaganj držav Sveta 
za sodelovanje v Zalivu v južno sosedstvo 
Evropske unije in skupnih izzivov v tej 
regiji treba uresničiti sinergije sodelovanja 
med Evropo, Sredozemljem in Zalivom,

Or. es

Predlog spremembe 18
Dominique Baudis, Mário David

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je zaradi velikih vlaganj držav Sveta 
za sodelovanje v Zalivu v južno sosedstvo 
Evropske unije treba uresničiti sinergije 
sodelovanja med Evropo, Sredozemljem in 
Zalivom,

Predlog spremembe ne zadeva slovenske 
različice.

Or. fr
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Predlog spremembe 19
Cristian Dan Preda

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ob upoštevanju naraščajočega vpliva 
držav Sveta za sodelovanje v Zalivu v 
arabsko-muslimanskem svetu in 
pomembne vloge, ki jo lahko imajo v 
medkulturnem dialogu,

Or. fr

Predlog spremembe 20
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. ker mora EU zavzeti jasno stališče in 
prevzeti trajne zaveze v zalivski regiji, s 
čimer si bo zagotovila večjo prepoznavnost 
in strateško navzočnost na tem območju,

Or. es

Predlog spremembe 21
Willy Meyer

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja, da je sklenitev sporazuma o 
prosti trgovini med Evropsko unijo in 
Svetom za sodelovanje v Zalivu še naprej 
prednostna naloga ter da bi bil morebiten 
neuspeh v nasprotju z interesi obeh 
strani; poudarja, da bo s sklenitvijo tega 
sporazuma vzajemno priznana 

črtano
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verodostojnost dveh skupnosti, ki sta se 
opredelili za večstranskost in povezovanje;

Or. es

Predlog spremembe 22
Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. ob upoštevanju omejene prisotnosti 
Evropske unije v Zalivski regiji v okviru 
novih struktur za zunanje odnose 
Evropske unije bi morala integrirana 
komunikacijska politika prispevati k 
razvoju ciljno usmerjenih in učinkovitih 
informacij o Evropski uniji v zalivskih 
državah;

Or. fr

Predlog spremembe 23
Raimon Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. je prepričan, da mora EU oblikovati 
strategijo za to regijo, ki bo okrepila vezi s 
Svetom za sodelovanje v Zalivu, podprla 
procese regionalnega povezovanja in 
spodbudila dvostranske odnose z državami 
Sveta za sodelovanje v Zalivu;

Or. es
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Predlog spremembe 24
Maria Eleni  Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da mora Evropska unija 
predlagati vzpostavitev strateškega 
partnerstva s Svetom za sodelovanje v 
Zalivu in njegovimi državami članicami, ki 
se bo skladalo z vlogo obeh skupnosti na 
mednarodnem prizorišču; poudarja, da je 
treba v ta namen uvesti redna vrhunska 
srečanja predsednikov držav in vlad;

2. poudarja, da je cilj vzpostavitev 
strateškega partnerstva s Svetom za 
sodelovanje v Zalivu in njegovimi 
državami članicami, ki se bo skladalo z 
vlogo obeh skupnosti na mednarodnem 
prizorišču; poudarja, da je treba v ta namen 
uvesti redna vrhunska srečanja 
predsednikov držav in vlad;

Or. el

Predlog spremembe 25
Dominique Baudis, Mário David

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da mora Evropska unija predlagati 
vzpostavitev strateškega partnerstva s 
Svetom za sodelovanje v Zalivu in 
njegovimi državami članicami, ki se bo 
skladalo z vlogo obeh skupnosti na 
mednarodnem prizorišču; poudarja, da je 
treba v ta namen uvesti redna vrhunska 
srečanja predsednikov držav in vlad;

2. meni, da mora Evropska unija predlagati 
vzpostavitev strateškega partnerstva s 
Svetom za sodelovanje v Zalivu in 
njegovimi državami članicami, ki se bo 
skladalo z vlogo obeh skupnosti na 
mednarodnem prizorišču; poudarja, da je 
treba v ta namen uvesti redna vrhunska 
srečanja predsednikov držav in vlad ne 
glede na razvoj pogajanj v teku;

Or. fr

Predlog spremembe 26
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)



AM\840031SL.doc 13/37 PE452.877v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

2 a. opozarja tudi na pomen 
enakopravnega partnerstva pri 
sodelovanju in dialogu ob upoštevanju 
razlik med obema subjektoma ter 
potencialne širitve sodelovanja in dialoga 
na različnih področjih;

Or. en

Predlog spremembe 27
Maria Eleni  Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva, naj se v okviru Evropske službe 
za zunanje delovanje več sredstev nameni
tej regiji in naj se tam odprejo nova 
diplomatska predstavništva, ki bodo 
pripomogla k večji vidnosti, lažjemu 
političnemu dialogu in učinkovitejšemu 
delovanju Unije; poudarja, da lahko 
diferenciran dvostranski pristop do držav, 
ki bi želele okrepiti sodelovanje, le dopolni 
in okrepi večstranski okvir;

3. poziva, naj se v okviru Evropske službe 
za zunanje delovanje porabijo finančna 
sredstva, namenjena tej regiji, in naj se 
misije kadrovsko okrepijo, da bodo lahko 
pripomogle k večji vidnosti, lažjemu 
političnemu dialogu in učinkovitejšemu 
delovanju Unije; poudarja, da lahko 
diferenciran dvostranski pristop do držav, 
ki bi želele okrepiti sodelovanje, le dopolni 
in okrepi večstranski okvir;

Or. el

Predlog spremembe 28
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva, naj se v okviru Evropske službe 
za zunanje delovanje več sredstev nameni 
tej regiji in naj se tam odprejo nova 
diplomatska predstavništva, ki bodo 
pripomogla k večji vidnosti, lažjemu 

3. poziva, naj se v okviru Evropske službe 
za zunanje delovanje več sredstev nameni 
tej regiji in naj se tam odprejo nova 
diplomatska predstavništva, ki bodo 
pripomogla k večji vidnosti, lažjemu 
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političnemu dialogu in učinkovitejšemu 
delovanju Unije; poudarja, da lahko 
diferenciran dvostranski pristop do držav, 
ki bi želele okrepiti sodelovanje, le dopolni 
in okrepi večstranski okvir;

političnemu dialogu in učinkovitejšemu 
delovanju Unije, poudarja, da bi morali ta 
sredstva zagotoviti predvsem s 
prerazporeditvijo obstoječih sredstev 
Evropske službe za zunanje delovanje; 
poudarja, da lahko diferenciran dvostranski 
pristop do držav, ki bi želele okrepiti 
sodelovanje, le dopolni in okrepi 
večstranski okvir ter zato poziva Evropsko 
komisijo in visoko predstavnico Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko, naj 
preučita obete za takšno dvostransko 
sodelovanje;

Or. en

Predlog spremembe 29
Dominique Baudis, Mário David

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva, naj se v okviru Evropske službe 
za zunanje delovanje več sredstev nameni 
tej regiji in naj se tam odprejo nova 
diplomatska predstavništva, ki bodo 
pripomogla k večji vidnosti, lažjemu 
političnemu dialogu in učinkovitejšemu 
delovanju Unije; poudarja, da lahko 
diferenciran dvostranski pristop do držav, 
ki bi želele okrepiti sodelovanje, le dopolni 
in okrepi večstranski okvir;

3. poziva, naj se v okviru Evropske službe 
za zunanje delovanje več človeških virov
nameni tej regiji in naj se tam odprejo nova 
diplomatska predstavništva EU pri vsaki 
državi članici Sveta za sodelovanje v 
Zalivu, ki bodo tako pripomogla k večji 
vidnosti, lažjemu političnemu dialogu in 
učinkovitejšemu delovanju Unije; zahteva, 
da države članice EU, ki imajo 
diplomatska predstavništva na terenu, 
delujejo v skladu s politiko EU; poudarja, 
da lahko diferenciran dvostranski pristop 
do držav Sveta za sodelovanje v Zalivu, ki 
bi želele okrepiti sodelovanje z EU, le 
dopolni in okrepi večstranski okvir;

Or. fr
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Predlog spremembe 30
Nirj Deva

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja na družbene in politične 
spremembe, ki so bile v zadnjih letih 
ugotovljene v večini zalivskih držav; 
spodbuja zalivske države, naj se še naprej 
trudijo, in jih poziva, naj naredijo nov 
korak pri spodbujanju človekovih pravic, 
enakosti med spoloma, pravice do dela, ki 
naj se zagotovi tudi delavcem migrantom, 
ter svobode izražanja in mnenja; poziva 
zalivske države, naj prisluhnejo civilni 
družbi ter podprejo porajajoče se lokalne 
strukture in združenja;

4. opozarja na družbene in politične 
spremembe, ki so bile v zadnjih letih 
ugotovljene v večini zalivskih držav; 
spodbuja zalivske države, naj se še naprej 
trudijo, in jih poziva, naj naredijo nov 
korak pri spodbujanju človekovih pravic in 
enakosti med spoloma;

Or. en

Predlog spremembe 31
Maria Eleni  Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja na družbene in politične 
spremembe, ki so bile v zadnjih letih 
ugotovljene v večini zalivskih držav; 
spodbuja zalivske države, naj se še naprej 
trudijo, in jih poziva, naj naredijo nov 
korak pri spodbujanju človekovih pravic,
enakosti med spoloma, pravice do dela, ki 
naj se zagotovi tudi delavcem migrantom, 
ter svobode izražanja in mnenja; poziva 
zalivske države, naj prisluhnejo civilni 
družbi ter podprejo porajajoče se lokalne 
strukture in združenja;

4. opozarja na družbene in politične 
spremembe, ki so bile v zadnjih letih 
ugotovljene v večini zalivskih držav;
spodbuja zalivske države, naj se še naprej 
trudijo, in jih poziva, naj naredijo nov 
korak pri spodbujanju človekovih pravic in
pravice do dela, ki naj se zagotovi tudi 
delavcem migrantom; vztraja, da je 
spoštovanje svobode govora, misli in 
veroizpovedi zelo pomembno in da je treba 
varovati pravice manjšin, tudi verskih;
poudarja, da je treba pravicam žensk, 
enakosti med spoloma in boju proti 
diskriminaciji zaradi spolne usmeritve 
nameniti posebno pozornost; poziva 
zalivske države, naj prisluhnejo civilni 
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družbi ter podprejo porajajoče se lokalne 
strukture in združenja;

Or. el

Predlog spremembe 32
Dominique Baudis, Mário David

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja na družbene in politične 
spremembe, ki so bile v zadnjih letih 
ugotovljene v večini zalivskih držav;
spodbuja zalivske države, naj se še naprej 
trudijo, in jih poziva, naj naredijo nov 
korak pri spodbujanju človekovih pravic, 
enakosti med spoloma, pravice do dela, ki 
naj se zagotovi tudi delavcem migrantom, 
ter svobode izražanja in mnenja; poziva 
zalivske države, naj prisluhnejo civilni 
družbi ter podprejo porajajoče se lokalne 
strukture in združenja;

4. opozarja na družbene in politične 
spremembe, ki so bile v zadnjih letih 
ugotovljene v večini držav članic Sveta za 
sodelovanje v Zalivu; spodbuja te države, 
naj se še naprej trudijo, in jih poziva, naj 
naredijo nov korak pri spodbujanju 
človekovih pravic, enakosti med spoloma, 
pravice do dela, ki naj se zagotovi tudi 
delavcem migrantom, ter svobode 
izražanja, mnenja in veroizpovedi; poziva 
države članice Sveta za sodelovanje v 
Zalivu, naj prisluhnejo civilni družbi ter 
podprejo porajajoče se lokalne strukture in 
združenja; zlasti poziva države članice 
Sveta za sodelovanje v Zalivu, naj:
– sprejmejo spodbujevalne ukrepe za 
dostop žensk do trga dela in izobraževanja 
z odpravljanjem vsake oblike spolne 
diskriminacije ter drugih tradicionalnih 
ali pravnih določb, vključno s tistimi glede 
osebnega statusa,
– ukinejo sistem sponzorstva, obveznega 
za delavce migrante, in nadaljujejo 
reforme na področju delovnega prava, da 
bi zagotovili delavcem, vključno z delavci 
migranti in domačimi delavci, popolno 
uživanje pravnega in socialnega varstva,
– borijo proti vsem oblikam 
nekaznovanosti, zagotavljajo neodvisnost 
sodstva in okrepijo vlogo pravosodnih 
strokovnjakov,
– sprejmejo moratorij na smrtne obsodbe 
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in kazni s telesnim pohabljanjem zaradi 
spoštovanja nedotakljivosti človekove 
telesne celovitosti;

Or. fr

Predlog spremembe 33
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja na družbene in politične 
spremembe, ki so bile v zadnjih letih 
ugotovljene v večini zalivskih držav; 
spodbuja zalivske države, naj se še naprej 
trudijo, in jih poziva, naj naredijo nov 
korak pri spodbujanju človekovih pravic, 
enakosti med spoloma, pravice do dela, ki 
naj se zagotovi tudi delavcem migrantom, 
ter svobode izražanja in mnenja; poziva 
zalivske države, naj prisluhnejo civilni 
družbi ter podprejo porajajoče se lokalne 
strukture in združenja;

4. opozarja na družbene in politične 
spremembe, ki so bile v zadnjih letih 
ugotovljene v večini zalivskih držav; 
spodbuja zalivske države, naj se še naprej 
trudijo, in jih poziva, naj naredijo nov 
korak pri spodbujanju človekovih pravic, 
enakosti med moškimi in ženskami, 
pravice do dela, ki naj se zagotovi tudi 
delavcem migrantom, ter svobode vesti, 
verske svobode, svobode izražanja in 
mnenja; poziva zalivske države, naj 
prisluhnejo civilni družbi ter podprejo 
porajajoče se lokalne strukture in 
združenja;

Or. en

Predlog spremembe 34
Richard Howitt

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja na družbene in politične 
spremembe, ki so bile v zadnjih letih 
ugotovljene v večini zalivskih držav; 
spodbuja zalivske države, naj se še naprej 
trudijo, in jih poziva, naj naredijo nov 
korak pri spodbujanju človekovih pravic, 
enakosti med spoloma, pravice do dela, ki 

4. opozarja na družbene in politične 
spremembe, ki so bile v zadnjih letih 
ugotovljene v večini zalivskih držav; 
spodbuja zalivske države, naj se še naprej 
trudijo, in jih poziva, naj naredijo nov 
korak pri spodbujanju človekovih pravic, 
enakosti med spoloma, pravice do dela, ki 
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naj se zagotovi tudi delavcem migrantom, 
ter svobode izražanja in mnenja; poziva 
zalivske države, naj prisluhnejo civilni 
družbi ter podprejo porajajoče se lokalne 
strukture in združenja;

naj se zagotovi tudi delavcem migrantom, 
ter svobode izražanja in mnenja; poziva 
zalivske države, naj prisluhnejo civilni 
družbi ter podprejo porajajoče se lokalne 
strukture in združenja; v zvezi z delavci 
migranti poziva k izvajanju potrebnih 
reform, da se celovita zaščita razširi na 
domače delavce, zagotovi izvrševanje 
delovne zakonodaje za vse delavce in 
spodbudi vstop žensk na trg dela pod 
enakopravnimi pogoji;

Or. en

Predlog spremembe 35
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja na družbene in politične 
spremembe, ki so bile v zadnjih letih 
ugotovljene v večini zalivskih držav; 
spodbuja zalivske države, naj se še naprej 
trudijo, in jih poziva, naj naredijo nov 
korak pri spodbujanju človekovih pravic, 
enakosti med spoloma, pravice do dela, ki 
naj se zagotovi tudi delavcem migrantom, 
ter svobode izražanja in mnenja; poziva 
zalivske države, naj prisluhnejo civilni 
družbi ter podprejo porajajoče se lokalne 
strukture in združenja;

4. opozarja na družbene in politične 
spremembe, ki so bile v zadnjih letih 
ugotovljene v večini zalivskih držav; 
spodbuja zalivske države, naj se še naprej 
trudijo, in jih poziva, naj naredijo nov 
korak pri spodbujanju človekovih pravic, 
enakosti med spoloma, pravice do dela, ki 
naj se zagotovi tudi delavcem migrantom, 
ter svobode izražanja in mnenja, spodbuja 
nadaljevanje dialoga med EU in Svetom 
za sodelovanje v Zalivu o teh vprašanjih; 
poziva zalivske države, naj prisluhnejo 
civilni družbi ter podprejo porajajoče se 
lokalne strukture in združenja;

Or. en

Predlog spremembe 36
Richard Howitt

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4 a. poziva vlade Sveta za sodelovanje v 
Zalivu, naj delajo skupaj in v duhu 
sodelovanja obravnavajo pereča 
vprašanja o človekovih pravicah v regiji, 
zlasti kar zadeva enakost spolov, položaj 
posameznikov skupine "bidun", ki nimajo 
državljanstva, omejevanje svobode 
izražanja in združevanja, vključno s 
sindikalnimi pravicami ter potrebo po 
zagotavljanju neodvisnosti sodstva in 
pravice do poštenega in hitrega sojenja;
poziva, naj se v predlagano okrepitev 
političnega dialoga s Svetom za 
sodelovanje v Zalivu vključi dialog o 
človekovih pravicah na tehnični in 
politični ravni;

Or. en

Predlog spremembe 37

Frieda Brepoels v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4 a. poziva države Sveta za sodelovanje v 
Zalivu, naj umaknejo svoje zadržke h 
Konvenciji o odpravi vseh oblik 
diskriminacije žensk, ratificirajo zadevni 
izbirni protokol ter umaknejo zadržke h 
Konvenciji o otrokovih pravicah in 
Mednarodni konvenciji o odpravi vseh 
oblik rasne diskriminacije; prav tako 
poudarja, da je pomembno ratificirati in 
izvajati konvencijo ZN o delavcih 
migrantih in konvenciji št. 97 in 143 
Mednarodne organizacije dela;

Or. en
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Predlog spremembe 38
Nirj Deva

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4 a. poudarja, da je treba nujno 
obravnavati zlasti civilne pravice delavcev 
migrantov, kar navaja tudi poročilo 
Mednarodne organizacije dela iz leta 2009 
"Strošek prisilnega dela"; to zadeva zlasti 
pravico do pravične plače in pravične 
obravnave, kar opozarja na dejstvo, da so 
delavci migranti najslabše plačani delavci, 
ki so pogosto prisiljeni živeti v delovnih 
taboriščih, dogaja pa se celo, da jim 
vzamejo potne liste;

Or. en

Predlog spremembe 39
Mario Mauro

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva EU, naj skupaj s Svetom za 
sodelovanje v Zalivu preuči in predlaga 
rešitve za odstranjevanje ovir, ki 
pripadnikom verskih manjšin v tej regiji 
preprečujejo polno in uspešno 
uresničevanje temeljne pravice do 
svobode veroizpovedi – tako individualno 
kot kolektivno, tako v javnem kot v 
zasebnem okolju;

Or. it

Predlog spremembe 40

Frieda Brepoels v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4 b. spodbuja vlade in obstoječe 
parlamentarne skupščine, naj sprejmejo 
takojšnje ukrepe za to, da bodo brez 
zadržkov ratificirale Mednarodni pakt o 
političnih in državljanskih pravicah ter 
Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih 
in kulturnih pravicah, naj sodelujejo s 
tematskimi mehanizmi komisije ZN za 
človekove pravice ter njihove predstavnike 
povabijo na obisk svoje države, zlasti 
posebnega poročevalca o neodvisnosti 
sodnikov in odvetnikov;

Or. en

Predlog spremembe 41
Richard Howitt

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4 b. ponovno izraža nasprotovanje EU 
uporabi smrtne kazni v vseh primerih in 
poziva k svetovnemu moratoriju na 
izvajanje smrtne kazni; v zvezi s tem 
obžaluje, da vse države članice Sveta za 
sodelovanje v Zalivu še naprej ohranjajo 
smrtno kazen, kar v nekaterih primerih 
vključuje tudi usmrtitev mladoletnih oseb;
poziva zlasti države, ki uporabljajo surove 
metode, kot sta obglavljenje in križanje, 
naj jih ukinejo;

Or. en
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Predlog spremembe 42
Nirj Deva

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4 b. spodbuja zalivske države, naj dodatno 
podprejo spodbujanje svobode izražanja 
in mišljenja; poziva vlade zalivskih držav 
k pozitivnejšemu vzajemnemu delovanju s 
civilno družbo in k podpori nastajajočih 
lokalnih struktur in združenj;

Or. en

Predlog spremembe 43
Cristian Dan Preda

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja pomen medkulturnega in 
medverskega dialoga; opozarja, da sta 
Evropska unija in Svet za sodelovanje v 
Zalivu izrazila skupno zavezanost 
spodbujanju in zaščiti vrednot strpnosti, 
zmernosti in sožitja;

Or. fr

Predlog spremembe 44

Frieda Brepoels v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4 c (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4 c. odločno poziva oblasti, naj sprejmejo 
ukrepe, s katerimi bodo zagotovili splošno 
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oglaševanje standardov na področju 
človekovih pravic in njihovo uporabo v 
izobraževalnih ustanovah ter pri 
usposabljanju uslužbencev organov 
pregona, odvetnikov in članov sodstva;

Or. en

Predlog spremembe 45

Frieda Brepoels v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4 d (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4 d. poziva EU in njene države članice k 
ustvarjanju sinergij z vladami Sveta za 
sodelovanje v Zalivu v podporo konvenciji 
Mednarodne organizacije dela za pravice 
domačih delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 46
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je seznanjen s skupnim akcijskim 
programom, ki ga je sprejel ministrski svet 
14. junija 2010 in katerega namen je 
okrepiti sodelovanje na številnih strateških 
področjih vzajemnih interesov, vendar 
obžaluje, da vanj ni vključen sklop, 
posvečen odprtemu, rednemu in 
konstruktivnemu političnemu dialogu;

5. je seznanjen s skupnim akcijskim 
programom, ki ga je sprejel ministrski svet 
14. junija 2010 in katerega namen je 
okrepiti sodelovanje na številnih strateških 
področjih vzajemnih interesov, vključno z 
vzpostavitvijo omrežja za povezovanje 
raziskovalcev, akademikov in poslovnežev; 
vendar obžaluje, da vanj ni vključen sklop, 
posvečen odprtemu, rednemu in 
konstruktivnemu političnemu dialogu;

Or. en
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Predlog spremembe 47
Dominique Baudis, Mário David

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je seznanjen s skupnim akcijskim 
programom, ki ga je sprejel ministrski svet 
14. junija 2010 in katerega namen je 
okrepiti sodelovanje na številnih strateških 
področjih vzajemnih interesov, vendar 
obžaluje, da vanj ni vključen sklop, 
posvečen odprtemu, rednemu in 
konstruktivnemu političnemu dialogu;

5. je seznanjen s skupnim triletnim
akcijskim programom, ki ga je sprejel 
ministrski svet 14. junija 2010 in katerega 
namen je okrepiti sodelovanje na številnih 
strateških področjih vzajemnih interesov, 
vendar obžaluje, da vanj ni vključen sklop, 
posvečen odprtemu, rednemu in 
konstruktivnemu političnemu dialogu;

Or. fr

Predlog spremembe 48
Dominique Baudis, Mário David

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. meni, da mora izvajanje tega 
skupnega akcijskega programa spremljati 
natančen in podroben finančni načrt; 
izvajanje mora voditi osebje, ki mu je 
posebej dodeljena ta naloga, tako v 
Bruslju kakor v državah članicah Sveta za 
sodelovanje v Zalivu; poudarja, da je 
pomembno zagotoviti prepoznavnost tega 
programa in širjenje obsežnih informacij, 
dostopnih ustreznim upravam in 
institucijam; zahteva, da se ob zaključku 
triletnega obdobja opravi ocena rezultatov 
in da se v primeru zadovoljivih rezultatov 
predvidi ustanovitev agencije za 
sodelovanje med EU in Svetom za 
sodelovanje v Zalivu; 

Or. fr
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Predlog spremembe 49
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5 a. poudarja, da imata EU in Svet za 
sodelovanje v Zalivu skupen interes za 
spodbujanje in ohranjanje miru in 
stabilnosti na Bližnjem vzhodu, v severni 
Afriki, na Afriškem rogu ter pravzaprav v 
svetovnem okviru; odločno poziva 
partnerje, naj okrepijo sodelovanje glede 
teh skupnih interesov;

Or. en

Predlog spremembe 50

Frieda Brepoels v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5 a. poziva EU, naj svoje programe za 
sodelovanje z državami Sveta za 
sodelovanje v Zalivu bolj osredotoči na 
organizacije civilne družbe ter naj podpre 
povečanje vpliva žensk in mladine;

Or. en

Predlog spremembe 51
Willy Meyer

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. je zaskrbljen nad tem, da se zalivska 
regija vključuje v oboroževalno tekmo; 
poziva Evropsko unijo, naj vzpostavi 
strateški dialog z državami Sveta za 
sodelovanje v Zalivu, kar zadeva vprašanja 
regionalne varnosti v skupnem interesu 
(iranski jedrski program, stabilizacija 
Iraka, islamski terorizem, notranji 
konflikt v Jemnu), in v končni fazi 
pripomore k vzpostavitvi strukture 
regionalne varnosti na Bližnjem vzhodu v 
partnerstvu z zalivskimi državami;

6. je zaskrbljen nad tem, da se zalivska 
regija vključuje v oboroževalno tekmo;
poziva Evropsko unijo, naj vzpostavi 
strateški dialog z državami Sveta za 
sodelovanje v Zalivu, kar zadeva vprašanja 
regionalne varnosti v skupnem interesu, in 
v končni fazi pripomore k vzpostavitvi 
strukture regionalne varnosti na Bližnjem 
vzhodu v partnerstvu z zalivskimi 
državami;

Or. es

Predlog spremembe 52
Dominique Baudis, Mário David

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. je zaskrbljen nad tem, da se zalivska 
regija vključuje v oboroževalno tekmo;
poziva Evropsko unijo, naj vzpostavi 
strateški dialog z državami Sveta za 
sodelovanje v Zalivu, kar zadeva vprašanja 
regionalne varnosti v skupnem interesu 
(iranski jedrski program, stabilizacija 
Iraka, islamski terorizem, notranji konflikt 
v Jemnu), in v končni fazi pripomore k 
vzpostavitvi strukture regionalne varnosti 
na Bližnjem vzhodu v partnerstvu z 
zalivskimi državami;

6. je zaskrbljen nad tem, da se zalivska 
regija vključuje v oboroževalno tekmo; 
poziva Evropsko unijo, naj vzpostavi 
strateški dialog z državami Sveta za 
sodelovanje v Zalivu, kar zadeva vprašanja 
regionalne varnosti v skupnem interesu 
(bližnjevzhodni mirovni proces, iranski 
jedrski program, stabilizacija Iraka in
Jemna ter islamski terorizem), in v končni 
fazi pripomore k vzpostavitvi strukture 
regionalne varnosti na Bližnjem vzhodu v 
partnerstvu z zalivskimi državami;

Or. fr

Predlog spremembe 53
Maria Eleni  Kopa (Maria Eleni Koppa)

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. je zaskrbljen nad tem, da se zalivska 
regija vključuje v oboroževalno tekmo; 
poziva Evropsko unijo, naj vzpostavi 
strateški dialog z državami Sveta za 
sodelovanje v Zalivu, kar zadeva vprašanja 
regionalne varnosti v skupnem interesu 
(iranski jedrski program, stabilizacija 
Iraka, islamski terorizem, notranji konflikt 
v Jemnu), in v končni fazi pripomore k 
vzpostavitvi strukture regionalne varnosti 
na Bližnjem vzhodu v partnerstvu z 
zalivskimi državami;

6. je globoko zaskrbljen nad tem, da se 
zalivska regija vključuje v oboroževalno 
tekmo; poziva Evropsko unijo, naj 
nemudoma vzpostavi strateški dialog z 
državami Sveta za sodelovanje v Zalivu, 
kar zadeva vprašanja regionalne varnosti v 
skupnem interesu (iranski jedrski program, 
stabilizacija Iraka, terorizem, notranji 
konflikt v Jemnu), in v končni fazi 
pripomore k vzpostavitvi strukture 
regionalne varnosti na Bližnjem vzhodu v 
partnerstvu z zalivskimi državami;

Or. el

Predlog spremembe 54
Richard Howitt

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. je zaskrbljen nad tem, da se zalivska 
regija vključuje v oboroževalno tekmo; 
poziva Evropsko unijo, naj vzpostavi 
strateški dialog z državami Sveta za 
sodelovanje v Zalivu, kar zadeva vprašanja 
regionalne varnosti v skupnem interesu 
(iranski jedrski program, stabilizacija 
Iraka, islamski terorizem, notranji konflikt 
v Jemnu), in v končni fazi pripomore k 
vzpostavitvi strukture regionalne varnosti 
na Bližnjem vzhodu v partnerstvu z 
zalivskimi državami;

6. je zaskrbljen nad tem, da se zalivska 
regija vključuje v oboroževalno tekmo; 
poziva Evropsko unijo, naj vzpostavi 
strateški dialog z državami Sveta za 
sodelovanje v Zalivu, kar zadeva vprašanja 
regionalne varnosti v skupnem interesu 
(iranski jedrski program, stabilizacija 
Iraka, nenehna grožnja terorizma, notranji 
konflikt v Jemnu, mirovni proces na 
Bližnjem vzhodu), in v končni fazi 
pripomore k vzpostavitvi strukture 
regionalne varnosti na Bližnjem vzhodu v 
partnerstvu z zalivskimi državami;
pozdravlja prizadevanje za posredovanje 
držav Sveta za sodelovanje v Zalivu in 
njihovo vodilno vlogo v okviru arabske 
mirovne pobude pod vodstvom Savdske 
Arabije; priznava podporo držav Sveta za 
sodelovanje v Zalivu palestinskim 
beguncem (trenutno nudijo zatočišče 241. 
000 Palestincem), prav tako njihovo 
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podporo Agencije Združenih narodov za 
pomoč in zaposlovanje palestinskih 
beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA); 
poziva EU in Svet za sodelovanje v Zalivu, 
naj skupaj obnovita prizadevanje za 
dosego sporazumnega konca zasedbe 
palestinskega ozemlja ter naj v celoti 
podpreta rešitev izraelsko-palestinskega 
spora, ki predvideva soobstoj dveh držav;

Or. en

Predlog spremembe 55
Willy Meyer

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. v zvezi s tem obžaluje dejstvo, da so 
ZDA in Saudova Arabija oktobra 
podpisale najdražjo pogodbo o dobavi 
orožja doslej, saj bo to služilo samo 
stopnjevanju oboroževalne tekme in 
destabilizaciji regije; poudarja, da si je 
treba prizadevati za demilitarizacijo 
regije;

Or. es

Predlog spremembe 56
Dominique Baudis, Mário David

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. opozarja, da imajo države članice 
Sveta za sodelovanje v Zalivu pomembno 
vlogo kot regionalni akter; poziva države 
Sveta za sodelovanje v Zalivu, naj 
nadaljujejo prizadevanja za stabilnost 
Afriškega roga ter boj proti piratstvu;
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Or. fr

Predlog spremembe 57
Frieda Brepoels v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6 a. v tem okviru odločno poziva države 
članice EU, naj ne prispevajo k povečanju 
varnostnih tveganj v regiji, zlasti s prodajo 
orožja in sodelovanjem na vojaškem 
področju;

Or. en

Predlog spremembe 58
Dominique Baudis, Mário David

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. ponovno izraža podporo arabski 
mirovni pobudi, ki jo vodi ena od držav 
članic Sveta za sodelovanje v Zalivu in jo 
je sprejela skupina držav Arabske lige ter 
Oranizacije islamske konference; poziva 
države Sveta za sodelovanje v Zalivu, naj 
nadaljujejo svoja prizadevanja za 
posredovanje in podporo izraelsko-
palestinskemu procesu, da bi dosegli 
rešitev za državi; poudarja, da imata EU 
in Svet za sodelovanje v Zalivu skupni 
interes si prizadevati za vzpostavitev 
pravičnega in trajnega regionalnega  
miru na Bližnjem vzhodu; s tem v zvezi 
predlaga rednejša posvetovanja med 
četverico in nadzornim odborom Arabske 
lige; 

Or. fr
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Predlog spremembe 59
Willy Meyer

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. obsoja obstoj vojaških oporišč ZDA v 
Bahrajnu, na otoku Diego Garcia, v 
Omanu in Saudovi Arabiji, ki so jih ZDA 
uporabile med zalivsko vojno v letih 1990 
in 1991 in jih uporabljajo še danes,

Or. es

Predlog spremembe 60
Dominique Baudis, Mário David

Predlog resolucije
Odstavek 6 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6 c. opozarja, da je EU prva po prispevku 
pomoči palestinskemu ljudstvu; poziva 
države članice Sveta za sodelovanje v 
Zalivu, naj bolj prispevajo h krepitvi 
palestinskih institucij in gospodarskemu 
razvoju v okviru vladnega programa 
predsednika vlade Fajada, da bi ustanovili 
palestinsko državo v letu 2011 ter da bi v 
nasprotnem primeru predvideli možnost 
izplačila njihovih finančnih prispevkov 
preko obstoječih mehanizmov 
mednarodne pomoči; spodbuja države 
članice Sveta za sodelovanje v Zalivu, da 
povečajo svoj prispevek, zlasti v okviru 
svetovne krize, zaradi katere so huje 
prizadete zahodne države, da bi ohranili 
njegovo bistveno vlogo stabilizatorja v 
regiji; 

Or. fr
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Predlog spremembe 61
Dominique Baudis, Mário David

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. pozdravlja sklep predsednikov 
parlamentov držav članic Sveta za 
sodelovanje v Zalivu, ki so se sestali v Abu 
Dabiju 23. novembra 2010, da bodo začeli 
nadaljevalno delo na podlagi dejavnosti in 
sklepov, sprejetih na izvršni ravni v okviru 
Sveta za sodelovanje v Zalivu, ter 
ustanovili letno konferenco 
parlamentarnih institucij držav članic 
Sveta za sodelovanje v Zalivu; pozdravlja 
dejstvo, da bo kmalu oblikovana 
medparlamentarna delegacija za odnose z 
Evropskim parlamentom; prepričan je, 
da bo poglobljeno sodelovanje na 
parlamentarni ravni pomembno 
prispevalo k oblikovanju strateškega 
partnerstva med njima; 

Or. fr

Predlog spremembe 62
Frieda Brepoels v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. pozdravlja pomembno sodelovanje med 
Evropsko unijo in njenimi sredozemskimi 
partnerji na področju energije, ki se je zdaj 
razširilo tudi na obnovljive vire energije; 
meni, da je treba spodbujati sinergije med 
vsemi tremi geografskimi območji v tem 
sektorju, v katerem je mogoče ugotoviti 
prekrivanje interesov, tehnoloških znanj in 
izkušenj, financiranja ter bogatih virov 
(sonce, veter); pozdravlja vzpostavitev 
strokovne mreže Evropske unije in Sveta 

8. pozdravlja pomembno sodelovanje med 
Evropsko unijo in njenimi sredozemskimi 
partnerji na področju energije, kjer bi se 
morali osredotočiti predvsem na 
ohranjanje energije in obnovljive vire 
energije; meni, da je treba spodbujati 
sinergije med vsemi tremi geografskimi 
območji v tem sektorju, v katerem je 
mogoče ugotoviti prekrivanje interesov, 
tehnoloških znanj in izkušenj, financiranja 
ter bogatih virov (sonce, veter); pozdravlja 



PE452.877v01-00 32/37 AM\840031SL.doc

SL

za sodelovanje v Zalivu o čisti energiji, ki 
je postala prednostnega pomena za države 
Sveta za sodelovanje v Zalivu;

vzpostavitev strokovne mreže Evropske 
unije in Sveta za sodelovanje v Zalivu o 
čisti energiji, ki je postala prednostnega 
pomena za države Sveta za sodelovanje v 
Zalivu;

Or. en

Predlog spremembe 63
Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. ob upoštevanju strateških, 
gospodarskih, političnih in kulturnih 
odnosov med zalivskimi državami in 
državami južnega Sredozemlja, a tudi 
naraščajočega vpliva zalivskih držav na 
sredozemske države, bi lahko predvideli 
okrepljeno in strukturirano partnerstvo 
med Svetom za sodelovanje v Zalivu in 
Unijo za Sredozemlje, Evropska unija pa 
bi morala dejavno sodelovati pri 
spodbujanju takšnega projekta, 
koristnega za vse strani;

Or. fr

Predlog spremembe 64
Dominique Baudis, Mário David

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. opozarja, da je izobraževanje za države 
Sveta za sodelovanje v Zalivu nacionalna 
prednostna naloga, saj obstajajo velike 
potrebe na področjih človeških virov 
(nezadosten učiteljski kader), vsebine 
usposabljanj (neprilagojenost razvoju trga 
dela) in kakovosti programov (zastarele 

9. opozarja, da so države članice Sveta za 
sodelovanje v Zalivu določile
izobraževanje za nacionalno prednostno 
nalogo, saj obstajajo velike potrebe na 
področjih človeških virov (nezadosten 
učiteljski kader), vsebine usposabljanj 
(neprilagojenost razvoju trga dela) in 
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metode in didaktični pripomočki); poziva, 
naj se dejavno podprejo prizadevanja 
organov, da bi odgovorili na te 
primanjkljaje, in naj se predlaga 
širokopotezno sodelovanje na področju 
visokošolskega, srednješolskega in 
osnovnošolskega izobraževanja;

kakovosti programov (zastarele metode in 
didaktični pripomočki); poziva, naj se 
dejavno podprejo prizadevanja organov, da 
bi odgovorili na te primanjkljaje, in naj se 
predlaga širokopotezno sodelovanje na 
področju visokošolskega, srednješolskega 
in osnovnošolskega izobraževanja;

Or. fr

Predlog spremembe 65
Nirj Deva

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. opozarja, da je izobraževanje za države 
Sveta za sodelovanje v Zalivu nacionalna 
prednostna naloga, saj obstajajo velike 
potrebe na področjih človeških virov 
(nezadosten učiteljski kader), vsebine 
usposabljanj (neprilagojenost razvoju trga 
dela) in kakovosti programov (zastarele 
metode in didaktični pripomočki); poziva, 
naj se dejavno podprejo prizadevanja 
organov, da bi odgovorili na te 
primanjkljaje, in naj se predlaga 
širokopotezno sodelovanje na področju 
visokošolskega, srednješolskega in 
osnovnošolskega izobraževanja;

9. opozarja, da je izobraževanje za države 
Sveta za sodelovanje v Zalivu nacionalna 
prednostna naloga, saj obstajajo velike 
potrebe na področjih človeških virov 
(nezadosten učiteljski kader), vsebine 
usposabljanja (neprilagojenost razvoju trga 
dela), kakovosti programov (zastarele 
metode in didaktični pripomočki) in 
uporabe novih tehnologij; poziva, naj se 
dejavno podprejo prizadevanja organov, da 
bi odgovorili na te primanjkljaje, in naj se
predlaga širokopotezno sodelovanje na 
področju visokošolskega, srednješolskega 
in osnovnošolskega izobraževanja;

Or. en

Predlog spremembe 66
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. opozarja, da je izobraževanje za države 
Sveta za sodelovanje v Zalivu nacionalna 
prednostna naloga, saj obstajajo velike 

9. opozarja, da je izobraževanje za države 
Sveta za sodelovanje v Zalivu nacionalna 
prednostna naloga, saj obstajajo velike 



PE452.877v01-00 34/37 AM\840031SL.doc

SL

potrebe na področjih človeških virov 
(nezadosten učiteljski kader), vsebine 
usposabljanj (neprilagojenost razvoju trga 
dela) in kakovosti programov (zastarele 
metode in didaktični pripomočki); poziva, 
naj se dejavno podprejo prizadevanja 
organov, da bi odgovorili na te 
primanjkljaje, in naj se predlaga 
širokopotezno sodelovanje na področju 
visokošolskega, srednješolskega in 
osnovnošolskega izobraževanja;

potrebe na področjih človeških virov 
(nezadosten učiteljski kader), vsebine 
usposabljanj (neprilagojenost razvoju trga 
dela) in kakovosti programov (zastarele 
metode in didaktični pripomočki); poziva, 
naj se dejavno podprejo prizadevanja 
organov, da bi odgovorili na te 
primanjkljaje, in naj se predlaga 
širokopotezno sodelovanje na področju 
visokošolskega, srednješolskega in 
osnovnošolskega izobraževanja, poudarja, 
da bi moralo to sodelovanje vključevati 
dodatno podporo programov za izmenjavo 
študentov, akademikov in strokovnjakov;

Or. en

Predlog spremembe 67
Willy Meyer

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. opozarja, da je izobraževanje za države 
Sveta za sodelovanje v Zalivu nacionalna 
prednostna naloga, saj obstajajo velike 
potrebe na področjih človeških virov 
(nezadosten učiteljski kader), vsebine 
usposabljanj (neprilagojenost razvoju trga 
dela) in kakovosti programov (zastarele 
metode in didaktični pripomočki); poziva, 
naj se dejavno podprejo prizadevanja 
organov, da bi odgovorili na te 
primanjkljaje, in naj se predlaga 
širokopotezno sodelovanje na področju 
visokošolskega, srednješolskega in 
osnovnošolskega izobraževanja;

9. opozarja, da je izobraževanje za države 
Sveta za sodelovanje v Zalivu nacionalna 
prednostna naloga, saj obstajajo velike 
potrebe na področjih človeških virov 
(nezadosten učiteljski kader), vsebine 
usposabljanja (neprilagojenost razvoju trga 
dela) in kakovosti programov (zastarele 
metode in didaktični pripomočki); poziva, 
naj se dejavno podprejo prizadevanja 
oblasti, da bi odpravile te pomanjkljivosti, 
in predlaga širokopotezno sodelovanje na 
področju visokošolskega, srednješolskega 
in osnovnošolskega izobraževanja, da bo 
izobrazba pridobila status splošne pravice 
in da bo več pozornosti namenjene 
enakosti spolov na vseh področjih; 

Or. es
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Predlog spremembe 68
Richard Howitt

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. opozarja, da je izobraževanje za države 
Sveta za sodelovanje v Zalivu nacionalna 
prednostna naloga, saj obstajajo velike 
potrebe na področjih človeških virov 
(nezadosten učiteljski kader), vsebine 
usposabljanj (neprilagojenost razvoju trga 
dela) in kakovosti programov (zastarele 
metode in didaktični pripomočki); poziva, 
naj se dejavno podprejo prizadevanja 
organov, da bi odgovorili na te 
primanjkljaje, in naj se predlaga 
širokopotezno sodelovanje na področju 
visokošolskega, srednješolskega in 
osnovnošolskega izobraževanja;

9. opozarja, da je izobraževanje za države 
Sveta za sodelovanje v Zalivu nacionalna 
prednostna naloga, saj obstajajo velike 
potrebe na področjih človeških virov 
(nezadosten učiteljski kader), vsebine 
usposabljanj (neprilagojenost razvoju trga 
dela) in kakovosti programov (zastarele 
metode in didaktični pripomočki); poziva, 
naj se dejavno podprejo prizadevanja 
organov, da bi odgovorili na te 
primanjkljaje, in naj se predlaga 
širokopotezno sodelovanje na področju 
visokošolskega, srednješolskega in 
osnovnošolskega izobraževanja, da se 
spodbudi večji dostop do izobraževanja za 
moške in ženske;

Or. en

Predlog spremembe 69
Hans-Gert Pöttering

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9 a. pozdravlja projekt Al-Jisr o javni 
diplomaciji in ozaveščanju EU in Sveta za 
sodelovanje v Zalivu, ki ga podpira 
Evropska komisija in se je izkazal za 
izjemno koristnega; v zvezi s tem spodbuja 
službe visoke 
predstavnice/podpredsednice, naj preučijo 
možnosti za širitev dejavnosti javne 
diplomacije v regiji, kjer EU še vedno ni 
jasno razumljena in so mehanizmi za 
odpravo te pomanjkljivosti omejene;
poudarja, da je treba razviti boljšo 
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strategijo komuniciranja, vključno s 
potrebo po predstavitvi politik in stališč 
EU v arabščini, da se pridobi pozornost 
širšega občinstva v regiji;

Or. en

Predlog spremembe 70
Dominique Baudis, Mário David

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. obžaluje, da je program Erasmus 
Mundus skoraj neznan na celotnem 
območju, zlasti zaradi pomanjkanja 
informacij; pozdravlja pobude, ki so jih 
sprejele francoske, britanske in nemške 
univerze, da bi vzpostavile univerzitetna 
partnerstva in programe izmenjave; 
vendar opozarja, da so Evropo pri tem 
prehitele Združene države in Azija; 
zahteva, da Evropska komisija določi 
informativne dneve za promocijo 
poučevanja ter evropskega znanstvenega 
raziskovanja na terenu; vztraja, da so ti
programi izmenjav namenjeni študentom, 
učiteljem, raziskovalcem, kot tudi 
upravnemu osebju, ob upoštevanju 
uravnoteženega predstavništva spolov;
meni, da je treba ustanoviti programe 
izmenjav za najbolj mlade in jih nameniti 
srednješolcem;  

Or. fr

Predlog spremembe 71
Cristian Dan Preda

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja, da se odsotnost programov 
sodelovanja med EU in Svetom za 
sodelovanje v Zalivu na področju medijev 
kaže v obliki pomanjkanja informacij; 
poziva Komisijo, naj predlaga ukrepe za 
vključitev držav Sveta za sodelovanje v 
Zalivu v pospešeno sodelovanje na tem 
področju, da bi povečali prepoznavnoost 
Unije na tem območju in spodbujali 
medsebojno razumevanje;

Or. fr

Predlog spremembe 72
Dominique Baudis, Mário David

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9c. meni, da je bistvenega pomena 
odpraviti pomanjkljivosti v Evropi na 
področju raziskovanja in študij o zalivskih 
državah; spodbuja uvedbo sodobnih 
študijskih programov na univerzah, 
namenjenih temu delu evropskega sveta;
ravno tako je treba nuditi študijske 
programe o Evropski uniji na univerzah v 
tej regiji;

Or. fr


