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Predlog spremembe 1
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva k enakovredni porazdelitvi in 
uskladitvi sredstev finančnih programov 
evropske sosedske politike za mobilnost in 
podporo civilni družbi, da bosta vzhodni in 
južni prostor enakovredna v smislu
zunanjega delovanja EU;

1. poziva k enakovredni porazdelitvi
sredstev finančnih programov evropske 
sosedske politike za mobilnost in podporo 
civilni družbi, da bosta vzhodni in južni 
prostor uravnoteženo uživala prednosti
zunanjega delovanja EU glede na izzive, s 
katerimi se soočata;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva k enakovredni porazdelitvi in 
uskladitvi sredstev finančnih programov 
evropske sosedske politike za mobilnost in 
podporo civilni družbi, da bosta vzhodni in 
južni prostor enakovredna v smislu 
zunanjega delovanja EU;

1. poziva k enakovredni porazdelitvi in 
uskladitvi razpoložljivih sredstev finančnih 
programov evropske sosedske politike za 
mobilnost in podporo civilni družbi, da 
bosta vzhodni in južni prostor enakovredna 
v smislu zunanjega delovanja EU;

Or. de

Predlog spremembe 3
Katarína Neveďalová

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva k enakovredni porazdelitvi in 
uskladitvi sredstev finančnih programov 
evropske sosedske politike za mobilnost in 
podporo civilni družbi, da bosta vzhodni in 
južni prostor enakovredna v smislu 
zunanjega delovanja EU;

1. poziva k enakovredni porazdelitvi in 
uskladitvi sredstev finančnih programov 
evropske sosedske politike za mobilnost in 
podporo civilni družbi, da bosta vzhodni in 
južni prostor enaka v smislu zunanjega 
delovanja EU;

Or. en

Predlog spremembe 4
Marek Henryk Migalski

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. odločno potrjuje povezavo med 
izmenjavami in sodelovanjem na področju 
kulture, izobraževanja in športa med 
Evropsko unijo in posameznimi državami 
Evropske sosedske politike na eni strani 
ter razvojem in krepitvijo odprte civilne 
družbe, demokracije in pravne države ter 
spodbujanjem temeljnih svoboščin in 
človekovih pravic na drugi; poudarja, da 
sodelovanje na teh področjih predstavlja 
dodano vrednost tako za Unijo kot za 
države partnerice evropske sosedske 
politike;

Or. pl

Predlog spremembe 5
Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. poziva k preučitvi ovir za mobilnost, 
predvsem prezapletenih upravnih 
postopkov za izdajo vizumov študentom in 
raziskovalcem ter umetnikom in 
organizacijam, ki prirejajo nastope v živo, 
in poziva države članice naj te postopke 
poenostavijo in uskladijo; hkrati opozarja 
na nevarnost bega možganov in njegovih 
posledic za države, od koder prihajajo ti 
mladi, in priporoča strategije za pomoč 
predvsem mladim, tudi v njihovih izvornih 
državah;

Or. fr

Predlog spremembe 6
Marietje Schaake

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. potrjuje, da so programi EU za mlade 
zelo vplivali na povečanje možnosti 
izobraževanja za mladino; zato poziva 
države članice, naj omogočijo študentom iz 
držav evropske sosedske politike dostop do 
izobraževanja v Evropi;

2. ceni sedanje programe mobilnosti in 
regionalne projekte EU, saj lahko 
izmenjave ali sodelovanje na kulturnem in 
izobraževalnem področju okrepijo civilno 
družbo, spodbujajo demokratični proces, 
pospešujejo razvoj znanj ter prispevajo k
dialogu, razumevanju, stabilnosti in miru;
zato poziva Komisijo in države članice, naj
za tretje države še bolj odprejo sedanje 
programe, kot je program za 
vseživljenjsko učenje, ter naj študentom iz 
držav sosedske politike olajšajo dostop do 
izobraževanja in usposabljanja v Evropi;
poziva Komisijo, naj razširi obseg 
programov mobilnosti, med drugim s 
programom izmenjav za civilno družbo in 
socialne podjetnike;

Or. en
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Predlog spremembe 7
Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. potrjuje, da so programi EU za mlade 
zelo vplivali na povečanje možnosti 
izobraževanja za mladino; zato poziva 
države članice, naj omogočijo študentom iz 
držav evropske sosedske politike dostop do 
izobraževanja v Evropi;

2. potrjuje, da so programi EU za
izobraževanje, usposabljanje in mlade zelo
spodbudili izmenjave in sodelovanje ter 
pospešili izmenjavo izkušenj in dobre 
prakse z državami evropske sosedske 
politike zato poziva države članice, naj 
omogočijo študentom iz držav evropske 
sosedske politike dostop do izobraževanja 
v Evropi;

Or. fr

Predlog spremembe 8
Doris Pack

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. potrjuje, da so programi EU za mlade 
zelo vplivali na povečanje možnosti 
izobraževanja za mladino; zato poziva 
države članice, naj omogočijo študentom iz 
držav evropske sosedske politike dostop do 
izobraževanja v Evropi;

2. potrjuje, da so programi EU za mlade 
zelo vplivali na povečanje možnosti 
izobraževanja za mladino; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj naslednjo 
generacijo programov na področju 
mobilnosti, izobraževanja in mladih za 
obdobje po letu 2014 odprejo za sosednje 
države EU in jim tako omogočijo 
sodelovanje v teh programih;

Or. de

Predlog spremembe 9
Malika Benarab-Attou
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. potrjuje, da so programi EU za mlade 
zelo vplivali na povečanje možnosti 
izobraževanja za mladino; zato poziva 
države članice, naj omogočijo študentom iz 
držav evropske sosedske politike dostop do 
izobraževanja v Evropi;

2. potrjuje, da so programi EU za mlade 
zelo vplivali na povečanje možnosti 
izobraževanja in usposabljanja za 
mladino; zato poziva države članice, naj 
omogočijo študentom in vajencem iz držav 
evropske sosedske politike dostop do 
izobraževanja ali usposabljanja v Evropi;
pri tem podpira pisno izjavo 005/2011 
Evropskega parlamenta o vzpostavitvi 
evrosredozemskih programov Erazmus in 
Leonardo da Vinci, ki bi spodbudili 
podobne pobude v drugih regijah;

Or. fr

Predlog spremembe 10
Katarína Neveďalová

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. potrjuje, da so programi EU za mlade 
zelo vplivali na povečanje možnosti 
izobraževanja za mladino; zato poziva 
države članice, naj omogočijo študentom iz 
držav evropske sosedske politike dostop do 
izobraževanja v Evropi;

2. potrjuje, da so programi EU, namenjeni 
mladim, znatno vplivali na povečanje 
možnosti izobraževanja za mladino; zato 
poziva države članice, naj omogočijo 
študentom iz držav evropske sosedske 
politike dostop do izobraževanja v EU;

Or. en

Predlog spremembe 11
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. potrjuje, da so programi EU za mlade 
zelo vplivali na povečanje možnosti 
izobraževanja za mladino; zato poziva 
države članice, naj omogočijo študentom iz 
držav evropske sosedske politike dostop do 
izobraževanja v Evropi;

2. potrjuje, da so programi EU za mlade 
zelo vplivali na povečanje možnosti 
izobraževanja za mladino; zato poziva 
države članice, naj nadarjenim študentom 
iz držav evropske sosedske politike dajo 
na voljo štipendije za študij v Evropi;

Or. de

Predlog spremembe 12
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. potrjuje, da so programi EU za mlade 
zelo vplivali na povečanje možnosti 
izobraževanja za mladino; zato poziva 
države članice, naj omogočijo študentom
iz držav evropske sosedske politike dostop 
do izobraževanja v Evropi;

2. potrjuje, da so programi EU za mlade 
zelo vplivali na povečanje možnosti 
izobraževanja za mladino; zato poziva 
države članice, naj omogočijo raznoliki 
skupini študentov iz držav evropske 
sosedske politike, vključno z ženskami in 
pripadniki manjšin, dostop do 
izobraževanja v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 13
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. potrjuje, da so programi EU za mlade 
zelo vplivali na povečanje možnosti 
izobraževanja za mladino; zato poziva 
države članice, naj omogočijo študentom iz 
držav evropske sosedske politike dostop do 

2. potrjuje, da so programi EU za mlade 
zelo vplivali na povečanje možnosti 
izobraževanja in usposabljanja za mladino 
ter na spodbujanje medsebojnega 
razumevanja med narodi; zato poziva 
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izobraževanja v Evropi; države članice, naj omogočijo študentom iz 
držav evropske sosedske politike dostop do 
izobraževanja v Evropi;

Or. lt

Predlog spremembe 14
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. potrjuje, da so programi EU za mlade 
zelo vplivali na povečanje možnosti 
izobraževanja za mladino; zato poziva 
države članice, naj omogočijo študentom iz 
držav evropske sosedske politike dostop do 
izobraževanja v Evropi;

2. potrjuje, da so programi EU za mlade 
zelo vplivali na povečanje možnosti 
izobraževanja za mladino; zato poziva 
države članice, naj v čim večji meri 
omogočijo študentom iz držav evropske 
sosedske politike dostop do izobraževanja 
v Evropi;

Or. fr

Predlog spremembe 15
Hannu Takkula

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. potrjuje, da so programi EU za mlade 
zelo vplivali na povečanje možnosti 
izobraževanja za mladino; zato poziva 
države članice, naj omogočijo študentom iz 
držav evropske sosedske politike dostop do 
izobraževanja v Evropi;

2. potrjuje, da so programi EU za mlade 
zelo vplivali na povečanje možnosti 
izobraževanja za mladino; zato poziva 
države članice, naj omogočijo študentom iz 
držav evropske sosedske politike dostop do 
izobraževanja v Evropi; opozarja na 
pomen recipročnosti pri programih 
izmenjave, da bi imeli tudi mladi 
Evropejci možnost za izobraževanje v 
državah evropske sosedske politike;

Or. fi
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Predlog spremembe 16
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. potrjuje, da so programi EU za mlade 
zelo vplivali na povečanje možnosti 
izobraževanja za mladino; zato poziva 
države članice, naj omogočijo študentom iz 
držav evropske sosedske politike dostop do 
izobraževanja v Evropi;

2. potrjuje, da so programi EU za mlade 
zelo vplivali na povečanje možnosti 
izobraževanja za mladino; zato poziva 
države članice, naj omogočijo študentom iz 
držav evropske sosedske politike dostop do 
izobraževanja v Evropi; poziva države 
članice, naj podprejo pobude za 
izobraževanje, med njimi tudi programe 
za učenje jezikov sosednjih držav, ter 
pobude za partnerstvo med javnimi 
uslužbenci;

Or. lt

Predlog spremembe 17
Cătălin Sorin Ivan

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da je treba liberalizirati 
vizumsko ureditev za študente in mlade iz 
držav vzhodnega partnerstva, ki bi radi 
študirali v državah EU;

Or. en

Predlog spremembe 18
Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 a. opozarja na dodano vrednost 
programa Tempus IV pri spodbujanju 
sodelovanja in prizadevanjih za 
posodobitev izobraževalnih sistemov 
sosednjih držav Unije ter poziva Komisijo, 
naj program okrepi v naslednjem 
večletnem finančnem okviru;

Or. el

Predlog spremembe 19
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ceni vpliv Evrosredozemske univerze in 
navaja, da bi bilo treba podobno pobudo 
uvesti za regijo vzhodnega partnerstva;

3. ceni vpliv Evrosredozemske univerze in 
navaja, da bi bilo treba ta njen uspeh 
razširiti in podobno pobudo uvesti za 
regijo vzhodnega partnerstva;

Or. fr

Predlog spremembe 20
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba okrepiti sinergijo 
med pobudo "Mladi in mobilnost" ter 
evropsko sosedsko politiko, da bi 
zagotovili, da se za mobilnost učencev med 
EU in sosednjimi državami lahko izkoristi 
več možnosti v interesu tako EU kakor 
mladih iz teh držav;

4. poudarja, da je treba okrepiti sinergijo 
med pobudo "Mladi in mobilnost" ter 
evropsko sosedsko politiko, da bi 
zagotovili, da se za mobilnost študentov
med EU in sosednjimi državami lahko 
izkoristi več možnosti v interesu tako EU 
kakor mladih iz teh držav;
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Or. fr

Predlog spremembe 21
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba okrepiti sinergijo 
med pobudo "Mladi in mobilnost" ter 
evropsko sosedsko politiko, da bi 
zagotovili, da se za mobilnost učencev med 
EU in sosednjimi državami lahko izkoristi 
več možnosti v interesu tako EU kakor 
mladih iz teh držav;

4. poudarja, da je treba okrepiti sinergijo 
med pobudo "Mladi in mobilnost" ter 
evropsko sosedsko politiko, da bi 
zagotovili, da se za mobilnost učencev med 
EU in sosednjimi državami lahko izkoristi 
več možnosti v interesu tako EU kakor 
mladih iz teh držav; poziva Komisijo, naj s 
sosednjimi državami sklene več 
partnerskih sporazumov na področju 
mobilnosti;

Or. lt

Predlog spremembe 22
Cătălin Sorin Ivan

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba okrepiti sinergijo 
med pobudo "Mladi in mobilnost" ter 
evropsko sosedsko politiko, da bi 
zagotovili, da se za mobilnost učencev med 
EU in sosednjimi državami lahko izkoristi 
več možnosti v interesu tako EU kakor 
mladih iz teh držav;

4. poudarja, da je treba okrepiti sinergijo 
med pobudo "Mladi in mobilnost" ter 
evropsko sosedsko politiko, da bi 
zagotovili, da se za mobilnost učencev med 
EU in sosednjimi državami lahko izkoristi 
več možnosti v interesu tako EU kakor 
mladih iz teh držav; hkrati pa bi se morali 
ti projekti promovirati v medijih sosednjih 
držav EU;

Or. en
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Predlog spremembe 23
Marek Henryk Migalski

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba okrepiti sinergijo 
med pobudo "Mladi in mobilnost" ter 
evropsko sosedsko politiko, da bi 
zagotovili, da se za mobilnost učencev med 
EU in sosednjimi državami lahko izkoristi 
več možnosti v interesu tako EU kakor 
mladih iz teh držav;

4. poudarja, da je treba okrepiti sinergijo 
med pobudo "Mladi in mobilnost" ter 
evropsko sosedsko politiko, da bi 
zagotovili, da se za mobilnost učencev med 
EU in sosednjimi državami lahko izkoristi 
več možnosti v interesu tako EU kakor 
mladih iz teh držav; poudarja, da je treba 
pri tem upoštevati razlike v prihodkih med 
prebivalci Unije in prebivalci držav 
evropske sosedske politike ter da je treba 
preučiti načine za boljše možnosti 
štipendiranja;

Or. pl

Predlog spremembe 24
Malika Benarab-Attou

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. opozarja Evropsko unijo in države 
članice na pomen odpravljanja ovir za 
prost pretok oseb in pridobitev vize, 
predvsem pri izmenjavah študentov, 
vajencev in učiteljev;

Or. fr

Predlog spremembe 25
Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. poudarja pomen krepitve sodelovanja, 
v okviru evropske sosedske politike za 
razvoj športa v teh državah, upoštevajoč 
izobraževalno vrednost športnih 
dejavnosti; poziva evropske institucije in 
države članice, naj si prizadevajo za prost 
pretok športnikov po svetu, začenši s 
športniki iz držav evropske sosedske 
politike, ter za odpravo vsakršne svetovne 
trgovine z mladimi športniki;

Or. fr

Predlog spremembe 26
Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 ter. meni, da je bistvenega pomena 
mednarodno, regionalno in 
medregionalno kulturno sodelovanje, ki 
temelji na resničnem dialogu med 
kulturami in vključuje vse akterje v družbi 
(kulturne organe, institucije, organizacije 
in združenja); glede na to poziva države 
evropske sosedske politike, naj podpišejo 
in ratificirajo konvencijo Unesca o 
varovanju in spodbujanju raznolikosti 
kulturnih izrazov;

Or. fr

Predlog spremembe 27
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. poziva Komisijo, naj posebno 
pozornost nameni mobilnosti študentov, 
akademikov, raziskovalcev in poslovnežev, 
tako da zagotovi ustrezna sredstva ter 
okrepi in razširi obstoječe programe 
štipendiranja, ter naj vzpostavi strukturno 
sodelovanje na področju visokošolskega 
izobraževanja in raziskovanja, 
spodbujanja izmenjav med univerzami ter 
javno-zasebnih partnerstev na področju 
raziskav;

Or. lt

Predlog spremembe 28
Marietje Schaake

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da spodbujanje sodelovanja v 
kulturnih programih EU koristi razvoju 
kulturne politike v državah evropske 
sosedske politike; zato pozdravlja uvedbo 
kulturnega programa vzhodnega 
partnerstva in se strinja z namero Komisije, 
da bo nadaljevala posebne ukrepe 
programa Kultura;

5. meni, da lahko spodbujanje sodelovanja 
v kulturnih programih EU koristi 
materialnemu in nematerialnemu razvoju 
v državah evropske sosedske politike ter 
da lahko kultura ugodno vpliva na 
inovacije, demokracijo, človekove pravice, 
preprečevanje sporov ter spodbudi spravo, 
podjetništvo in ustvarjalnost; zato 
pozdravlja programe, kot so program 
Media Mundus, projekti v okviru Unije za 
Sredozemlje in kulturni program
vzhodnega partnerstva; se strinja z namero 
Komisije, da bo nadaljevala posebne 
ukrepe programa Kultura, in podpira 
odprtje naslednjega programa Kultura 
(2014–2020) za države evropske sosedske 
politike;

Or. en
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Predlog spremembe 29
Katarína Neveďalová

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da spodbujanje sodelovanja v 
kulturnih programih EU koristi razvoju 
kulturne politike v državah evropske 
sosedske politike; zato pozdravlja uvedbo
kulturnega programa vzhodnega 
partnerstva in se strinja z namero Komisije, 
da bo nadaljevala posebne ukrepe 
programa Kultura;

5. meni, da spodbujanje sodelovanja v 
kulturnih programih EU koristi razvoju 
kulturne politike v državah evropske 
sosedske politike; zato poudarja pomen 
uvedbe kulturnega programa vzhodnega 
partnerstva in se strinja z namero Komisije, 
da bo nadaljevala posebne ukrepe 
programa Kultura;

Or. en

Predlog spremembe 30
Malika Benarab-Attou

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da spodbujanje sodelovanja v 
kulturnih programih EU koristi razvoju 
kulturne politike v državah evropske 
sosedske politike; zato pozdravlja uvedbo 
kulturnega programa vzhodnega 
partnerstva in se strinja z namero Komisije, 
da bo nadaljevala posebne ukrepe 
programa Kultura;

5. meni, da spodbujanje sodelovanja v 
kulturnih programih EU koristi razvoju 
kulturne politike v državah evropske 
sosedske politike; zato pozdravlja uvedbo 
kulturnega programa vzhodnega 
partnerstva in se strinja z namero Komisije, 
da bo nadaljevala posebne ukrepe 
programa Kultura; ravno tako poziva, da je 
treba poenostaviti postopke predložitve 
projektov, njihove ocene in financiranja, 
da bo lahko civilna družba v državah 
evropske sosedske politike jasno 
prepoznala priložnosti in jih povsem 
pregledno izkoristila;

Or. fr
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Predlog spremembe 31
Maria Badia i Cutchet

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da spodbujanje sodelovanja v 
kulturnih programih EU koristi razvoju 
kulturne politike v državah evropske 
sosedske politike;  zato pozdravlja uvedbo 
kulturnega programa vzhodnega 
partnerstva in se strinja z namero Komisije, 
da bo nadaljevala posebne ukrepe 
programa Kultura;

5. meni, da spodbujanje sodelovanja v 
kulturnih programih EU koristi razvoju 
kulturne politike v državah evropske 
sosedske politike;  zato pozdravlja uvedbo 
kulturnega programa vzhodnega 
partnerstva in se strinja z namero Komisije, 
da bo nadaljevala posebne ukrepe 
programa Kultura; meni, da bi morali 
kulturni programi in programi mobilnosti 
vključevati tudi mobilnost umetnikov in 
študentov umetnosti in jim s tem 
omogočiti ustvarjalno in kulturno 
obogatitev in izmenjavo; 

Or. es

Predlog spremembe 32
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja pomen omrežij lokalnih 
organov, – predvsem pobratenja mest –
evropskih javnih akterjev in držav 
prejemnic v okviru evropske sosedske 
politike za krepitev politične, gospodarske 
in kulturne izmenjave s temi državami;
zato priporoča boljše informacije in 
pomoč za nosilce projektov ter 
prejemnikov sredstev Evropskega 
instrumenta sosedstva in partnerstva;
spodbuja vzpostavitev evropskih platform 
za izmenjavo informacij in dobre prakse;

Or. fr
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Predlog spremembe 33
Malika Benarab-Attou

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. se zavzema za uvedbo kulturnega 
vizuma za umetnike in druge kulturne 
delavce, ki so državljani držav v programu 
evropske sosedske politike; hkrati poziva 
Komisijo, naj predlaga pobudo za vizume 
za kratkotrajno bivanje, da bi odpravili 
ovire za mobilnost v kulturnem sektorju;

Or. fr

Predlog spremembe 34
Marek Henryk Migalski

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. poudarja, da bi bilo treba nadgraditi 
pobude držav članic na področju 
izobraževanja, ki že ustrezajo usmeritvam 
evropske sosedske politike, kot je center za 
vzhodne študije v Varšavi; glede na to 
poziva države članice, naj vzpostavijo 
sistem brezplačnih vizumov za študente iz 
držav partneric evropske sosedske 
politike;

Or. pl

Predlog spremembe 35
Marietje Schaake
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Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. obžaluje, da je sodelovanje z državami 
evropske sosedske politike na 
izobraževalnem in kulturnem področju 
razdrobljeno v okviru različnih 
programov in da je podprto v različnih 
proračunskih vrsticah, ter poziva k oceni 
sedanjih programov, da bi zagotovili 
zadostna sredstva oziroma njihovo 
smotrno rabo in dosegli cilje EU;

Or. en

Predlog spremembe 36
Marietje Schaake

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. podpira racionalizacijo notranjih 
dejavnosti Komisije v okviru različnih 
obstoječih programov in projektov, ki se 
nanašajo na kulturo in izobraževanje; z 
zanimanjem pričakuje krovno pobudo, ki 
bo zajela vse programe in projekte, ki 
omogočajo regionalno in medregionalno 
sodelovanje na kulturnem področju za 
celotno območje evropske sosedske 
politike;

Or. en

Predlog spremembe 37
Marietje Schaake

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poudarja, da so temeljne svoboščine, 
kot so svoboda izražanja in svoboda tiska 
ter pravica do povezovanja in 
komuniciranja na spletu ali na drug 
način, pomemben pogoj za kulturno 
izražanje, izmenjavo in dialog; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj spoštujejo 
te svoboščine, vključno s svobodo na 
internetu, ter se zanje zavzemajo v Evropi 
in zunaj nje;

Or. en

Predlog spremembe 38
Marietje Schaake

Osnutek mnenja
Odstavek 5 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. poziva Evropsko službo za zunanje 
delovanje in Komisijo, naj uskladita 
strateško uvedbo kulturnih vidikov 
zunanje politike, tako da kulturo dosledno 
in sistematično vključita v zunanje odnose 
EU in si prizadevata za dopolnjevanje 
zunanjih politik držav članic na področju 
kulture;

Or. en

Predlog spremembe 39
Marie-Christine Vergiat

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva ESZD, naj podpre prizadevanja 6. poziva ESZD, naj spodbuja 
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civilne družbe, svobodnih medijev in 
nevladnih organizacij z uvedbo 
demokratičnega sistema in pravne države 
v vseh tistih državah evropske sosedske 
politike, kjer se kršijo temeljne svoboščine 
in človekove pravice; z zaskrbljenostjo 
ugotavlja potek omejevanja svobode 
govora in nadlegovanje opozicije, na 
primer v Belorusiji.

konstruktivno izmenjavo z organi v
državah evropske sosedske politike in 
sklene partnerstva s predstavniki civilne 
družbe, med njimi tudi s kulturnimi 
akterji, da bi okrepila dialog o človekovih 
pravicah in temeljnih svoboščinah ter bi 
zlasti zagotovila medijsko svobodo ter na 
splošneje svobodo izražanja in prostega 
dostopa do informacij;

Or. fr

Predlog spremembe 40
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva ESZD, naj podpre prizadevanja 
civilne družbe, svobodnih medijev in 
nevladnih organizacij z uvedbo 
demokratičnega sistema in pravne države v 
vseh tistih državah evropske sosedske 
politike, kjer se kršijo temeljne svoboščine 
in človekove pravice; z zaskrbljenostjo 
ugotavlja potek omejevanja svobode 
govora in nadlegovanje opozicije, na 
primer v Belorusiji.

6. poziva ESZD, naj podpre prizadevanja 
civilne družbe, svobodnih medijev in 
nevladnih organizacij z uvedbo 
demokratičnega sistema in pravne države v 
vseh tistih državah evropske sosedske 
politike, kjer se kršijo temeljne svoboščine,
človekove pravice in pravice manjšin; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja potek omejevanja 
svobode govora in nadlegovanje opozicije 
v številnih državah evropske sosedske 
politike.

Or. en

Predlog spremembe 41
Marietje Schaake

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva ESZD, naj podpre prizadevanja 
civilne družbe, svobodnih medijev in 

6. poziva ESZD, naj podpre prizadevanja 
civilne družbe, svobodnih medijev in 
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nevladnih organizacij z uvedbo 
demokratičnega sistema in pravne države v 
vseh tistih državah evropske sosedske 
politike, kjer se kršijo temeljne svoboščine 
in človekove pravice; z zaskrbljenostjo 
ugotavlja potek omejevanja svobode 
govora in nadlegovanje opozicije, na 
primer v Belorusiji.

nevladnih organizacij z uvedbo 
demokratičnega sistema in pravne države v 
vseh tistih državah evropske sosedske 
politike, kjer se kršijo temeljne svoboščine 
in človekove pravice; z zaskrbljenostjo 
ugotavlja potek omejevanja svobode 
govora in nadlegovanje opozicije na način 
brez spletne povezave ali z njo oziroma v 
živo ali na internetu.

Or. en

Predlog spremembe 42
Katarína Neveďalová

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva ESZD, naj podpre prizadevanja 
civilne družbe, svobodnih medijev in 
nevladnih organizacij z uvedbo 
demokratičnega sistema in pravne države v 
vseh tistih državah evropske sosedske 
politike, kjer se kršijo temeljne svoboščine 
in človekove pravice; z zaskrbljenostjo 
ugotavlja potek omejevanja svobode 
govora in nadlegovanje opozicije, na 
primer v Belorusiji.

6. poziva ESZD, naj podpre prizadevanja 
civilne družbe, medijev in nevladnih 
organizacij z uvedbo demokratičnega 
sistema in pravne države v vseh tistih 
državah evropske sosedske politike, kjer se 
kršijo temeljne svoboščine in človekove 
pravice; z zaskrbljenostjo ugotavlja in 
obsoja potek omejevanja svobode govora 
in nadlegovanje opozicije, na primer v 
Belorusiji.

Or. en

Predlog spremembe 43
Malika Benarab-Attou

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva ESZD, naj podpre prizadevanja 
civilne družbe, svobodnih medijev in 
nevladnih organizacij z uvedbo 

6. poziva ESZD, naj podpre prizadevanja 
civilne družbe, svobodnih medijev in 
nevladnih organizacij z uvedbo 
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demokratičnega sistema in pravne države v 
vseh tistih državah evropske sosedske 
politike, kjer se kršijo temeljne svoboščine 
in človekove pravice; z zaskrbljenostjo
ugotavlja potek omejevanja svobode 
govora in nadlegovanje opozicije, na 
primer v Belorusiji.

demokratičnega sistema in pravne države v 
vseh tistih državah evropske sosedske 
politike, kjer se kršijo temeljne svoboščine 
in človekove pravice; ravno tako poziva 
evropsko službo za zunanje delovanje, naj 
obsodi dejstvo, da se represivni režimi vse 
bolj zatekajo k cenzuri in nadzoru 
interneta; v tem pogledu ugotavlja potek 
omejevanja svobode govora in 
nadlegovanje opozicije, na primer v 
Belorusiji, ter opozarja, da se na južni 
obali Sredozemlja dogajajo edinstvene 
spremembe, ki bi jih Evropska unija 
morala pospremiti z novimi pobudami.

Or. fr

Predlog spremembe 44
Marek Henryk Migalski

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva ESZD, naj podpre prizadevanja 
civilne družbe, svobodnih medijev in 
nevladnih organizacij z uvedbo 
demokratičnega sistema in pravne države v 
vseh tistih državah evropske sosedske 
politike, kjer se kršijo temeljne svoboščine 
in človekove pravice; z zaskrbljenostjo 
ugotavlja potek omejevanja svobode 
govora in nadlegovanje opozicije, na 
primer v Belorusiji.

6. poziva ESZD, naj politično in finančno 
podpre prizadevanja civilne družbe, 
svobodnih medijev in nevladnih 
organizacij z uvedbo demokratičnega 
sistema in pravne države v vseh tistih 
državah evropske sosedske politike, kjer se 
kršijo temeljne svoboščine in človekove 
pravice; z zaskrbljenostjo ugotavlja potek 
omejevanja svobode govora in 
nadlegovanje opozicije, na primer v 
Belorusiji; poziva Komisijo, naj dosledno 
zahteva izpustitev zaprtih novinarjev.

Or. pl

Predlog spremembe 45
Marie-Christine Vergiat
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Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 a. poudarja, da je treba tudi v okviru 
evropske sosedske politike pripraviti 
učinkovite strategije za medkulturna 
pogajanja, ter meni, da bi lahko 
multikulturni pristop k temu vprašanju 
ugodno vplival na celotne odnose s 
tretjimi državami partnericami;

Or. fr

Predlog spremembe 46
László Tőkés

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da je treba začeti programe 
na področju kulture in izobraževanja, 
katerih cilj je širjenje in promoviranje 
temeljnih vrednot participativne 
demokracije, vključno s spoštovanjem 
človekovih pravic in pravic manjšin, ki 
bodo dostopni državljanom ter kulturnim 
in izobraževalnim ustanovam iz držav 
evropske sosedske politike, ter te 
programe izvajati in podpreti;

Or. en


