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Pozměňovací návrh 1
<RepeatBlock-Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Návrh stanoviska
Odstavec 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá ke spravedlivému rozdělování a 
sjednocení financování finančních 
programů EPS pro mobilitu a podporu 
občanské společnosti, aby jak východní, 
tak jižní oblasti byly z hlediska vnější 
spolupráce EU rovnocenné;

1. vyzývá ke spravedlivému rozdělování 
finančních prostředků pro mobilitu a 
podporu občanské společnosti v rámci 
finančních programů evropské politiky 
sousedství (EPS), aby jak východní, tak 
jižní oblasti mohly rovnocenně a v 
závislosti na výzvách, kterým musí čelit, 
těžit z výhod vnější spolupráce EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Odstavec 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá ke spravedlivému rozdělování a 
sjednocení financování finančních 
programů EPS pro mobilitu a podporu 
občanské společnosti, aby jak východní, 
tak jižní oblasti byly z hlediska vnější 
spolupráce EU rovnocenné;

1. vyzývá ke spravedlivému rozdělování a 
sjednocení stávajících finančních 
prostředků pro mobilitu a podporu 
občanské společnosti v rámci finančních 
programů evropské politiky sousedství 
(EPS), aby jak východní, tak jižní oblasti 
byly z hlediska vnější spolupráce EU 
rovnocenné;

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Katarína Neveďalová

Návrh stanoviska
Odstavec 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá ke spravedlivému rozdělování a 
sjednocení financování finančních 
programů EPS pro mobilitu a podporu 
občanské společnosti, aby jak východní, 
tak jižní oblasti byly z hlediska vnější 
spolupráce EU rovnocenné;

1. vyzývá ke spravedlivému rozdělování a 
sjednocení finančních prostředků pro 
mobilitu a podporu občanské společnosti v 
rámci finančních programů evropské 
politiky sousedství (EPS), aby jak 
východní, tak jižní oblasti měly z hlediska 
vnější spolupráce EU rovné postavení;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Marek Henryk Migalski

Návrh stanoviska
Odstavec 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. zásadně potvrzuje souvislost mezi 
výměnami a spoluprací v oblasti kultury, 
vzdělávání a sportu mezi Evropskou unií a 
zeměmi EPS na jedné straně a rozvojem a 
posilováním otevřené občanské 
společnosti, demokracie a právního státu 
a propagací základních svobod a lidských 
práv na straně druhé; zdůrazňuje, že 
spolupráce v těchto oblastech přináší jak 
Unii, tak partnerským zemím EPS 
dodatečné výhody;

Or. pl

Pozměňovací návrh 5
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Odstavec 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. poukazuje na to, že je třeba zabývat se 
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překážkami bránícími mobilitě a zejména 
příliš složitými správními postupy při 
vydávání víz, jak pro studenty a výzkumné 
pracovníky, tak pro umělce a organizace 
zabývající se živými vystoupeními, a 
vyzývá členské státy, aby tyto postupy 
zjednodušily a sjednotily; zároveň 
upozorňuje na riziko, které představuje 
odliv mozků, a na jeho dopady na země, z 
nichž dotyční mladí lidé pocházejí, a 
doporučuje vytvořit strategie s cílem 
pomoci především mladým lidem, a to i v 
jejich zemi původu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Marietje Schaake

Návrh stanoviska
Odstavec 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. prohlašuje, že programy EU pro mladé 
lidi měly velký vliv na zvýšení možností
vzdělávání pro mladé; apeluje tedy na 
členské státy, aby umožnily studentům ze 
zemí EPS přístup ke vzdělávání v Evropě;

2. cení si stávajících programů mobility 
EU a regionálních projektů, neboť 
výměny či spolupráce v oblasti kultury a 
vzdělávání mohou posílit občanskou 
společnost, podpořit demokratizaci, rozvoj 
dovedností a přispět k dialogu, 
porozumění a stabilitě či míru; apeluje 
tedy na Komisi a členské státy, aby 
stávající programy, jako je program 
celoživotního učení, ještě více zpřístupnily 
třetím zemím, a žádá, aby studentům ze 
zemí EPS byl usnadněn přístup ke 
vzdělávání a odborné přípravě v Evropě;
vyzývá Komisi, aby rozšířila škálu 
programů mobility, mimo jiné o výměnný 
program určený pro občanskou 
společnost a pracovníky sociálních 
podniků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Odstavec 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. prohlašuje, že programy EU pro mladé 
lidi měly velký vliv na zvýšení možností 
vzdělávání pro mladé; apeluje tedy na 
členské státy, aby umožnily studentům ze 
zemí EPS přístup ke vzdělávání v Evropě;

2. prohlašuje, že programy EU v oblasti 
vzdělávání, odborné přípravy a mládeže 
umožnily podpořit výměny a spolupráci a 
usnadnit sdílení zkušeností a osvědčených 
postupů se zeměmi EPS; apeluje tedy na 
členské státy, aby umožnily studentům ze 
zemí EPS přístup ke vzdělávání v Evropě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Doris Pack

Návrh stanoviska
Odstavec 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. prohlašuje, že programy EU pro mladé 
lidi měly velký vliv na zvýšení možností 
vzdělávání pro mladé; apeluje tedy na
členské státy, aby umožnily studentům ze 
zemí EPS přístup ke vzdělávání v Evropě;

2. prohlašuje, že programy EU pro mladé 
lidi měly velký vliv na zvýšení možností 
vzdělávání pro mladé; vyzývá proto 
Evroskou komisi a členské státy, aby 
programy mobility, vzdělávání a mládeže 
příští generace zpřístupnily od roku 2014 
sousedním zemím EU a umožnily jim tak 
účast na těchto programech;

Or. de

Pozměňovací návrh 9
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Odstavec 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. prohlašuje, že programy EU pro mladé 
lidi měly velký vliv na zvýšení možností 
vzdělávání pro mladé; apeluje tedy na 
členské státy, aby umožnily studentům ze 
zemí EPS přístup ke vzdělávání v Evropě;

2. prohlašuje, že programy EU pro mladé
lidi měly velký vliv na zvýšení možností 
vzdělávání a odborné přípravy pro mladé; 
apeluje tedy na členské státy, aby umožnily 
studentům a učňům ze zemí EPS přístup 
ke vzdělávání a odborné přípravě v 
Evropě; v tomto ohledu podporuje 
písemné prohlášení Evropského 
parlamentu 005/2011 o vytvoření 
evropsko-středomořských programů 
„Erasmus“ a „Leonardo da Vinci“, které 
by mohly být podnětem k vytvoření 
podobných iniciativ v dalších regionech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Katarína Neveďalová

Návrh stanoviska
Odstavec 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. prohlašuje, že programy EU pro mladé 
lidi měly velký vliv na zvýšení možností 
vzdělávání pro mladé; apeluje tedy na 
členské státy, aby umožnily studentům ze 
zemí EPS přístup ke vzdělávání v Evropě;

2. prohlašuje, že programy EU zaměřené 
na mladé lidi měly značný vliv na zvýšení 
možností vzdělávání pro mladé; apeluje 
tedy na členské státy, aby umožnily 
studentům ze zemí EPS přístup ke 
vzdělávání v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Odstavec 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. prohlašuje, že programy EU pro mladé 
lidi měly velký vliv na zvýšení možností 
vzdělávání pro mladé; apeluje tedy na 
členské státy, aby umožnily studentům ze 
zemí EPS přístup ke vzdělávání v Evropě;

2. prohlašuje, že programy EU pro mladé 
lidi měly velký vliv na zvýšení možností 
vzdělávání pro mladé; apeluje tedy na 
členské státy, aby poskytovaly nadaným 
studentům ze zemí EPS stupendia, která 
jim umožní studovat v Evropě;

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Odstavec 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. prohlašuje, že programy EU pro mladé 
lidi měly velký vliv na zvýšení možností 
vzdělávání pro mladé; apeluje tedy na 
členské státy, aby umožnily studentům ze 
zemí EPS přístup ke vzdělávání v Evropě;

2. prohlašuje, že programy EU pro mladé 
lidi měly velký vliv na zvýšení možností 
vzdělávání pro mladé; apeluje tedy na 
členské státy, aby umožnily rozmanité 
skupině studentů ze zemí EPS, včetně žen 
a příslušníků národnostních menšin,
přístup ke vzdělávání v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Odstavec 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. prohlašuje, že programy EU pro mladé 
lidi měly velký vliv na zvýšení možností 
vzdělávání pro mladé; apeluje tedy na 
členské státy, aby umožnily studentům ze 
zemí EPS přístup ke vzdělávání v Evropě;

2. prohlašuje, že programy EU pro mladé 
lidi měly velký vliv na zvýšení možností 
vzdělávání pro mladé a přispěly ke 
vzájemnému porozumění mezi národy;
apeluje tedy na členské státy, aby umožnily 
studentům ze zemí EPS přístup ke 
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vzdělávání v Evropě;

Or. lt

Pozměňovací návrh 14
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Návrh stanoviska
Odstavec 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. prohlašuje, že programy EU pro mladé 
lidi měly velký vliv na zvýšení možností 
vzdělávání pro mladé; apeluje tedy na 
členské státy, aby umožnily studentům ze 
zemí EPS přístup ke vzdělávání v Evropě;

2. prohlašuje, že programy EU pro mladé 
lidi měly velký vliv na zvýšení možností 
vzdělávání pro mladé; apeluje tedy na 
členské státy, aby, pokud to bude možné,
umožnily studentům ze zemí EPS přístup 
ke vzdělávání v Evropě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Hannu Takkula

Návrh stanoviska
Odstavec 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. prohlašuje, že programy EU pro mladé 
lidi měly velký vliv na zvýšení možností 
vzdělávání pro mladé; apeluje tedy na 
členské státy, aby umožnily studentům ze 
zemí EPS přístup ke vzdělávání v Evropě;

2. prohlašuje, že programy EU pro mladé 
lidi měly velký vliv na zvýšení možností 
vzdělávání pro mladé; apeluje tedy na 
členské státy, aby umožnily studentům ze 
zemí EPS přístup ke vzdělávání v Evropě;
připomíná, že je třeba zajistit vzájemnost 
výměnných programů tak, aby evropská 
mládež měla rovněž možnost účastnit se 
kurzů odborné přípravy v zemích EPS;

Or. fi
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Pozměňovací návrh 16
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Odstavec 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. prohlašuje, že programy EU pro mladé 
lidi měly velký vliv na zvýšení možností 
vzdělávání pro mladé; apeluje tedy na 
členské státy, aby umožnily studentům ze 
zemí EPS přístup ke vzdělávání v Evropě;

2. prohlašuje, že programy EU pro mladé 
lidi měly velký vliv na zvýšení možností 
vzdělávání pro mladé; apeluje tedy na 
členské státy, aby umožnily studentům ze 
zemí EPS přístup ke vzdělávání v Evropě;
vyzývá členské státy, aby podporovaly 
iniciativy v oblasti odborné přípravy, 
včetně programů osvojování jazyka 
sousedních zemí, a akce určené 
úředníkům;

Or. lt

Pozměňovací návrh 17
Cătălin Sorin Ivan

Návrh stanoviska
Odstavec 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 a. zdůrazňuje, že je třeba liberalizovat 
vízový režim pro studenty a mladé lidi 
zemí Východního partnerství, kteří si přejí 
studovat v zemích EU; 

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Georgios Papanikolaou

Návrh stanoviska
Odstavec 2a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 a. připomíná výhody, které přináší 
program Tempus IV při podpoře 
spolupráce a úsilí věnovaného 
modernizaci vzdělávacích systémů zemí 
sousedících s Unií, a vyzývá Komisi, aby 
tento program v příštím víceletém 
finančním rámci posílila;

Or. el

Pozměňovací návrh 19
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Návrh stanoviska
Odstavec 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. oceňuje vliv Evropsko-středomořské 
univerzity a domnívá se, že podobná 
iniciativa by měla být zahájena pro region 
Východního partnerství;

3. oceňuje vliv Evropsko-středomořské 
univerzity a domnívá se, že tento úspěch 
by měl být podnětem k zahájení podobné 
iniciativy pro region Východního 
partnerství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Návrh stanoviska
Odstavec 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje potřebu posílení spolupráce 
mezi iniciativou „Mládež v pohybu“ a 
EPS, aby byla zajištěno, že studující budou 
moci využívat více příležitostí k mobilitě 
mezi EU a sousedními zeměmi v zájmu jak 
EU, tak i mladých lidí z těchto zemí;

4. zdůrazňuje potřebu posílení spolupráce 
mezi iniciativou „Mládež v pohybu“ a 
EPS, aby byla zajištěno, že studenti budou 
moci využívat více příležitostí k mobilitě 
mezi EU a sousedními zeměmi v zájmu jak 
EU, tak i mladých lidí z těchto zemí;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Odstavec 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje potřebu posílení spolupráce 
mezi iniciativou „Mládež v pohybu“ a 
EPS, aby byla zajištěno, že studující budou 
moci využívat více příležitostí k mobilitě 
mezi EU a sousedními zeměmi v zájmu jak 
EU, tak i mladých lidí z těchto zemí;

4. zdůrazňuje potřebu posílení spolupráce 
mezi iniciativou „Mládež v pohybu“ a 
EPS, aby byla zajištěno, že studující budou 
moci využívat více příležitostí k mobilitě 
mezi EU a sousedními zeměmi v zájmu jak 
EU, tak i mladých lidí z těchto zemí;
vyzývá Komisi, aby v oblasti mobility 
uzavřela se sousedními zeměmi více 
dohod o partnerství;

Or. lt

Pozměňovací návrh 22
Cătălin Sorin Ivan

Návrh stanoviska
Odstavec 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje potřebu posílení spolupráce 
mezi iniciativou „Mládež v pohybu“ a 
EPS, aby byla zajištěno, že studující budou 
moci využívat více příležitostí k mobilitě 
mezi EU a sousedními zeměmi v zájmu jak 
EU, tak i mladých lidí z těchto zemí; 

4. zdůrazňuje potřebu posílení spolupráce 
mezi iniciativou „Mládež v pohybu“ a 
EPS, aby byla zajištěno, že studující budou 
moci využívat více příležitostí k mobilitě 
mezi EU a sousedními zeměmi v zájmu jak 
EU, tak i mladých lidí z těchto zemí; 
zároveň je třeba zajistit, aby tyto projekty 
byly podporovány sdělovacími prostředky 
v sousedních zemích EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Marek Henryk Migalski

Návrh stanoviska
Odstavec 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje potřebu posílení spolupráce 
mezi iniciativou „Mládež v pohybu“ a 
EPS, aby byla zajištěno, že studující budou 
moci využívat více příležitostí k mobilitě 
mezi EU a sousedními zeměmi v zájmu jak 
EU, tak i mladých lidí z těchto zemí;

4. zdůrazňuje potřebu posílení spolupráce 
mezi iniciativou „Mládež v pohybu“ a 
EPS, aby byla zajištěno, že studující budou 
moci využívat více příležitostí k mobilitě 
mezi EU a sousedními zeměmi v zájmu jak 
EU, tak i mladých lidí z těchto zemí; v 
tomto ohledu zdůrazňuje, že je třeba 
zohlednit rozdíly v příjmech mezi obyvateli 
Unie a obyvateli zemí EPS a zabývat se 
tím, jakými způsoby lze zlepšit možnosti 
poskytování stipendií;

Or. pl

Pozměňovací návrh 24
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Odstavec 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 a. připomíná Evropské unii a členským 
státům, že je třeba, aby odstranily 
překážky bránící volnému pohybu osob a 
získávání víz, zejména v rámci výměn 
studentů, učňů a učitelů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Odstavec 4a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 a. zdůrazňuje, že v rámci EPS je třeba v 
dotyčných zemích posílit spolupráci 
vedoucí k rozvoji sportu a zohlednit 
výchovnou hodnotu sportovní činnosti; 
žádá evropské orgány a instituce a členské 
státy, aby usilovaly o volný pohyb 
sportovců ve světě, počínaje sportovci ze 
zemí EPS, a o odstranění veškerého 
obchodování s mladými sportovci ve světě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Odstavec 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 b. domnívá se, že je třeba rozvíjet 
mezinárodní, regionální a meziregionální 
kulturní spolupráci založenou na 
skutečném dialogu mezi kulturami a 
zahrnující všechny aktéry společnosti 
(kulturní orgány, instituce, organizace a 
sdružení); v této souvislosti vyzývá země 
EPS, aby podepsaly a ratifikovaly Úmluvu 
UNESCO o ochraně a podpoře 
rozmanitosti kulturních projevů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Odstavec 4a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 a. naléhavě žádá Komisi, aby věnovala 
zvláštní pozornost mobolitě studentů, 
vysokoškolských učitelů, výzkumných 
pracovníků a podnikatelů tím, že jim 
zajistí dostatečné zdroje a posílí a rozšíří 
stávající stipendijní progrmy, a aby 
založila strukturovanou spolupráci v 
oblasti vysokoškolského vzdělávání a 
výzkumu a při podpoře výměn mezi 
vysokými školami a partnerstvími 
veřejného a soukromého sektoru v oblasti 
výzkumu; 

Or. lt

Pozměňovací návrh 28
Marietje Schaake

Návrh stanoviska
Odstavec 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. věří, že podpora účasti v kulturních 
programech EU prospívá rozvoji kulturní 
politiky v zemích EPS; vítá proto zahájení 
programu Kultura v rámci Východního 
partnerství a schvaluje záměr Komise 
navázat na zvláštní akci v rámci programu 
Kultura;

5. věří, že podpora účasti v kulturních 
programech EU může přispět k věcnému i 
ideovému rozvoji v zemích EPS, přičemž 
kultura může rovněž podpořit inovace, 
demokracii, dodržování lidských práv, 
prevenci konfliktů a usmíření, podnikání 
a tvůrčí činnost; vítá proto programy, jako 
je Media Mundus, projekty v rámci Unie 
pro Středomoří a program Kultura v rámci 
Východního partnerství; schvaluje záměr 
Komise navázat na zvláštní akci v rámci 
programu Kultura a podporuje 
zpřístupnění příštího kulturního 
programu (2014–2020) zemím EPS;

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Katarína Neveďalová

Návrh stanoviska
Odstavec 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. věří, že podpora účasti v kulturních 
programech EU prospívá rozvoji kulturní 
politiky v zemích EPS; vítá proto zahájení 
programu Kultura v rámci Východního 
partnerství a schvaluje záměr Komise 
navázat na zvláštní akci v rámci programu 
Kultura;

5. věří, že podpora účasti v kulturních 
programech EU prospívá rozvoji kulturní 
politiky v zemích EPS; zdůrazňuje proto
význam zahájení programu Kultura v rámci 
Východního partnerství a schvaluje záměr 
Komise navázat na zvláštní akci v rámci 
programu Kultura;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Odstavec 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. věří, že podpora účasti v kulturních 
programech EU prospívá rozvoji kulturní 
politiky v zemích EPS; vítá proto zahájení 
programu Kultura v rámci Východního 
partnerství a schvaluje záměr Komise 
navázat na zvláštní akci v rámci programu 
Kultura;

5. věří, že podpora účasti v kulturních 
programech EU prospívá rozvoji kulturní 
politiky v zemích EPS; vítá proto zahájení 
programu Kultura v rámci Východního 
partnerství a schvaluje záměr Komise 
navázat na zvláštní akci v rámci programu 
Kultura; připomíná rovněž, že je třeba 
zjednodušit postupy pro předkládání 
projektů a pro jejich hodnocení a 
financování tak, aby občané zemí EPS 
měli jasný přehled o příležitostech a aby 
jich mohli v plné transparentnosti využít;

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Maria Badia i Cutchet
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Návrh stanoviska
Odstavec 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. věří, že podpora účasti v kulturních 
programech EU prospívá rozvoji kulturní 
politiky v zemích EPS;  vítá proto zahájení 
programu Kultura v rámci Východního 
partnerství a schvaluje záměr Komise 
navázat na zvláštní akci v rámci programu 
Kultura;

5. věří, že podpora účasti v kulturních 
programech EU prospívá rozvoji kulturní 
politiky v zemích EPS;  vítá proto zahájení 
programu Kultura v rámci Východního 
partnerství a schvaluje záměr Komise 
navázat na zvláštní akci v rámci programu 
Kultura; domnívá se, že kulturní programy 
a programy mobility by se měly vztahovat i 
na mobilitu umělců a účastníků 
uměleckého vzdělávání a umožnit jim tak 
obohatit se a účastnit se výměn v tvůrčí a 
kulturní oblasti;

Or. es

Pozměňovací návrh 32
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Návrh stanoviska
Odstavec 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. zdůrazňuje význam sítí územních 
samosprávných celků – zejména 
patnerství měst – ,evropských veřejných 
aktérů a států EPS pro zvyšování 
politických, hospodářských a kulturních 
výměn s těmito zeměmi; v tomto ohledu 
doporučuje lépe informovat předkladatele 
projektů a příjemce prostředků 
evropského nástroje sousedství a 
partnerství a poskytovat jim odpovídající 
podporu; nabádá k vytvoření evropských 
platforem pro výměnu informací a 
osvědčených postupů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 33
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Odstavec 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. přimlouvá se za vytvoření kulturních 
víz pro umělce a další odborníky v oblasti 
kultury, kteří pocházejí ze zemí EPS; 
rovněž žádá Komisi, aby navrhla 
iniciativu zaměřenou na krátkodobá víza s 
cílem odstranit překážky mobility v 
kulturní oblasti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Marek Henryk Migalski

Návrh stanoviska
Odstavec 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. zdůrazňuje, že je třeba vyžít výhod 
iniciativ členských států v oblasti učení, 
které již odpovídají směrům evropské 
politiky sousedství, jako je například 
Středisko orientálních studií ve Varšavě; v 
tomto ohledu vyzývá členské státy, aby 
zavedly systém bezplatných víz pro 
studenty partnerských států EPS;

Or. pl

Pozměňovací návrh 35
Marietje Schaake

Návrh stanoviska
Odstavec 5a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. vyjadřuje politování nad tím, že 
spolupráce v oblasti vzdělávání a kultury 
se zeměmi EPS je uskuteňována v rámci 
různých programů a financována z 
různých rozpočtových položek, a naléhavě 
vyzývá ke zhodnocení stávajících 
programů, aby bylo zajištěno jejich 
účinné využívání a dostatečné zdroje s 
cílem splnit cíle EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Marietje Schaake

Návrh stanoviska
Odstavec 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 b. podporuje zjednodušení činností v 
Komisi týkajících se jednotlivých 
stávajících programů a projektů 
zabývajících se kulturou a vzděláváním; 
očekává zahájení zastřešující iniciativy 
pokrývající všechny programy a 
umožňující regionální a meziregionální 
spolupráci v oblasti kultury v celém 
regionu EPS;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Marietje Schaake

Návrh stanoviska
Odstavec 5c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 c. zdůrazňuje, že základní svobody, jako 
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je svoboda projevu a svoboda tisku, ale i 
právo na připojení se k internetu a 
komunikace on-line a off-line jsou 
důležitými podmínkami pro kulturní 
projev, výměny a dialog; naléhavě proto 
žádá Komisi a členské státy, aby tyto 
svobody, včetně svobody internetu, 
respektovaly a podporovaly jak v rámci 
Evropy, tak mimo ni;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Marietje Schaake

Návrh stanoviska
Odstavec 5d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 d. vyzývá ESVČ a Komisi, aby 
koordinovaly strategické zavádění 
kulturních aspektů vnější politiky tak, že 
budou soustavně a systematicky zařazovat 
kulturu do vnějších vztahů EU a 
zajišťovat doplňkovost s externí kulturní 
politikou členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Odstavec 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá ESVČ k podpoře úsilí občanské 
společnosti, svobodných sdělovacích 
prostředků a nevládních organizací o 
zavedení demokratického systému a 
právního státu ve všech zemích v rámci 
evropské politiky sousedství, kde jsou 

6. vyzývá ESVČ, aby usnadnila 
konstruktivní výměnu s orgány zemí EPS 
a vytvořila partnerství se zástupci 
občanské společnosti, včetně aktérů 
činných v oblasti kultury, s cílem posílit 
dialog o lidských právech a základních 
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porušovány základní svobody a lidská 
práva; vyjadřuje znepokojení nad 
procesem omezování svobody projevu 
a utlačování opozice, například v 
Bělorusku.

svobodách a zejména zajistit dodržování 
svobody sdělovacích prostředků a obecněji 
svobody projevu a volný přístup k
informacím;

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Odstavec 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá ESVČ k podpoře úsilí občanské 
společnosti, svobodných sdělovacích 
prostředků a nevládních organizací o 
zavedení demokratického systému a 
právního státu ve všech zemích v rámci 
evropské politiky sousedství, kde jsou 
porušovány základní svobody a lidská 
práva; vyjadřuje znepokojení nad procesem 
omezování svobody projevu a utlačování 
opozice, například v Bělorusku.

6. vyzývá ESVČ k podpoře úsilí občanské 
společnosti, svobodných sdělovacích 
prostředků a nevládních organizací o 
zavedení demokratického systému a 
právního státu ve všech zemích v rámci 
evropské politiky sousedství, kde jsou 
porušovány základní svobody, lidská práva 
a práva příslušníků národnostních 
menšin; vyjadřuje znepokojení nad 
procesem omezování svobody projevu 
a utlačování opozice v některých zemích 
EPS.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Marietje Schaake

Návrh stanoviska
Odstavec 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá ESVČ k podpoře úsilí občanské 
společnosti, svobodných sdělovacích 
prostředků a nevládních organizací o 
zavedení demokratického systému a 
právního státu ve všech zemích v rámci 

6. vyzývá ESVČ k podpoře úsilí občanské 
společnosti, svobodných sdělovacích 
prostředků a nevládních organizací o 
zavedení demokratického systému a 
právního státu ve všech zemích v rámci 
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evropské politiky sousedství, kde jsou 
porušovány základní svobody a lidská 
práva; vyjadřuje znepokojení nad procesem 
omezování svobody projevu a utlačování 
opozice, například v Bělorusku.

evropské politiky sousedství, kde jsou 
porušovány základní svobody a lidská 
práva; vyjadřuje znepokojení nad procesem 
omezování svobody projevu a utlačování 
opozice off-line a on-line, v běžném životě 
a na internetu.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Katarína Neveďalová

Návrh stanoviska
Odstavec 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá ESVČ k podpoře úsilí občanské 
společnosti, svobodných sdělovacích 
prostředků a nevládních organizací o 
zavedení demokratického systému a 
právního státu ve všech zemích v rámci 
evropské politiky sousedství, kde jsou 
porušovány základní svobody a lidská 
práva; vyjadřuje znepokojení nad procesem 
omezování svobody projevu a utlačování 
opozice, například v Bělorusku.

6. vyzývá ESVČ k podpoře úsilí občanské 
společnosti, sdělovacích prostředků a 
nevládních organizací o zavedení 
demokratického systému a právního státu 
ve všech zemích v rámci evropské politiky 
sousedství, kde jsou porušovány základní 
svobody a lidská práva; vyjadřuje 
znepokojení nad procesem omezování 
svobody projevu a utlačování opozice, 
například v Bělorusku, a odsuzuje tyto 
činy.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Odstavec 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá ESVČ k podpoře úsilí občanské 
společnosti, svobodných sdělovacích 
prostředků a nevládních organizací o 
zavedení demokratického systému a 
právního státu ve všech zemích v rámci 

6. vyzývá ESVČ k podpoře úsilí občanské 
společnosti, svobodných sdělovacích 
prostředků a nevládních organizací o 
zavedení demokratického systému a 
právního státu ve všech zemích v rámci 
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evropské politiky sousedství, kde jsou 
porušovány základní svobody a lidská 
práva; vyjadřuje znepokojení nad 
procesem omezování svobody projevu 
a utlačování opozice, například v 
Bělorusku.

evropské politiky sousedství, kde jsou 
porušovány základní svobody a lidská 
práva; dále ESVČ vyzývá, aby odsoudila 
cenzuru internetu a dohled nad ním, 
kterých se ve stále větší míře dopouštějí 
represivní režimy; v tomto ohledu bere na 
vědomí proces omezování svobody projevu 
a utlačování opozice, například v 
Bělorusku, a připomíná, že jižní 
Středomoří zažívá bezprecedentní vývoj, 
na který Evropská unie musí reagovat 
novými iniciativami.

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Marek Henryk Migalski

Návrh stanoviska
Odstavec 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá ESVČ k podpoře úsilí občanské 
společnosti, svobodných sdělovacích 
prostředků a nevládních organizací o 
zavedení demokratického systému a 
právního státu ve všech zemích v rámci 
evropské politiky sousedství, kde jsou 
porušovány základní svobody a lidská 
práva; vyjadřuje znepokojení nad procesem 
omezování svobody projevu a utlačování 
opozice, například v Bělorusku.

6. vyzývá ESVČ, aby z politického i 
finačnního hlediska podporovala úsilí 
občanské společnosti, svobodných 
sdělovacích prostředků a nevládních 
organizací o zavedení demokratického 
systému a právního státu ve všech zemích 
v rámci evropské politiky sousedství, kde 
jsou porušovány základní svobody a lidská 
práva; vyjadřuje znepokojení nad procesem 
omezování svobody projevu a utlačování 
opozice, například v Bělorusku; vyzývá 
Komisi, aby systematicky požadovala 
propuštění uvězněných novinářů.

Or. pl

Pozměňovací návrh 45
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Odstavec 6a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6 a. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit účinné 
strategie pro mezikulturní jednání, a to i v 
rámci evropské politiky sousedství, a 
domnívá se, že multikulturní přístup může 
mít v tomto ohledu kladný dopad na 
veškeré aspekty vztahů s třetími 
partnerskými zeměmi;

Or. fr

Pozměňovací návrh 46
László Tőkés

Návrh stanoviska
Odstavec 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6 a. zdůrazňuje, že je třeba zahájit, 
uskutečňovat a podporovat kulturní a 
vzdělávací programy zaměřené na šíření a 
podporu základních hodnot participativní 
demokracie, včetně dodržování lidských 
práv a práv menšin, a zpřístupnit tyto  
programy občanům i kulturním a 
vzdělávacím institucím zemí EPS.

Or. en


