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Predlog spremembe 335
Andi Cristea

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja, da je pomembno razviti 
socialno razsežnost evropske sosedske 
politike, in sicer s povezovanjem s 
partnerji v boju proti revščini in 
izključenosti, spodbujanjem zaposlovanja 
in pravične rasti, omogočanjem zdravih 
delovnih odnosov ter podpiranjem 
izobraževanja, dostojnega dela in 
evropskih socialnih standardov v 
sosedstvu, s čimer se bomo spopadli tudi s 
temeljnimi vzroki nezakonitega 
priseljevanja in preprečili socialni 
damping;

Or. en

Predlog spremembe 336
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva, naj Komisija pri razvoju 
odnosov z državami evropske sosedske 
politike upošteva pogosto občutljiva 
notranjepolitična razmerja moči v teh 
državah, ko gre za politično povezovanje 
in gospodarsko združevanje; potrjuje 
svojo zahtevo, da se morajo države 
evropske sosedske politike zavezati, da 
bodo končne odločitve sprejemale le z 
vključevanjem najširšega možnega kroga 
javnosti, še zlasti, če v zadevnih državah 
obstajajo možnosti, kot je denimo 
izvajanje referendumov;
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Or. de

Predlog spremembe 337
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. meni, da bi morala revidirana 
evropska sosedska politika okrepiti 
spodbujanje temeljnih svoboščin v 
državah evropske sosedske politike, tako 
da bi podpirala svobodo izražanja, 
združevanja in mirnega zbiranja kot 
pravico, ki omogoča uresničevanje 
gospodarskih, socialnih in kulturnih 
pravic;

Or. en

Predlog spremembe 338
Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Tokia Saïfi

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. ugotavlja, da lahko politične stranke 
in politične skupine parlamentov držav 
članic in Evropskega parlamenta igrajo 
odločilno vlogo pri podpiranju 
demokraciji naklonjenih političnih 
strank;

Or. fr

Predlog spremembe 339
László Tőkés
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Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je v procesu sprememb in 
demokratizacije pomembno razviti 
uspešno in aktivno civilno družbo, ki 
vključuje socialne partnerje in poslovno 
skupnost; poudarja pomen evropskih 
podjetij in njihovo vlogo pri spodbujanju in 
razširjanju mednarodnih standardov 
poslovanja;

16. poudarja pomembno vlogo, ki bi jo 
evropska sosedska politika morala imeti 
pri prispevanju k razvoju uspešne in 
aktivne civilne družbe, ki vključuje 
socialne partnerje in poslovno skupnost, v 
procesu sprememb in demokratizacije;
poudarja tudi pomembno vlogo, ki jo ima 
lahko civilna družba pri učinkovitem in 
uspešnem obravnavanju bistvenih 
socialnih vprašanj in izpolnjevanju 
lokalnih potreb z vključevanjem mladih; 
poudarja pomen evropskih podjetij in 
njihovo vlogo pri spodbujanju in 
razširjanju mednarodnih standardov 
poslovanja;

Or. en

Predlog spremembe 340
Ulrike Lunacek, Tanja Fajon, Malin Björk, Sophia in 't Veld, Alyn Smith

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je v procesu sprememb in 
demokratizacije pomembno razviti uspešno 
in aktivno civilno družbo, ki vključuje 
socialne partnerje in poslovno skupnost;
poudarja pomen evropskih podjetij in 
njihovo vlogo pri spodbujanju in 
razširjanju mednarodnih standardov 
poslovanja;

16. poudarja, da je v procesu sprememb in 
demokratizacije pomembno razviti uspešno 
in aktivno ter neodvisno civilno družbo,
spremljati in prepoznavati grožnje 
neodvisnemu delovanju civilne družbe ter 
ukrepati, da bi take grožnje preprečili; 
poudarja, da je potrebna podpora, ki 
vključuje socialne partnerje in poslovno 
skupnost, ko gre za proces sprememb in 
demokratizacije; poudarja pomen 
evropskih podjetij in njihovo vlogo pri 
spodbujanju in razširjanju mednarodnih 
standardov poslovanja;

Or. en
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Predlog spremembe 341
Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je v procesu sprememb in 
demokratizacije pomembno razviti uspešno 
in aktivno civilno družbo, ki vključuje 
socialne partnerje in poslovno skupnost;
poudarja pomen evropskih podjetij in 
njihovo vlogo pri spodbujanju in 
razširjanju mednarodnih standardov 
poslovanja;

16. poudarja, da je v procesu sprememb in 
demokratizacije pomembno razviti uspešno 
in aktivno civilno družbo, ki vključuje 
socialne partnerje in poslovno skupnost;
poziva k bolj zavzetemu dialogu med 
akterji civilne družbe EU in sosednjih 
držav v okviru evropske sosedske politike; 
poudarja pomen evropskih podjetij in 
njihovo vlogo pri spodbujanju in 
razširjanju mednarodnih standardov 
poslovanja;

Or. en

Predlog spremembe 342
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je v procesu sprememb in 
demokratizacije pomembno razviti uspešno 
in aktivno civilno družbo, ki vključuje 
socialne partnerje in poslovno skupnost; 
poudarja pomen evropskih podjetij in 
njihovo vlogo pri spodbujanju in 
razširjanju mednarodnih standardov 
poslovanja;

16. poudarja, da je v procesu sprememb in 
demokratizacije pomembno razviti uspešno 
in aktivno civilno družbo, ki vključuje 
socialne partnerje; opozarja na negativne 
posledice prisotnosti evropskih podjetij v 
nekaterih državah sosedske politike;

Or. es
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Predlog spremembe 343
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je v procesu sprememb in 
demokratizacije pomembno razviti uspešno 
in aktivno civilno družbo, ki vključuje 
socialne partnerje in poslovno skupnost;
poudarja pomen evropskih podjetij in 
njihovo vlogo pri spodbujanju in 
razširjanju mednarodnih standardov 
poslovanja;

16. poudarja, da je v procesu sprememb in 
demokratizacije pomembno razviti uspešno 
in aktivno civilno družbo, ki vključuje 
socialne partnerje ter mala in srednja 
podjetja; poudarja pomen evropskih 
podjetij in njihovo vlogo pri spodbujanju in 
razširjanju mednarodnih standardov 
poslovanja;

Or. pl

Predlog spremembe 344
Georgios Epitidios (Georgios Epitideios)

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je v procesu sprememb in 
demokratizacije pomembno razviti uspešno 
in aktivno civilno družbo, ki vključuje 
socialne partnerje in poslovno skupnost;
poudarja pomen evropskih podjetij in 
njihovo vlogo pri spodbujanju in 
razširjanju mednarodnih standardov 
poslovanja;

16. poudarja, da je v procesu sprememb in 
demokratizacije pomembno razviti uspešno 
in aktivno civilno družbo, ki vključuje 
socialne partnerje in poslovno skupnost;
poudarja pomen evropskih podjetij in 
njihovo vlogo pri spodbujanju in 
razširjanju mednarodnih standardov 
poslovanja ob ustreznem upoštevanju 
človeškega dejavnika in interesov delovne 
sile;

Or. el

Predlog spremembe 345
Richard Howitt
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Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je v procesu sprememb in 
demokratizacije pomembno razviti uspešno 
in aktivno civilno družbo, ki vključuje 
socialne partnerje in poslovno skupnost;
poudarja pomen evropskih podjetij in 
njihovo vlogo pri spodbujanju in 
razširjanju mednarodnih standardov 
poslovanja;

16. poudarja, da je v procesu sprememb in 
demokratizacije pomembno razviti uspešno 
in aktivno civilno družbo, ki vključuje 
socialne partnerje in poslovno skupnost;
poudarja pomen evropskih podjetij in 
njihovo vlogo pri spodbujanju in 
razširjanju mednarodnih standardov 
poslovanja; poziva k vključitvi močno 
okrepljenega dialoga s civilno družbo v 
revidirano evropsko sosedsko politiko z 
bistveno večjo podporo za organizacije 
civilne družbe in zlasti organizacije za 
človekove pravice;

Or. en

Predlog spremembe 346
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je v procesu sprememb in 
demokratizacije pomembno razviti uspešno 
in aktivno civilno družbo, ki vključuje 
socialne partnerje in poslovno skupnost;
poudarja pomen evropskih podjetij in 
njihovo vlogo pri spodbujanju in 
razširjanju mednarodnih standardov 
poslovanja;

16. poudarja, da je v procesu sprememb in 
demokratizacije pomembno razviti uspešno 
in aktivno civilno družbo, ki vključuje 
socialne partnerje in poslovno skupnost;
poudarja pomen evropskih podjetij in 
njihovo vlogo pri spodbujanju in 
razširjanju mednarodnih standardov 
poslovanja; poziva k razvoju in uvedbi 
programov, do katerih bi imeli dostop 
člani civilne družbe, ki delajo na območjih 
zamrznjenih sporov in v separatističnih 
regijah, ki jih EU ne priznava, da bi 
spodbujali demokracijo, vrednote in 
svoboščine;

Or. en
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Predlog spremembe 347
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je v procesu sprememb in 
demokratizacije pomembno razviti uspešno 
in aktivno civilno družbo, ki vključuje 
socialne partnerje in poslovno skupnost;
poudarja pomen evropskih podjetij in 
njihovo vlogo pri spodbujanju in 
razširjanju mednarodnih standardov 
poslovanja;

16. poudarja, da je v procesu sprememb in
demokratizacije pomembno razviti uspešno 
in aktivno civilno družbo, ki vključuje 
socialne partnerje in poslovno skupnost;
poudarja pomen evropskih podjetij in 
njihovo vlogo pri spodbujanju in 
razširjanju mednarodnih standardov 
poslovanja; poudarja, da je treba tistim 
državam evropske sosedske politike, 
katerih vlade so bile demokratično 
izvoljene na volitvah, ki so ustrezale 
mednarodnim merilom, zagotoviti znatno 
gospodarsko podporo;

Or. it

Predlog spremembe 348
Gilles Pargneaux

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je v procesu sprememb in 
demokratizacije pomembno razviti uspešno 
in aktivno civilno družbo, ki vključuje 
socialne partnerje in poslovno skupnost;
poudarja pomen evropskih podjetij in 
njihovo vlogo pri spodbujanju in 
razširjanju mednarodnih standardov 
poslovanja;

16. poudarja, da je v procesu sprememb in 
demokratizacije pomembno razviti uspešno 
in aktivno civilno družbo, ki vključuje 
socialne partnerje in poslovno skupnost;
poudarja pomen evropskih podjetij in 
njihovo vlogo pri spodbujanju in 
razširjanju mednarodnih standardov 
poslovanja; v tem okviru poudarja 
priložnost, da se status partnerja za 
demokracijo razširi na države, ki se želijo 
še bolj približati evropskim načelom;
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Predlog spremembe 349
Iratxe García Pérez, Marija Gabriel (Mariya Gabriel)
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16 a. poudarja, da je pomembno 
spodbujati enakost spolov in krepitev 
vloge žensk – z izobraževanjem, 
usposabljanjem in popolnim spoštovanjem 
njihovih pravic – kot del demokratične 
reforme, in opozarja, da bi se moralo to 
odražati v političnih in strateških 
razsežnostih evropske sosedske politike;

Or. en

Predlog spremembe 350
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16 a. poudarja, da bi bilo treba okrepiti in 
spodbujati pristop, ki temelji na 
„partnerstvu z družbami“; odločno poziva, 
naj se skupni interesi in cilji politike 
opredelijo po posvetovanju z vsemi 
deležniki iz zadevnih družb, ne le z 
oblastmi;

Or. en

Predlog spremembe 351
Tunne Kelam
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Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16 a. meni, da so svoboda medijev, 
svoboda veroizpovedi in prepričanja ter 
svoboda zbiranja bistveni politični 
elementi, ki jih morajo zagotoviti države 
evropske sosedske politike, da bi dokazale 
zavezanost demokraciji, človekovim 
pravicam in pravni državi;

Or. en

Predlog spremembe 352
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16 a. poziva Unijo in države članice, naj 
okrepijo partnerstva med različnimi 
organizacijami in sektorji v družbi, da bi 
nanje prenesli odgovornost za proces 
evropskega sosedstva; ponovno poudarja, 
da bi bilo treba to med drugim izpeljati z 
ustvarjanjem horizontalnih povezav med 
različnimi akterji v družbi na podlagi 
tesnih partnerstev med organizacijami 
civilne družbe (nevladne organizacije, 
sindikati, poslovne organizacije, mediji, 
organizacije mladih) in projektov tesnega 
sodelovanja z nacionalnimi organi in 
upravami (zlasti na področju 
izobraževanja);

Or. en

Predlog spremembe 353
Helmut Scholz, Pablo Iglesias
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Predlog resolucije
Podnaslov 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

Razlikovanje in pogojenost Razlikovanje brez pogojenosti

Or. de

Predlog spremembe 354
Georgios Epitidios (Georgios Epitideios)

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva k oblikovanju evropske 
sosedske politike kot bolj prilagojenega in 
prožnejšega okvira politik, ki ga bo 
mogoče prilagajati glede na obstoječo 
raznolikost; poudarja, da bi bilo treba 
razlikovati ne samo med vzhodnimi in 
južnimi partnericami, temveč tudi med 
posameznimi državami evropske sosedske 
politike;

črtano

Or. el

Predlog spremembe 355
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva k oblikovanju evropske 
sosedske politike kot bolj prilagojenega in 
prožnejšega okvira politik, ki ga bo 
mogoče prilagajati glede na obstoječo 
raznolikost; poudarja, da bi bilo treba
razlikovati ne samo med vzhodnimi in 

17. poziva k oblikovanju evropske 
sosedske politike kot bolj prilagojenega in 
prožnejšega okvira politik, ki ga bo 
mogoče prilagajati glede na obstoječo 
raznolikost; poudarja, da ne bi smeli
razlikovati med vzhodnimi in južnimi 



AM\1061320SL.doc 13/166 PE557.192v01-00

SL

južnimi partnericami, temveč tudi med 
posameznimi državami evropske sosedske 
politike;

partnericami, temveč med posameznimi 
državami evropske sosedske politike;
ugotavlja, da bi morala večje razlikovanje 
in prilagojeni pristop temeljiti na 
odgovornosti in skupnih interesih – brez 
togih klasifikacij ali razvrščanja partneric 
– in se razvijati na podlagi celovitega 
skupnega vrednotenja potenciala odnosa 
EU z vsako partnerico;

Or. en

Predlog spremembe 356
Lorenzo Cesa

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva k oblikovanju evropske 
sosedske politike kot bolj prilagojenega in 
prožnejšega okvira politik, ki ga bo 
mogoče prilagajati glede na obstoječo 
raznolikost; poudarja, da bi bilo treba
razlikovati ne samo med vzhodnimi in 
južnimi partnericami, temveč tudi med
posameznimi državami evropske sosedske 
politike;

17. poziva k oblikovanju evropske 
sosedske politike kot bolj prilagojenega in 
prožnejšega okvira politik, ki ga bo 
mogoče prilagajati glede na obstoječo 
raznolikost; poudarja, da ne bi smeli
razlikovati med vzhodnimi in južnimi 
partnericami, temveč prej med 
posameznimi državami evropske sosedske 
politike; ugotavlja, da bi morala večje 
razlikovanje in prilagojeni pristop 
temeljiti na odgovornosti in skupnih 
interesih – brez togih klasifikacij ali 
razvrščanja partneric – in se razvijati na 
podlagi celovitega skupnega vrednotenja 
potenciala odnosa EU z vsako partnerico;

Or. en

Predlog spremembe 357
Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis)

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva k oblikovanju evropske 
sosedske politike kot bolj prilagojenega in 
prožnejšega okvira politik, ki ga bo 
mogoče prilagajati glede na obstoječo 
raznolikost; poudarja, da bi bilo treba
razlikovati ne samo med vzhodnimi in 
južnimi partnericami, temveč tudi med 
posameznimi državami evropske sosedske 
politike;

17. poziva k oblikovanju evropske 
sosedske politike kot bolj prilagojenega in 
prožnejšega okvira politik, ki ga bo 
mogoče prilagajati glede na obstoječo 
raznolikost; poudarja, da ne bi smeli
razlikovati med vzhodnimi in južnimi 
partnericami, temveč med posameznimi 
državami evropske sosedske politike;
ugotavlja, da bi morala večje razlikovanje 
in prilagojeni pristop temeljiti na 
odgovornosti in skupnih interesih – brez 
togih klasifikacij ali razvrščanja partneric 
– in se razvijati na podlagi celovitega 
skupnega vrednotenja potenciala odnosa 
EU z vsako partnerico;

Or. en

Predlog spremembe 358
Boris Zala

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva k oblikovanju evropske 
sosedske politike kot bolj prilagojenega in 
prožnejšega okvira politik, ki ga bo 
mogoče prilagajati glede na obstoječo 
raznolikost; poudarja, da bi bilo treba 
razlikovati ne samo med vzhodnimi in 
južnimi partnericami, temveč tudi med 
posameznimi državami evropske sosedske 
politike;

17. poziva k oblikovanju evropske 
sosedske politike kot bolj prilagojenega in 
prožnejšega okvira politik, ki ga bo 
mogoče prilagajati glede na obstoječo 
raznolikost med partnerskimi državami;
poudarja, da bi bilo treba razlikovati ne 
samo med vzhodnimi in južnimi 
partnericami, temveč tudi v okviru teh 
dveh regionalnih razsežnosti;

Or. en

Predlog spremembe 359
Francisco José Millán Mon
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Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva k oblikovanju evropske 
sosedske politike kot bolj prilagojenega in 
prožnejšega okvira politik, ki ga bo 
mogoče prilagajati glede na obstoječo 
raznolikost; poudarja, da bi bilo treba 
razlikovati ne samo med vzhodnimi in 
južnimi partnericami, temveč tudi med 
posameznimi državami evropske sosedske 
politike;

17. poziva k oblikovanju evropske 
sosedske politike kot bolj prilagojenega in 
prožnejšega okvira politik, ki ga bo 
mogoče prilagajati glede na obstoječo 
raznolikost; poudarja, da lahko vsaka 
partnerska država svoj odnos z EU razvije 
na drug način; poudarja, da bi bilo treba 
razlikovati ne samo med vzhodnimi in 
južnimi partnericami, temveč tudi med 
posameznimi državami evropske sosedske 
politike; poudarja, da je evropska 
sosedska politika bistven del zunanje 
politike EU in mora ostati enotna, z istimi 
instrumenti za obe razsežnosti;

Or. en

Predlog spremembe 360
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva k oblikovanju evropske 
sosedske politike kot bolj prilagojenega in 
prožnejšega okvira politik, ki ga bo 
mogoče prilagajati glede na obstoječo 
raznolikost; poudarja, da bi bilo treba 
razlikovati ne samo med vzhodnimi in 
južnimi partnericami, temveč tudi med 
posameznimi državami evropske sosedske 
politike;

17. poziva k oblikovanju evropske 
sosedske politike kot bolj prilagojenega in 
prožnejšega okvira politik, ki ga bo 
mogoče prilagajati glede na obstoječo 
raznolikost; meni, da bi bilo treba pri 
razlikovanju upoštevati ne le različna 
prizadevanja in napredek posameznih 
držav, ampak tudi njihov geopolitični 
položaj in strateški pomen za EU; 
poudarja, da bi bilo treba razlikovati ne 
samo med vzhodnimi in južnimi 
partnericami, temveč tudi med 
posameznimi državami evropske sosedske 
politike;

Or. pl
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Predlog spremembe 361
Francisco Assis

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva k oblikovanju evropske 
sosedske politike kot bolj prilagojenega in 
prožnejšega okvira politik, ki ga bo 
mogoče prilagajati glede na obstoječo 
raznolikost; poudarja, da bi bilo treba
razlikovati ne samo med vzhodnimi in 
južnimi partnericami, temveč tudi med 
posameznimi državami evropske sosedske 
politike;

17. poziva k oblikovanju evropske 
sosedske politike kot bolj prilagojenega in 
prožnejšega okvira politik, ki ga bo 
mogoče prilagajati glede na obstoječo 
raznolikost; poudarja, da ne bi smeli
razlikovati med vzhodnimi in južnimi 
partnericami, temveč med posameznimi 
državami evropske sosedske politike;

Or. en

Predlog spremembe 362
Paulo Rangel

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva k oblikovanju evropske 
sosedske politike kot bolj prilagojenega in 
prožnejšega okvira politik, ki ga bo 
mogoče prilagajati glede na obstoječo 
raznolikost; poudarja, da bi bilo treba
razlikovati ne samo med vzhodnimi in 
južnimi partnericami, temveč tudi med 
posameznimi državami evropske sosedske 
politike;

17. poziva k oblikovanju evropske 
sosedske politike kot bolj prilagojenega in 
prožnejšega okvira politik, ki ga bo 
mogoče prilagajati glede na obstoječo 
raznolikost; poudarja, da ne bi smeli
razlikovati med vzhodnimi in južnimi 
partnericami, temveč med posameznimi 
državami evropske sosedske politike;

Or. en

Predlog spremembe 363
Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu
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Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva k oblikovanju evropske 
sosedske politike kot bolj prilagojenega in 
prožnejšega okvira politik, ki ga bo 
mogoče prilagajati glede na obstoječo 
raznolikost; poudarja, da bi bilo treba 
razlikovati ne samo med vzhodnimi in 
južnimi partnericami, temveč tudi med 
posameznimi državami evropske sosedske 
politike;

17. poziva k oblikovanju evropske 
sosedske politike kot bolj prilagojenega in 
prožnejšega okvira politik, ki ga bo 
mogoče prilagajati glede na obstoječo 
raznolikost; poudarja, da bi bilo treba 
razlikovati ne samo med vzhodnimi in 
južnimi partnericami, temveč tudi med 
posameznimi državami evropske sosedske 
politike, in pri tem upoštevati, da politika 
zajema tako evropske kot neevropske 
sosede;

Or. en

Predlog spremembe 364
Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Tokia Saïfi

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva k oblikovanju evropske 
sosedske politike kot bolj prilagojenega in 
prožnejšega okvira politik, ki ga bo 
mogoče prilagajati glede na obstoječo 
raznolikost; poudarja, da bi bilo treba 
razlikovati ne samo med vzhodnimi in 
južnimi partnericami, temveč tudi med 
posameznimi državami evropske sosedske 
politike;

17. poziva k oblikovanju evropske 
sosedske politike kot bolj prilagojenega in 
prožnejšega okvira politik, ki ga bo 
mogoče prilagajati glede na obstoječo 
raznolikost; poudarja, da bi bilo treba 
razlikovati ne samo med vzhodnimi in 
južnimi partnericami, temveč tudi med 
posameznimi državami evropske sosedske 
politike; ugotavlja, da razlikovanje ne sme 
spodkopavati cilja regionalnega 
povezovanja med državami v južnem in 
vzhodnem sosedstvu;

Or. fr
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Predlog spremembe 365
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da je treba uveljavljati 
načelo pogojenosti v zvezi s procesi 
reform; poudarja, da EU ne sme ogroziti 
svojih temeljnih vrednot in bi se morala 
izogibati dvojnim merilom; poudarja, da 
bi morali državam, ki napredujejo pri 
izvajanju reform in zasledovanju 
evropskih politik, odobriti znatnejšo 
podporo;

18. poudarja, da EU v primerih kršenja 
človekovih pravic ne sme sklepati 
kompromisov in bi se morala izogibati 
dvojnim merilom;

Or. es

Predlog spremembe 366
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da je treba uveljavljati 
načelo pogojenosti v zvezi s procesi 
reform; poudarja, da EU ne sme ogroziti 
svojih temeljnih vrednot in bi se morala 
izogibati dvojnim merilom; poudarja, da bi 
morali državam, ki napredujejo pri 
izvajanju reform in zasledovanju 
evropskih politik, odobriti znatnejšo 
podporo;

18. poudarja, da evropska sosedska 
politika, ki ima za cilj krepitev potencialov 
partnerskih držav, se navezuje na različne 
ambicije, interese in cilje, tradicije in 
kulture teh držav in skupne izzive ter torej 
temelji na mednarodnih pravnih 
standardih delovanja v obojestransko 
korist in za uskladitev interesov, ni 
združljiva s pogojenostmi v zvezi s procesi 
reform; poudarja, da EU ne sme ogroziti 
svojih temeljnih vrednot in temeljnih 
pravic, ki so zapisane v ustanovnih 
pogodbah, ter da bi se morala izogibati 
dvojnim merilom; poudarja, da bi morali 
državam, ki napredujejo pri izvajanju 
reform, odobriti znatnejšo podporo;

Or. de
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Predlog spremembe 367
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 
pogojenosti v zvezi s procesi reform;
poudarja, da EU ne sme ogroziti svojih 
temeljnih vrednot in bi se morala izogibati 
dvojnim merilom; poudarja, da bi morali 
državam, ki napredujejo pri izvajanju 
reform in zasledovanju evropskih politik, 
odobriti znatnejšo podporo;

18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 
pogojenosti v zvezi s procesi reform;
poudarja, da EU ne sme ogroziti svojih 
temeljnih vrednot in bi se morala izogibati 
dvojnim merilom;

Or. pl

Predlog spremembe 368
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 
pogojenosti v zvezi s procesi reform;
poudarja, da EU ne sme ogroziti svojih 
temeljnih vrednot in bi se morala izogibati 
dvojnim merilom; poudarja, da bi morali 
državam, ki napredujejo pri izvajanju 
reform in zasledovanju evropskih politik, 
odobriti znatnejšo podporo;

18. poudarja, da je treba uporabljati 
dejansko pogojenost v zvezi s človekovimi 
pravicami, pravno državo in demokratično 
reformo; poudarja, da EU ne sme ogroziti 
svojih temeljnih vrednot in bi se morala 
izogibati dvojnim merilom; poudarja, da bi 
morali državam, ki napredujejo pri 
izvajanju reform in zasledovanju evropskih 
politik, odobriti znatnejšo podporo;
poudarja, da je pomembno v celoti izvajati 
načelo „več za več“;

Or. en
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Predlog spremembe 369
Andi Cristea

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 
pogojenosti v zvezi s procesi reform;
poudarja, da EU ne sme ogroziti svojih 
temeljnih vrednot in bi se morala izogibati 
dvojnim merilom; poudarja, da bi morali 
državam, ki napredujejo pri izvajanju 
reform in zasledovanju evropskih politik, 
odobriti znatnejšo podporo;

18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 
pogojenosti v zvezi s procesi reform, in 
opozarja na potrebo po večji skladnosti 
med pogojevanjem pri dodeljevanju 
finančnih sredstev in javnim političnim 
stališčem; poudarja, da EU ne sme ogroziti 
svojih temeljnih vrednot in bi se morala 
izogibati dvojnim merilom; ponavlja 
pomen koncepta „več za več“ in poudarja, 
da bi morali državam, ki napredujejo pri 
izvajanju reform in približevanju zakonom 
in standardom Unije, odobriti znatnejšo 
podporo;

Or. en

Predlog spremembe 370
Kati Piri

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 
pogojenosti v zvezi s procesi reform;
poudarja, da EU ne sme ogroziti svojih 
temeljnih vrednot in bi se morala izogibati 
dvojnim merilom; poudarja, da bi morali 
državam, ki napredujejo pri izvajanju 
reform in zasledovanju evropskih politik, 
odobriti znatnejšo podporo;

18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 
pogojenosti v zvezi s procesi reform in 
strogo uporabljati načelo „več za več“;
poudarja, da EU ne sme ogroziti svojih 
temeljnih vrednot in bi se morala izogibati 
dvojnim merilom; poudarja, da bi morali 
državam, ki napredujejo pri izvajanju 
reform in zasledovanju evropskih politik, 
odobriti znatnejšo podporo;

Or. en
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Predlog spremembe 371
Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 
pogojenosti v zvezi s procesi reform;
poudarja, da EU ne sme ogroziti svojih 
temeljnih vrednot in bi se morala izogibati 
dvojnim merilom; poudarja, da bi morali 
državam, ki napredujejo pri izvajanju 
reform in zasledovanju evropskih politik, 
odobriti znatnejšo podporo;

18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 
pogojenosti v zvezi s procesi reform;
poudarja, da EU ne sme ogroziti svojih 
temeljnih vrednot in bi se morala izogibati 
dvojnim merilom; poudarja, da bi morali 
državam, ki napredujejo pri izvajanju 
reform in si prizadevajo za globlje 
politično sodelovanje z EU, odobriti 
znatnejšo podporo;

Or. en

Predlog spremembe 372
Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis)

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 
pogojenosti v zvezi s procesi reform;
poudarja, da EU ne sme ogroziti svojih 
temeljnih vrednot in bi se morala izogibati 
dvojnim merilom; poudarja, da bi morali 
državam, ki napredujejo pri izvajanju 
reform in zasledovanju evropskih politik, 
odobriti znatnejšo podporo;

18. poudarja, da je treba v zvezi s procesi 
reform uporabljati pristop, temelječ na 
spodbudah; poudarja, da EU ne sme 
ogroziti svojih temeljnih vrednot in bi se 
morala izogibati dvojnim merilom;
poudarja, da bi morali državam, ki 
napredujejo pri izvajanju reform in 
zasledovanju evropskih politik, odobriti 
znatnejšo podporo;

Or. en

Predlog spremembe 373
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)
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Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 
pogojenosti v zvezi s procesi reform;
poudarja, da EU ne sme ogroziti svojih 
temeljnih vrednot in bi se morala izogibati 
dvojnim merilom; poudarja, da bi morali 
državam, ki napredujejo pri izvajanju 
reform in zasledovanju evropskih politik, 
odobriti znatnejšo podporo;

18. poudarja, da je treba v zvezi s procesi 
reform uporabljati pristop, temelječ na 
spodbudah; poudarja, da EU ne sme 
ogroziti svojih temeljnih vrednot in bi se 
morala izogibati dvojnim merilom;
poudarja, da bi morali državam, ki 
napredujejo pri izvajanju reform in 
zasledovanju evropskih politik, odobriti 
znatnejšo podporo;

Or. en

Predlog spremembe 374
Lorenzo Cesa

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 
pogojenosti v zvezi s procesi reform;
poudarja, da EU ne sme ogroziti svojih 
temeljnih vrednot in bi se morala izogibati 
dvojnim merilom; poudarja, da bi morali 
državam, ki napredujejo pri izvajanju 
reform in zasledovanju evropskih politik, 
odobriti znatnejšo podporo;

18. poudarja, da je treba v zvezi s procesi 
reform uporabljati pristop, temelječ na 
spodbudah; poudarja, da EU ne sme 
ogroziti svojih temeljnih vrednot in bi se 
morala izogibati dvojnim merilom;
poudarja, da bi morali državam, ki 
napredujejo pri izvajanju reform in 
zasledovanju evropskih politik, odobriti 
znatnejšo podporo;

Or. en

Predlog spremembe 375
Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 18
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 
pogojenosti v zvezi s procesi reform; 
poudarja, da EU ne sme ogroziti svojih 
temeljnih vrednot in bi se morala izogibati
dvojnim merilom; poudarja, da bi morali 
državam, ki napredujejo pri izvajanju 
reform in zasledovanju evropskih politik, 
odobriti znatnejšo podporo;

18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 
pogojenosti v zvezi s procesi reform in da
bi se morali izogibati dvojim merilom;
poudarja, da bi morali državam, ki 
napredujejo pri izvajanju reform in 
zasledovanju evropskih politik, odobriti 
znatnejšo podporo;

Or. it

Predlog spremembe 376
Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 
pogojenosti v zvezi s procesi reform;
poudarja, da EU ne sme ogroziti svojih 
temeljnih vrednot in bi se morala izogibati 
dvojnim merilom; poudarja, da bi morali 
državam, ki napredujejo pri izvajanju 
reform in zasledovanju evropskih politik, 
odobriti znatnejšo podporo;

18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 
pogojenosti na področju demokracije in 
človekovih pravic v zvezi s procesi reform;
poudarja, da EU ne sme ogroziti svojih 
temeljnih vrednot in bi se morala izogibati 
dvojnim merilom; poudarja, da bi morali 
državam, ki napredujejo pri izvajanju
demokratičnih reform, odobriti znatnejšo 
podporo;

Or. fr

Predlog spremembe 377
Tunne Kelam

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 
pogojenosti v zvezi s procesi reform;

18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 
pogojenosti v zvezi s procesi reform;
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poudarja, da EU ne sme ogroziti svojih 
temeljnih vrednot in bi se morala izogibati 
dvojnim merilom; poudarja, da bi morali 
državam, ki napredujejo pri izvajanju 
reform in zasledovanju evropskih politik, 
odobriti znatnejšo podporo;

poudarja, da EU ne sme ogroziti svojih 
temeljnih vrednot in bi se morala izogibati 
dvojnim merilom; poudarja, da bi morali 
državam, ki napredujejo pri izvajanju 
reform, zasledujejo evropske politike in
spoštujejo temeljne vrednote demokracije,
človekovih pravic in pravne države,
odobriti znatnejšo podporo;

Or. en

Predlog spremembe 378
Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 
pogojenosti v zvezi s procesi reform;
poudarja, da EU ne sme ogroziti svojih 
temeljnih vrednot in bi se morala izogibati 
dvojnim merilom; poudarja, da bi morali 
državam, ki napredujejo pri izvajanju 
reform in zasledovanju evropskih politik, 
odobriti znatnejšo podporo;

18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 
pogojenosti v zvezi s procesi reform;
poudarja, da EU ne sme ogroziti svojih 
temeljnih vrednot in bi se morala izogibati 
dvojnim merilom; poudarja, da bi morali 
državam, ki napredujejo pri izvajanju
potrebnih reform in zasledovanju 
evropskih politik, odobriti znatnejšo 
podporo;

Or. bg

Predlog spremembe 379
Javi López, Elena Valenciano

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 
pogojenosti v zvezi s procesi reform;
poudarja, da EU ne sme ogroziti svojih 
temeljnih vrednot in bi se morala izogibati 
dvojnim merilom; poudarja, da bi morali 

18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 
pogojenosti v zvezi s procesi reform;
poudarja, da EU ne sme ogroziti svojih 
temeljnih vrednot in bi se morala izogibati 
dvojnim merilom; poudarja, da bi morali 
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državam, ki napredujejo pri izvajanju 
reform in zasledovanju evropskih politik, 
odobriti znatnejšo podporo;

državam, ki napredujejo pri izvajanju 
reform, namenjenih njihovemu 
gospodarskemu in političnemu razvoju, 
odobriti znatnejšo podporo;

Or. es

Predlog spremembe 380
Louis Michel, Hilde Vautmans

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 
pogojenosti v zvezi s procesi reform;
poudarja, da EU ne sme ogroziti svojih 
temeljnih vrednot in bi se morala izogibati 
dvojnim merilom; poudarja, da bi morali 
državam, ki napredujejo pri izvajanju 
reform in zasledovanju evropskih politik, 
odobriti znatnejšo podporo;

18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 
pogojenosti v zvezi s procesi reform;
poudarja, da EU ne sme ogroziti svojih 
temeljnih vrednot in bi se morala izogibati 
dvojnim merilom; poudarja, da bi morali 
državam, ki napredujejo pri izvajanju
trajnih in demokratičnih reform ter
zasledovanju evropskih politik, odobriti 
znatnejšo podporo;

Or. nl

Predlog spremembe 381
Andrej Plenković

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 
pogojenosti v zvezi s procesi reform;
poudarja, da EU ne sme ogroziti svojih 
temeljnih vrednot in bi se morala izogibati 
dvojnim merilom; poudarja, da bi morali 
državam, ki napredujejo pri izvajanju 
reform in zasledovanju evropskih politik, 
odobriti znatnejšo podporo;

18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 
pogojenosti v zvezi s procesi reform;
poudarja, da EU ne sme ogroziti svojih 
temeljnih vrednot in bi se morala izogibati 
dvojnim merilom; poudarja, da bi morali 
državam, ki napredujejo pri izvajanju 
reform in zasledovanju evropskih politik, 
odobriti znatnejšo podporo; meni, da bi 
bilo treba vsako državo evropske sosedske 
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politike ocenjevati na podlagi njenih 
lastnih dosežkov v procesu reform in 
glede na njena prizadevanja po tesnejšem 
sodelovanju z EU; 

Or. hr

Predlog spremembe 382
David McAllister

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 
pogojenosti v zvezi s procesi reform;
poudarja, da EU ne sme ogroziti svojih 
temeljnih vrednot in bi se morala izogibati 
dvojnim merilom; poudarja, da bi morali 
državam, ki napredujejo pri izvajanju 
reform in zasledovanju evropskih politik, 
odobriti znatnejšo podporo;

18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 
pogojenosti v zvezi s procesi reform;
poudarja, da EU ne sme ogroziti svojih 
temeljnih vrednot in bi se morala izogibati 
dvojnim merilom; poudarja, da bi morali 
državam, ki napredujejo pri izvajanju 
reform in zasledovanju evropskih politik, 
odobriti znatnejšo podporo; vendar 
poudarja, da je v primeru držav evropske 
sosedske politike, ki si ne prizadevajo, da 
bi z EU sodelovale na vseh področjih 
politike, potreben realističen in 
pragmatičen pristop, ki odraža posebne 
potrebe posamezne države in skupne 
interese, ki jih ta deli z EU;

Or. en

Predlog spremembe 383
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Anneli Jäätteenmäki, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Fernando 
Maura Barandiarán, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Marietje Schaake

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 
pogojenosti v zvezi s procesi reform;

18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 
pogojenosti v zvezi s procesi reform;
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poudarja, da EU ne sme ogroziti svojih 
temeljnih vrednot in bi se morala izogibati 
dvojnim merilom; poudarja, da bi morali 
državam, ki napredujejo pri izvajanju 
reform in zasledovanju evropskih politik, 
odobriti znatnejšo podporo;

poudarja, da EU ne sme ogroziti svojih 
temeljnih vrednot in bi se morala izogibati 
dvojnim merilom; poudarja, da bi morali 
državam, ki napredujejo pri izvajanju 
reform na poti k dolgoročnemu 
političnemu, gospodarskemu in
socialnemu razvoju in zasledovanju 
evropskih politik, odobriti znatnejšo
podporo in izkazati zavezanost EU;

Or. en

Predlog spremembe 384
Richard Howitt

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 
pogojenosti v zvezi s procesi reform;
poudarja, da EU ne sme ogroziti svojih 
temeljnih vrednot in bi se morala izogibati 
dvojnim merilom; poudarja, da bi morali 
državam, ki napredujejo pri izvajanju 
reform in zasledovanju evropskih politik, 
odobriti znatnejšo podporo;

18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 
pogojenosti v zvezi s procesi reform;
poudarja, da EU ne sme ogroziti svojih 
temeljnih vrednot in bi se morala izogibati 
dvojnim merilom; poudarja, da bi morali 
državam, ki napredujejo pri izvajanju 
reform in zasledovanju evropskih politik, 
odobriti znatnejšo podporo; podpira 
politiko „več za več“, vendar meni, da bi 
morala evropska sosedska politika 
uporabljati težaven, toda pomemben 
pristop „manj za manj“;

Or. en

Predlog spremembe 385
Georgios Epitidios (Georgios Epitideios)

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 18. poudarja, da je treba uveljavljati načelo 
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pogojenosti v zvezi s procesi reform;
poudarja, da EU ne sme ogroziti svojih 
temeljnih vrednot in bi se morala izogibati 
dvojnim merilom; poudarja, da bi morali 
državam, ki napredujejo pri izvajanju 
reform in zasledovanju evropskih politik, 
odobriti znatnejšo podporo;

pogojenosti v zvezi s procesi reform;
poudarja, da EU ne sme ogroziti svojih 
temeljnih vrednot in bi se morala izogibati 
dvojnim merilom; poudarja, da bi morali 
državam, ki napredujejo pri izvajanju 
reform in zasledovanju evropskih politik, 
odobriti znatnejšo podporo; meni, da bi 
bilo to treba storiti s soglasno odločitvijo 
vseh držav članic;

Or. el

Predlog spremembe 386
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja, da bi morali državam, s 
katerimi so podpisani pridružitveni 
sporazumi ali sporazumi o razvitem in 
celovitem prostotrgovinskem območju ter 
ki napredujejo pri izvajanju reform in 
zasledovanju evropskih politik, odobriti 
znatnejšo podporo; meni, da bi morali za 
druge vzhodne in južne partnerice jasno 
opredeliti pričakovanja, ki jih morajo 
izpolniti, da bi pridobile podporo v 
različnih sektorjih;

Or. pl

Predlog spremembe 387
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva organe držav članic EU in 
držav Bližnjega vzhoda ter severne Afrike, 
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naj spoštujejo prepoved mučenja, ki je 
med drugim zapisana v Konvenciji 
Združenih narodov proti mučenju in 
drugim krutim, nečloveškim ali 
poniževalnim kaznim ali ravnanju, ki jo je 
večina od njih podpisala in ratificirala; 
ponavlja, da prisilna priznanja, dosežena 
z mučenjem, niso veljavna, in obsoja to 
prakso;

Or. es

Predlog spremembe 388
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. meni, da bi morala EU povabiti 
partnerske države, ki niso v pridružitvenem 
procesu, k sektorskemu sodelovanju v 
skladu z modelom „ESP Plus“, pri čemer 
bi bilo mogoče sklepati sektorske 
sporazume, ki bi olajšali vključevanje 
partnerskih držav, ki niso v pridružitvenem 
procesu, v specifične sektorske vidike 
enotnega območja štirih temeljnih 
svoboščin EU;

19. meni, da bi morala EU povabiti 
partnerske države, ki niso v pridružitvenem 
procesu, k sektorskemu sodelovanju, pri 
čemer bi bilo mogoče sklepati sektorske 
sporazume, ki bi olajšali vključevanje 
partnerskih držav, ki niso v pridružitvenem 
procesu, v specifične sektorske vidike 
enotnega območja štirih temeljnih 
svoboščin EU;

Or. en

Predlog spremembe 389
Lorenzo Cesa

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. meni, da bi morala EU povabiti 
partnerske države, ki niso v pridružitvenem 
procesu, k sektorskemu sodelovanju v 

19. meni, da bi morala EU povabiti 
partnerske države, ki niso v pridružitvenem 
procesu, k sektorskemu sodelovanju, pri 
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skladu z modelom „ESP Plus“, pri čemer 
bi bilo mogoče sklepati sektorske 
sporazume, ki bi olajšali vključevanje 
partnerskih držav, ki niso v pridružitvenem 
procesu, v specifične sektorske vidike 
enotnega območja štirih temeljnih 
svoboščin EU;

čemer bi bilo mogoče sklepati sektorske 
sporazume, ki bi olajšali vključevanje 
partnerskih držav, ki niso v pridružitvenem 
procesu, v specifične sektorske vidike 
enotnega območja štirih temeljnih 
svoboščin EU;

Or. en

Predlog spremembe 390
Francisco Assis

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. meni, da bi morala EU povabiti 
partnerske države, ki niso v pridružitvenem 
procesu, k sektorskemu sodelovanju v 
skladu z modelom „ESP Plus“, pri čemer 
bi bilo mogoče sklepati sektorske 
sporazume, ki bi olajšali vključevanje 
partnerskih držav, ki niso v pridružitvenem 
procesu, v specifične sektorske vidike 
enotnega območja štirih temeljnih 
svoboščin EU;

19. meni, da bi morala EU povabiti 
partnerske države, ki niso v pridružitvenem 
procesu, k sektorskemu sodelovanju, pri 
čemer bi bilo mogoče sklepati sektorske 
sporazume, ki bi olajšali vključevanje 
partnerskih držav, ki niso v pridružitvenem 
procesu, v specifične sektorske vidike 
enotnega območja štirih temeljnih 
svoboščin EU;

Or. en

Predlog spremembe 391
Paulo Rangel

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. meni, da bi morala EU povabiti 
partnerske države, ki niso v pridružitvenem 
procesu, k sektorskemu sodelovanju v 
skladu z modelom „ESP Plus“, pri čemer 
bi bilo mogoče sklepati sektorske 

19. meni, da bi morala EU povabiti 
partnerske države, ki niso v pridružitvenem 
procesu, k sektorskemu sodelovanju, pri 
čemer bi bilo mogoče sklepati sektorske 
sporazume, ki bi olajšali vključevanje 
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sporazume, ki bi olajšali vključevanje 
partnerskih držav, ki niso v pridružitvenem 
procesu, v specifične sektorske vidike 
enotnega območja štirih temeljnih 
svoboščin EU;

partnerskih držav, ki niso v pridružitvenem 
procesu, v specifične sektorske vidike 
enotnega območja štirih temeljnih 
svoboščin EU;

Or. en

Predlog spremembe 392
Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis)

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. meni, da bi morala EU povabiti 
partnerske države, ki niso v pridružitvenem 
procesu, k sektorskemu sodelovanju v 
skladu z modelom „ESP Plus“, pri čemer 
bi bilo mogoče sklepati sektorske 
sporazume, ki bi olajšali vključevanje 
partnerskih držav, ki niso v pridružitvenem 
procesu, v specifične sektorske vidike 
enotnega območja štirih temeljnih 
svoboščin EU;

19. meni, da bi morala EU povabiti 
partnerske države, ki niso v pridružitvenem 
procesu, k sektorskemu sodelovanju, pri 
čemer bi bilo mogoče sklepati sektorske 
sporazume, ki bi olajšali vključevanje 
partnerskih držav, ki niso v pridružitvenem 
procesu, v specifične sektorske vidike 
enotnega območja štirih temeljnih 
svoboščin EU;

Or. en

Predlog spremembe 393
Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. meni, da bi morala EU povabiti 
partnerske države, ki niso v pridružitvenem 
procesu, k sektorskemu sodelovanju v 
skladu z modelom „ESP Plus“, pri čemer 
bi bilo mogoče sklepati sektorske 
sporazume, ki bi olajšali vključevanje 
partnerskih držav, ki niso v pridružitvenem 

19. meni, da bi morala EU povabiti 
partnerske države, ki niso v pridružitvenem 
procesu, k sektorskemu sodelovanju v 
skladu z modelom „ESP Plus“, pri čemer 
bi bilo mogoče sklepati nove ali krepiti 
obstoječe sektorske sporazume, kot je 
energetska skupnost, ki bi olajšali 
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procesu, v specifične sektorske vidike 
enotnega območja štirih temeljnih 
svoboščin EU;

vključevanje partnerskih držav, ki niso v 
pridružitvenem procesu, v specifične 
sektorske vidike enotnega območja štirih 
temeljnih svoboščin EU;

Or. en

Predlog spremembe 394
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. meni, da bi morala EU povabiti 
partnerske države, ki niso v pridružitvenem 
procesu, k sektorskemu sodelovanju v 
skladu z modelom „ESP Plus“, pri čemer 
bi bilo mogoče sklepati sektorske 
sporazume, ki bi olajšali vključevanje 
partnerskih držav, ki niso v pridružitvenem 
procesu, v specifične sektorske vidike 
enotnega območja štirih temeljnih 
svoboščin EU;

19. meni, da bi morala EU povabiti 
partnerske države, ki niso v pridružitvenem 
procesu, k sektorskemu sodelovanju v 
skladu z modelom „ESP Plus“, pri čemer 
bi bilo mogoče sklepati sektorske 
sporazume, ki bi olajšali vključevanje
partnerskih držav, ki niso v pridružitvenem 
procesu, v specifične sektorske vidike 
enotnega območja štirih temeljnih 
svoboščin EU, pri tem pa bi bilo treba 
vsakič znova preveriti, da ti sporazumi 
nimajo nikakršnih negativnih vplivov na 
prebivalstvo, ampak prispevajo predvsem 
k povečanju njegove blaginje;

Or. it

Predlog spremembe 395
Georgios Epitidios (Georgios Epitideios)

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. meni, da bi morala EU povabiti 
partnerske države, ki niso v pridružitvenem 
procesu, k sektorskemu sodelovanju v 
skladu z modelom „ESP Plus“, pri čemer 

19. meni, da bi morala EU povabiti 
partnerske države, ki niso v pridružitvenem 
procesu, k sektorskemu sodelovanju v 
skladu z modelom „ESP Plus“, pri čemer 
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bi bilo mogoče sklepati sektorske 
sporazume, ki bi olajšali vključevanje 
partnerskih držav, ki niso v pridružitvenem 
procesu, v specifične sektorske vidike 
enotnega območja štirih temeljnih 
svoboščin EU;

bi bilo mogoče sklepati sektorske 
sporazume, ki bi olajšali vključevanje 
partnerskih držav, ki niso v pridružitvenem 
procesu, v specifične sektorske vidike 
enotnega območja štirih temeljnih 
svoboščin EU, zadošča zagotovilo, da 
zadevni sporazumi ne ogrožajo 
nacionalnih interesov držav članic;

Or. el

Predlog spremembe 396
Andrej Plenković

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. meni, da bi bilo treba v okviru 
evropske sosedske politike posebno 
pozornost nameniti sodelovanju na 
področju gospodarskega upravljanja in 
stabilnosti javnih financ v državah 
evropske sosedske politike;

Or. hr

Predlog spremembe 397
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev)

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poudarja, da je pomembno 
spodbujati in takoj izpolniti ambicije po 
sodelovanju z EU na vseh možnih 
področjih, ko gre za države evropske 
sosedske politike, ki spoštujejo načela in 
vrednote EU glede človekovih pravic in 
demokracije, pri tem pa upoštevati njihove 
mednarodne zaveze;
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Or. en

Predlog spremembe 398
Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ugotavlja, da sta varnost in stabilnost
temeljna vidika sosedstva in da trenutno 
dogajanje v regiji terja močno varnostno 
komponento evropske sosedske politike, ki 
je doslej žal ni bilo;

20. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da sta 
varnost in stabilnost držav v regiji ogroženi 
ne le zaradi zunanjih groženj, ampak tudi 
zaradi dejavnikov, ki pretijo od znotraj, 
kot so denimo terorizem, organizirani 
kriminal in povezane vrste kriminala, ki 
so v nekaterih državah dosegli tako visoko 
stopnjo, da ogrožajo temelje državnosti; 
poudarja, da je pomanjkanje močne 
varnostne komponente evropske sosedske 
politike ena od glavnih napak Unije;

Or. bg

Predlog spremembe 399
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ugotavlja, da sta varnost in stabilnost
temeljna vidika sosedstva in da trenutno 
dogajanje v regiji terja močno varnostno 
komponento evropske sosedske politike, ki 
je doslej žal ni bilo;

20. ugotavlja, da sta varnost in stabilnost
bistvena vidika sosedstva in da trenutno 
dogajanje v regiji terja tesnejše 
sodelovanje med državami članicami EU 
pri obravnavanju varnostnih vprašanj v 
duhu solidarnosti ob soočanju z napadi 
na nekatere države v sosedstvu s strani 
Rusije in ekstremističnih terorističnih 
skupin;

Or. en
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Predlog spremembe 400
Boris Zala

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ugotavlja, da sta varnost in stabilnost 
temeljna vidika sosedstva in da trenutno 
dogajanje v regiji terja močno varnostno 
komponento evropske sosedske politike, ki 
je doslej žal ni bilo;

20. ugotavlja, da sta varnost in stabilnost 
temeljna vidika sosedstva in da naglo 
slabšajoče se varnostno okolje v regiji 
terja močno varnostno komponento 
evropske sosedske politike, ki je doslej žal 
ni bilo;

Or. en

Predlog spremembe 401
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ugotavlja, da sta varnost in stabilnost 
temeljna vidika sosedstva in da trenutno 
dogajanje v regiji terja močno varnostno 
komponento evropske sosedske politike, ki 
je doslej žal ni bilo;

20. ugotavlja, da so mir, varnost in
demokracija temeljni vidiki sosedstva in 
da trenutno dogajanje v regiji terja močno 
varnostno komponento evropske sosedske 
politike, ki je doslej žal ni bilo;

Or. en

Predlog spremembe 402
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 20
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ugotavlja, da sta varnost in stabilnost 
temeljna vidika sosedstva in da trenutno 
dogajanje v regiji terja močno varnostno 
komponento evropske sosedske politike, ki 
je doslej žal ni bilo;

20. ugotavlja, da sta varnost in stabilnost 
temeljna vidika sosedstva in da trenutno 
dogajanje v regiji terja varnostno 
komponento evropske sosedske politike; 
opozarja, da bi morale biti univerzalne 
vrednote v vsakem primeru v središču te 
politike; poudarja, da bi si bilo za cilje 
evropske sosedske politike na varnostnem 
področju treba prizadevati celovito, ob 
upoštevanju temeljnih vzrokov trenutne 
nestabilnosti, vključno s pomanjkanjem 
demokratičnega in vključujočega 
upravljanja, široko razširjenimi kršitvami 
človekovih pravic in nekaznovanjem, 
izključevanjem ali diskriminacijo celotnih 
družbenih skupin, vseprisotno korupcijo 
in družbeno-ekonomskimi neenakostmi;

Or. en

Predlog spremembe 403
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ugotavlja, da sta varnost in stabilnost 
temeljna vidika sosedstva in da trenutno 
dogajanje v regiji terja močno varnostno 
komponento evropske sosedske politike, ki 
je doslej žal ni bilo;

20. ugotavlja, da sta varnost in stabilnost 
temeljna vidika sosedstva in da trenutno 
dogajanje v regiji terja močno varnostno 
komponento evropske sosedske politike, ki
je osnovana na temeljnih vrednotah, ki jih 
treba spoštovati v vsakem primeru, in ki jo
je mogoče doseči le s spodbujanjem 
dialoga in mirnega reševanja sporov ter z 
uporabo mehke moči Unije;

Or. it
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Predlog spremembe 404
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ilhan 
Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Urmas Paet, Jozo Radoš, Anneli Jäätteenmäki, Ivo Vajgl, 
Marietje Schaake

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ugotavlja, da sta varnost in stabilnost 
temeljna vidika sosedstva in da trenutno 
dogajanje v regiji terja močno varnostno 
komponento evropske sosedske politike, ki
je doslej žal ni bilo;

20. ugotavlja, da sta varnost in stabilnost 
temeljna vidika sosedstva in da trenutno 
dogajanje v regiji terja močno varnostno 
komponento evropske sosedske politike z 
ustreznimi orodji politike, ki jih doslej žal 
ni bilo;

Or. en

Predlog spremembe 405
Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ugotavlja, da sta varnost in stabilnost 
temeljna vidika sosedstva in da trenutno 
dogajanje v regiji terja močno varnostno 
komponento evropske sosedske politike, ki 
je doslej žal ni bilo;

20. ugotavlja, da sta varnost in stabilnost 
temeljna vidika sosedstva in da trenutno 
dogajanje v regiji terja močno varnostno 
komponento evropske sosedske politike, ki 
je doslej ni bilo;

Or. it

Predlog spremembe 406
Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Monika 
Flašíková Beňová, Nicola Caputo, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Gabriel Mato, 
Julie Ward, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia 
Ribeiro, Beatriz Becerra Basterrechea, Jana Žitňanská, Nathalie Griesbeck

Predlog resolucije
Odstavek 20
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ugotavlja, da sta varnost in stabilnost 
temeljna vidika sosedstva in da trenutno 
dogajanje v regiji terja močno varnostno 
komponento evropske sosedske politike, ki 
je doslej žal ni bilo;

20. ugotavlja, da sta varnost in stabilnost 
temeljna vidika sosedstva in da trenutno 
dogajanje v regiji od evropske sosedske 
politike terja močno komponento varnosti 
in vzpostavljanja miru, ki je doslej žal ni 
bilo; poudarja pomen vlaganja v 
izobraževanje, da bi razvili dolgoročne 
izglede za stabilnost v regijah, ki jih 
zadeva evropska sosedska politika;

Or. en

Predlog spremembe 407
Urmas Paet

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ugotavlja, da sta varnost in stabilnost 
temeljna vidika sosedstva in da trenutno 
dogajanje v regiji terja močno varnostno 
komponento evropske sosedske politike, ki 
je doslej žal ni bilo;

20. ugotavlja, da sta varnost in stabilnost 
temeljna vidika sosedstva in da trenutno 
dogajanje v regiji terja močno varnostno 
komponento evropske sosedske politike, ki 
je doslej žal ni bilo; poudarja, da 
varnostne težave in nasilje neposredno 
vplivajo tudi na varnostne razmere v EU;

Or. en

Predlog spremembe 408
Kati Piri

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ugotavlja, da sta varnost in stabilnost 
temeljna vidika sosedstva in da trenutno 
dogajanje v regiji terja močno varnostno 

20. ugotavlja, da sta varnost in stabilnost 
temeljna vidika sosedstva in da trenutno 
dogajanje v regiji terja močno varnostno 
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komponento evropske sosedske politike, ki 
je doslej žal ni bilo;

komponento evropske sosedske politike, ki 
je doslej žal ni bilo; poudarja, da gredo 
varnost, stabilnost in razvoj z roko v roki 
in da je za obravnavo varnostnih vprašanj 
v regiji potreben celovit pristop;

Or. en

Predlog spremembe 409
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ugotavlja, da sta varnost in stabilnost 
temeljna vidika sosedstva in da trenutno 
dogajanje v regiji terja močno varnostno 
komponento evropske sosedske politike, ki 
je doslej žal ni bilo;

20. ugotavlja, da sta varnost in stabilnost 
temeljna vidika sosedstva in da trenutno 
dogajanje v regiji terja močno varnostno 
komponento evropske sosedske politike, ki 
je doslej žal ni bilo; opozarja, da 
razmisleki na področju varnosti in zlasti 
boj proti terorizmu ne morejo biti 
zastavljeni kot boj med civilizacijami ali 
veroizpovedmi, ki vodi v rasistične ali 
ksenofobne predpostavke, prav tako pa ne 
smejo spodkopavati spoštovanja najbolj 
temeljnih pravic;

Or. fr

Predlog spremembe 410
Javi López, Elena Valenciano

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ugotavlja, da sta varnost in stabilnost 
temeljna vidika sosedstva in da trenutno 
dogajanje v regiji terja močno varnostno 
komponento evropske sosedske politike, ki 
je doslej žal ni bilo;

20. ugotavlja, da sta varnost in stabilnost 
temeljna vidika sosedstva in da trenutno 
dogajanje v regiji terja močno varnostno 
komponento evropske sosedske politike, ki 
je doslej žal ni bilo; meni, da sta 
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demokracija in pravna država najboljše 
zagotovilo za trajno ozračje varnosti in 
stabilnosti;

Or. es

Predlog spremembe 411
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ugotavlja, da sta varnost in stabilnost 
temeljna vidika sosedstva in da trenutno 
dogajanje v regiji terja močno varnostno 
komponento evropske sosedske politike, ki 
je doslej žal ni bilo;

20. ugotavlja, da sta varnost in stabilnost 
temeljna vidika sosedstva in da trenutno 
dogajanje v regiji terja močno varnostno 
komponento evropske sosedske politike, ki 
je doslej žal ni bilo; ocenjuje, da je 
varnostna situacija v državah v vzhodnem 
in južnem sosedstvu EU vse bolj 
nestabilna in negotova; meni, da vojna na 
vzhodu Ukrajine, kriza v Libiji in vse 
večja teroristična grožnja v državah na 
jugu neposredno ogrožajo varnost Unije 
in njenih sosed;

Or. fr

Predlog spremembe 412
Tonino Picula

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ugotavlja, da sta varnost in stabilnost 
temeljna vidika sosedstva in da trenutno 
dogajanje v regiji terja močno varnostno 
komponento evropske sosedske politike, ki 
je doslej žal ni bilo;

20. ugotavlja, da sta varnost in stabilnost 
temeljna vidika sosedstva in da trenutno 
dogajanje v regiji terja močno varnostno 
komponento evropske sosedske politike, ki 
je doslej žal ni bilo; poudarja, da bi se 
morala EU osredotočiti na izboljšanje 
uspešnosti in učinkovitosti obstoječih 
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instrumentov za krizno upravljanje, da bi 
vzpostavila zmogljivosti za razširitev 
razpona posredovanja na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 413
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ugotavlja, da sta varnost in stabilnost 
temeljna vidika sosedstva in da trenutno 
dogajanje v regiji terja močno varnostno 
komponento evropske sosedske politike, ki 
je doslej žal ni bilo;

20. ugotavlja, da sta varnost in stabilnost 
temeljna vidika sosedstva in da trenutno 
dogajanje v regiji terja močno varnostno 
komponento evropske sosedske politike, ki 
je doslej žal ni bilo; priznava, da 
nestabilnost v sosedstvu neposredno 
ogroža varnost držav članic EU;

Or. en

Predlog spremembe 414
Richard Howitt

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ugotavlja, da sta varnost in stabilnost 
temeljna vidika sosedstva in da trenutno 
dogajanje v regiji terja močno varnostno 
komponento evropske sosedske politike, ki 
je doslej žal ni bilo;

20. ugotavlja, da sta varnost in stabilnost 
temeljna vidika sosedstva in da trenutno 
dogajanje v regiji terja močno varnostno 
komponento evropske sosedske politike, ki 
je doslej žal ni bilo; poziva države 
sosedstva, naj prispevajo k misijam 
skupne varnostne in obrambne politike, 
kjer je to ustrezno;

Or. en
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Predlog spremembe 415
Pier Antonio Panzeri

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poudarja, da strategije za 
severnoafriško in bližnjevzhodno regijo ni 
mogoče obravnavati ločeno od vprašanja 
človekovih pravic, zato so potrebni 
uravnoteženi ukrepi, da bi varnostno 
politiko povezali s politiko človekovih 
pravic, ki sodi med prednostne naloge 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 416
Gilles Pargneaux

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. ugotavlja, da bi bilo treba sahelsko-
saharski pas obravnavati kot ključno 
vozlišče negotovosti za sever in jug Afrike 
ter da nestabilnost te regije, ki ogroža tudi 
stabilnost Evrope, povzroča hkratna 
prisotnost mrež trgovine z orožjem, 
drogami in ljudmi;

Or. fr

Predlog spremembe 417
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poudarja svoje stališče, da 
zamrznjeni ali dolgotrajni spori ovirajo 
popoln razvoj evropske sosedske politike; 
v zvezi s tem izraža obžalovanje, da vse od 
začetka izvajanja evropske sosedske 
politike ni bilo napredka pri reševanju 
obstoječih sporov; poziva 
podpredsednico/visoko predstavnico, naj 
ima dejavnejšo vlogo pri pojasnjevanju, 
da je poglabljanje dvostranskih odnosov 
povezano z mirnim reševanjem sporov in 
spoštovanjem mednarodnega prava; v 
zvezi s tem poudarja, da si je pomembno 
prizadevati za načelno politiko 
spodbujanja odgovornosti za vse kršitve 
človekovih pravic in mednarodnega 
humanitarnega prava; poziva Komisijo, 
naj okrepi programe za utrjevanje 
zaupanja na konfliktnih območjih, da se 
obnovi dialog in olajšajo medčloveške 
izmenjave;

Or. en

Predlog spremembe 418
Georgios Epitidios (Georgios Epitideios)

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva k večjemu usklajevanju 
evropske sosedske politike z dejavnostmi v 
okviru širše skupne zunanje in varnostne 
politike (SZVP) ter skupne varnostne in 
obrambne politike (SVOP), ki zadevajo 
različne vidike varnosti držav evropske 
sosedske politike in EU;

črtano

Or. el
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Predlog spremembe 419
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva k večjemu usklajevanju
evropske sosedske politike z dejavnostmi v 
okviru širše skupne zunanje in varnostne 
politike (SZVP) ter skupne varnostne in 
obrambne politike (SVOP), ki zadevajo 
različne vidike varnosti držav evropske 
sosedske politike in EU;

21. meni, da utegne biti za obravnavo 
vidikov varnosti držav evropske sosedske 
politike in EU potrebno večje usklajevanje 
evropske sosedske politike z dejavnostmi v 
okviru širše skupne zunanje in varnostne 
politike (SZVP) ter skupne varnostne in 
obrambne politike (SVOP);

Or. en

Predlog spremembe 420
Andi Cristea

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva k večjemu usklajevanju 
evropske sosedske politike z dejavnostmi v 
okviru širše skupne zunanje in varnostne 
politike (SZVP) ter skupne varnostne in 
obrambne politike (SVOP), ki zadevajo
različne vidike varnosti držav evropske 
sosedske politike in EU;

21. poziva k večjemu usklajevanju 
evropske sosedske politike z dejavnostmi v
okviru širše skupne zunanje in varnostne 
politike (SZVP), skupne varnostne in 
obrambne politike (SVOP) ter razvojne 
politike, da bi obravnavali različne vidike 
varnosti držav evropske sosedske politike 
in EU ter temeljne vzroke zadevnih 
izzivov; v zvezi s tem poudarja, da je treba 
vzpostaviti močno povezavo med 
pregledom evropske sosedske politike in 
strateškim pregledom;

Or. en

Predlog spremembe 421
Tonino Picula
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Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva k večjemu usklajevanju 
evropske sosedske politike z dejavnostmi v 
okviru širše skupne zunanje in varnostne 
politike (SZVP) ter skupne varnostne in 
obrambne politike (SVOP), ki zadevajo
različne vidike varnosti držav evropske 
sosedske politike in EU;

21. poziva k večjemu usklajevanju 
evropske sosedske politike z dejavnostmi v 
okviru širše skupne zunanje in varnostne 
politike (SZVP) ter skupne varnostne in 
obrambne politike (SVOP) skupaj s 
krepitvijo povezav med notranjo in 
zunanjo varnostjo, da bi obravnavali
različne vidike varnosti držav evropske 
sosedske politike in EU;

Or. en

Predlog spremembe 422
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ilhan 
Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Urmas Paet, Jozo Radoš, Anneli Jäätteenmäki, Ivo Vajgl, 
Marietje Schaake

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva k večjemu usklajevanju 
evropske sosedske politike z dejavnostmi v 
okviru širše skupne zunanje in varnostne 
politike (SZVP) ter skupne varnostne in 
obrambne politike (SVOP), ki zadevajo
različne vidike varnosti držav evropske 
sosedske politike in EU;

21. poziva k večjemu usklajevanju 
evropske sosedske politike z dejavnostmi v 
okviru širše skupne zunanje in varnostne 
politike (SZVP) ter skupne varnostne in 
obrambne politike (SVOP), da bi enotno 
obravnavali različne vidike varnosti držav 
evropske sosedske politike in EU; poziva k 
ohranitvi povezanosti evropske sosedske 
politike z varnostno strategijo EU; 
pozdravlja stvarne prispevke vzhodnih 
partneric k operacijam in misijam po 
vsem svetu, ki jih vodi EU;

Or. en
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Predlog spremembe 423
Gabrielius Landsbergis

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva k večjemu usklajevanju 
evropske sosedske politike z dejavnostmi v 
okviru širše skupne zunanje in varnostne 
politike (SZVP) ter skupne varnostne in 
obrambne politike (SVOP), ki zadevajo
različne vidike varnosti držav evropske 
sosedske politike in EU;

21. poziva k večjemu usklajevanju 
evropske sosedske politike z dejavnostmi v 
okviru širše skupne zunanje in varnostne 
politike (SZVP) ter skupne varnostne in 
obrambne politike (SVOP), da bi 
obravnavali različne vidike varnosti držav 
evropske sosedske politike in EU, ter k 
spodbujanju skupnih pobud sosednjih 
držav na področju varnosti, kar bi jim 
omogočilo, da bi prevzele več 
odgovornosti in pozitivno prispevale k 
varnosti v svoji regiji;

Or. en

Predlog spremembe 424
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva k večjemu usklajevanju 
evropske sosedske politike z dejavnostmi v 
okviru širše skupne zunanje in varnostne 
politike (SZVP) ter skupne varnostne in 
obrambne politike (SVOP), ki zadevajo
različne vidike varnosti držav evropske 
sosedske politike in EU;

21. poziva k večjemu usklajevanju 
evropske sosedske politike z dejavnostmi v 
okviru širše skupne zunanje in varnostne 
politike (SZVP) ter skupne varnostne in 
obrambne politike (SVOP), da bi 
obravnavali različne vidike varnosti držav 
evropske sosedske politike in EU; poziva k 
okrepljenemu vključevanju teh politik z 
izvajanjem mednarodnega 
humanitarnega prava v konfliktnih 
razmerah v skladu s smernicami EU o 
spodbujanju skladnosti z mednarodnim 
humanitarnim pravom, o nasilju nad 
ženskami in dekleti ter o otrocih v 
oboroženih spopadih;
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Or. en

Predlog spremembe 425
Andrej Plenković

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva k večjemu usklajevanju 
evropske sosedske politike z dejavnostmi v 
okviru širše skupne zunanje in varnostne 
politike (SZVP) ter skupne varnostne in 
obrambne politike (SVOP), ki zadevajo
različne vidike varnosti držav evropske 
sosedske politike in EU;

21. poziva k večjemu usklajevanju 
evropske sosedske politike z dejavnostmi v 
okviru širše skupne zunanje in varnostne 
politike (SZVP) ter skupne varnostne in 
obrambne politike (SVOP), da bi 
obravnavali različne vidike varnosti držav 
evropske sosedske politike in EU; opozarja 
na pomen sistematične finančne in 
operativne podpore pri izgradnji 
obrambnih zmogljivosti držav sosedstva;

Or. hr

Predlog spremembe 426
Javi López, Elena Valenciano

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva k večjemu usklajevanju 
evropske sosedske politike z dejavnostmi v 
okviru širše skupne zunanje in varnostne 
politike (SZVP) ter skupne varnostne in 
obrambne politike (SVOP), ki zadevajo
različne vidike varnosti držav evropske 
sosedske politike in EU;

21. poziva k večjemu usklajevanju 
evropske sosedske politike z dejavnostmi v 
okviru širše skupne zunanje in varnostne 
politike (SZVP) ter skupne varnostne in 
obrambne politike (SVOP), da bi 
obravnavali različne vidike varnosti držav 
evropske sosedske politike in EU; poziva 
institucije EU, naj zagotovijo skladnost 
med različnimi politikami;

Or. es
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Predlog spremembe 427
Andi Cristea

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poziva k trajni zavezanosti 
preprečevanju, obvladovanju in reševanju 
sporov v sosedstvu ter k bolj proaktivnemu 
sodelovanju EU prek visoke 
predstavnice/podpredsednice v 
diplomatskih prizadevanjih za mirno 
reševanje sporov;

Or. en

Predlog spremembe 428
Anna Elżbieta Fotyga

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poziva k mirni rešitvi dolgotrajnih 
sporov na podlagi norm in načel 
mednarodnega prava, in sicer ozemeljske 
celovitosti, suverenosti in nedotakljivosti 
mednarodno priznanih meja držav;

Or. en

Predlog spremembe 429
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja, da je treba s horizontalno 22. poudarja, da bi morala evropska 
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politično strategijo obnoviti evropski 
politični red ob hkratnem zagotavljanju 
popolnega spoštovanja mednarodnega 
prava in zavez v skladu s Helsinško
sklepno listino iz leta 1975, ki temelji na 
spoštovanju človekovih pravic, pravic 
manjšin in temeljnih svoboščin, 
neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske 
nedotakljivosti držav ter mirnem reševanju 
sporov; ugotavlja, da lahko Organizacija za 
varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) 
kot največja regionalna organizacija za 
zagotavljanje varnosti v zvezi s tem odigra 
pomembno vlogo;

sosedska politika temeljiti na spoštovanju 
človekovih pravic, pravic manjšin in 
temeljnih svoboščin, neodvisnosti, 
suverenosti in ozemeljske nedotakljivosti 
držav ter mirnem reševanju sporov;
ugotavlja, da lahko Organizacija za varnost 
in sodelovanje v Evropi (OVSE) kot 
največja regionalna organizacija za 
zagotavljanje varnosti odigra pomembno 
vlogo pri reševanju obstoječih tekočih in 
zamrznjenih sporov v vzhodnem 
sosedstvu;

Or. en

Predlog spremembe 430
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja, da je treba s horizontalno 
politično strategijo obnoviti evropski 
politični red ob hkratnem zagotavljanju 
popolnega spoštovanja mednarodnega 
prava in zavez v skladu s Helsinško 
sklepno listino iz leta 1975, ki temelji na 
spoštovanju človekovih pravic, pravic 
manjšin in temeljnih svoboščin, 
neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske 
nedotakljivosti držav ter mirnem reševanju 
sporov; ugotavlja, da lahko Organizacija za 
varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) 
kot največja regionalna organizacija za 
zagotavljanje varnosti v zvezi s tem odigra 
pomembno vlogo;

22. poudarja, da je treba s horizontalno 
politično strategijo obnoviti spoštovanje
mednarodnega prava in zavez v skladu s 
Helsinško sklepno listino iz leta 1975, ki 
temelji na spoštovanju človekovih pravic, 
pravic manjšin in temeljnih svoboščin, 
neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske 
nedotakljivosti držav ter mirnem reševanju 
sporov; ugotavlja, da lahko Organizacija za 
varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) 
kot največja regionalna organizacija za 
zagotavljanje varnosti v zvezi s tem odigra 
pomembno vlogo;

Or. pl
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Predlog spremembe 431
Georgios Epitidios (Georgios Epitideios)

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja, da je treba s horizontalno 
politično strategijo obnoviti evropski 
politični red ob hkratnem zagotavljanju 
popolnega spoštovanja mednarodnega 
prava in zavez v skladu s Helsinško 
sklepno listino iz leta 1975, ki temelji na 
spoštovanju človekovih pravic, pravic 
manjšin in temeljnih svoboščin, 
neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske 
nedotakljivosti držav ter mirnem reševanju 
sporov; ugotavlja, da lahko Organizacija za 
varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) 
kot največja regionalna organizacija za 
zagotavljanje varnosti v zvezi s tem odigra 
pomembno vlogo;

22. poudarja, da je treba s horizontalno 
politično strategijo zagotoviti popolno 
spoštovanje mednarodnega prava in zavez 
v skladu s Helsinško sklepno listino iz 
leta 1975, ki temelji na spoštovanju 
človekovih pravic, pravic manjšin in 
temeljnih svoboščin, neodvisnosti, 
suverenosti in ozemeljske nedotakljivosti 
držav ter mirnem reševanju sporov;
ugotavlja, da lahko Organizacija za varnost 
in sodelovanje v Evropi (OVSE) kot 
največja regionalna organizacija za 
zagotavljanje varnosti v zvezi s tem odigra 
pomembno vlogo;

Or. el

Predlog spremembe 432
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja, da je treba s horizontalno 
politično strategijo obnoviti evropski 
politični red ob hkratnem zagotavljanju 
popolnega spoštovanja mednarodnega 
prava in zavez v skladu s Helsinško 
sklepno listino iz leta 1975, ki temelji na 
spoštovanju človekovih pravic, pravic 
manjšin in temeljnih svoboščin, 
neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske 
nedotakljivosti držav ter mirnem reševanju 
sporov; ugotavlja, da lahko Organizacija za 
varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) 

22. poudarja, da je treba s horizontalno 
politično strategijo spodbujati globalno 
politično ureditev, ki bi zagotavljala 
popolno spoštovanje mednarodnega prava 
in zavez v skladu s Helsinško sklepno 
listino iz leta 1975, ki temelji na 
spoštovanju človekovih pravic, pravic 
manjšin in temeljnih svoboščin, 
neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske 
nedotakljivosti držav ter mirnem reševanju 
sporov; ugotavlja, da lahko Organizacija za 
varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) 
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kot največja regionalna organizacija za 
zagotavljanje varnosti v zvezi s tem odigra 
pomembno vlogo;

kot največja regionalna organizacija za 
zagotavljanje varnosti v zvezi s tem odigra 
pomembno vlogo;

Or. en

Predlog spremembe 433
Afzal Khan

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja, da je treba s horizontalno 
politično strategijo obnoviti evropski 
politični red ob hkratnem zagotavljanju 
popolnega spoštovanja mednarodnega 
prava in zavez v skladu s Helsinško 
sklepno listino iz leta 1975, ki temelji na 
spoštovanju človekovih pravic, pravic 
manjšin in temeljnih svoboščin, 
neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske 
nedotakljivosti držav ter mirnem reševanju 
sporov; ugotavlja, da lahko Organizacija za 
varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) 
kot največja regionalna organizacija za 
zagotavljanje varnosti v zvezi s tem odigra 
pomembno vlogo;

22. poudarja, da je treba s horizontalno 
politično strategijo obnoviti evropski 
politični red ob hkratnem zagotavljanju 
popolnega spoštovanja mednarodnega 
prava in zavez v skladu s Helsinško 
sklepno listino iz leta 1975, ki temelji na 
spoštovanju človekovih pravic, pravic 
manjšin in temeljnih svoboščin, 
neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske 
nedotakljivosti držav ter mirnem reševanju 
sporov na podlagi teh načel in resolucij 
Varnostnega sveta ZN; ugotavlja, da lahko 
Organizacija za varnost in sodelovanje v 
Evropi (OVSE) kot največja regionalna 
organizacija za zagotavljanje varnosti v 
zvezi s tem odigra pomembno vlogo;

Or. en

Predlog spremembe 434
László Tőkés

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja, da je treba s horizontalno 
politično strategijo obnoviti evropski
politični red ob hkratnem zagotavljanju 

22. poudarja, da je treba s horizontalno 
politično strategijo obnoviti evropski 
politični red ob hkratnem zagotavljanju 
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popolnega spoštovanja mednarodnega 
prava in zavez v skladu s Helsinško 
sklepno listino iz leta 1975, ki temelji na 
spoštovanju človekovih pravic, pravic 
manjšin in temeljnih svoboščin, 
neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske 
nedotakljivosti držav ter mirnem reševanju 
sporov; ugotavlja, da lahko Organizacija za 
varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) 
kot največja regionalna organizacija za 
zagotavljanje varnosti v zvezi s tem odigra 
pomembno vlogo;

popolnega spoštovanja mednarodnega 
prava in zavez v skladu s Helsinško 
sklepno listino iz leta 1975, ki temelji na 
spoštovanju človekovih pravic, pravic 
manjšin in temeljnih svoboščin, 
neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske 
nedotakljivosti držav, enakih pravic in 
samoodločbe narodov ter na mirnem 
reševanju sporov; ugotavlja, da lahko 
Organizacija za varnost in sodelovanje v 
Evropi (OVSE) kot največja regionalna 
organizacija za zagotavljanje varnosti v 
zvezi s tem odigra pomembno vlogo;

Or. en

Predlog spremembe 435
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja, da je treba s horizontalno 
politično strategijo obnoviti evropski 
politični red ob hkratnem zagotavljanju 
popolnega spoštovanja mednarodnega 
prava in zavez v skladu s Helsinško 
sklepno listino iz leta 1975, ki temelji na 
spoštovanju človekovih pravic, pravic 
manjšin in temeljnih svoboščin, 
neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske 
nedotakljivosti držav ter mirnem reševanju 
sporov; ugotavlja, da lahko Organizacija za 
varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) 
kot največja regionalna organizacija za 
zagotavljanje varnosti v zvezi s tem odigra 
pomembno vlogo;

22. poudarja, da je treba s horizontalno 
politično strategijo obnoviti evropski 
politični red ob hkratnem zagotavljanju 
popolnega spoštovanja mednarodnega 
prava in zavez v skladu s Helsinško 
sklepno listino iz leta 1975, ki temelji na 
spoštovanju človekovih pravic, pravic 
manjšin in temeljnih svoboščin, 
neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske 
nedotakljivosti držav, nedotakljivosti mej
ter na mirnem reševanju sporov; ugotavlja, 
da lahko Organizacija za varnost in 
sodelovanje v Evropi (OVSE) kot največja 
regionalna organizacija za zagotavljanje 
varnosti v zvezi s tem odigra pomembno 
vlogo;

Or. en
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Predlog spremembe 436
Boris Zala

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja, da je treba s horizontalno 
politično strategijo obnoviti evropski 
politični red ob hkratnem zagotavljanju 
popolnega spoštovanja mednarodnega 
prava in zavez v skladu s Helsinško 
sklepno listino iz leta 1975, ki temelji na 
spoštovanju človekovih pravic, pravic 
manjšin in temeljnih svoboščin, 
neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske 
nedotakljivosti držav ter mirnem reševanju 
sporov; ugotavlja, da lahko Organizacija za 
varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) 
kot največja regionalna organizacija za 
zagotavljanje varnosti v zvezi s tem odigra 
pomembno vlogo;

22. poudarja, da je treba s horizontalno 
politično strategijo obnoviti evropski 
politični red ob hkratnem zagotavljanju 
popolnega spoštovanja mednarodnega 
prava in zavez v skladu s Helsinško 
sklepno listino iz leta 1975, ki temelji na 
spoštovanju človekovih pravic, pravic 
manjšin in temeljnih svoboščin, 
neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske 
nedotakljivosti držav ter mirnem reševanju 
sporov; ugotavlja, da lahko na podlagi teh 
načel Organizacija za varnost in 
sodelovanje v Evropi (OVSE) kot največja 
regionalna organizacija za zagotavljanje 
varnosti v zvezi s tem odigra pomembno 
vlogo;

Or. en

Predlog spremembe 437
Tunne Kelam

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja, da je treba s horizontalno 
politično strategijo obnoviti evropski 
politični red ob hkratnem zagotavljanju 
popolnega spoštovanja mednarodnega 
prava in zavez v skladu s Helsinško 
sklepno listino iz leta 1975, ki temelji na 
spoštovanju človekovih pravic, pravic 
manjšin in temeljnih svoboščin, 
neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske 
nedotakljivosti držav ter mirnem reševanju 
sporov; ugotavlja, da lahko Organizacija

22. poudarja, da je treba s horizontalno 
politično strategijo obnoviti evropski 
politični red ob hkratnem zagotavljanju 
popolnega spoštovanja mednarodnega 
prava in zavez v skladu s Helsinško 
sklepno listino iz leta 1975, ki temelji na 
spoštovanju človekovih pravic, pravic 
manjšin in temeljnih svoboščin, 
neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske 
nedotakljivosti držav ter mirnem reševanju 
sporov; ugotavlja, da bi bilo treba 
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za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) 
kot največja regionalna organizacija za 
zagotavljanje varnosti v zvezi s tem odigra 
pomembno vlogo;

Organizaciji za varnost in sodelovanje v 
Evropi (OVSE) kot največji regionalni 
organizaciji za zagotavljanje varnosti dati 
nov zagon, tako da se ji v zvezi s tem
dodeli vloga posrednika;

Or. en

Predlog spremembe 438
Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Monika 
Flašíková Beňová, Nicola Caputo, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Gabriel Mato, 
Julie Ward, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia 
Ribeiro, Beatriz Becerra Basterrechea, Jana Žitňanská

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja, da je treba s horizontalno 
politično strategijo obnoviti evropski 
politični red ob hkratnem zagotavljanju 
popolnega spoštovanja mednarodnega 
prava in zavez v skladu s Helsinško 
sklepno listino iz leta 1975, ki temelji na 
spoštovanju človekovih pravic, pravic 
manjšin in temeljnih svoboščin, 
neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske 
nedotakljivosti držav ter mirnem reševanju 
sporov; ugotavlja, da lahko Organizacija za 
varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) 
kot največja regionalna organizacija za 
zagotavljanje varnosti v zvezi s tem odigra 
pomembno vlogo;

22. poudarja, da je treba s horizontalno 
politično strategijo obnoviti evropski 
politični red ob hkratnem zagotavljanju 
popolnega spoštovanja mednarodnega 
prava in zavez v skladu s Helsinško 
sklepno listino iz leta 1975, ki temelji na 
spoštovanju človekovih pravic, pravic 
manjšin in temeljnih svoboščin, 
neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske 
nedotakljivosti držav ter mirnem reševanju 
sporov; ugotavlja, da lahko Organizacija za 
varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) 
kot največja regionalna organizacija za 
zagotavljanje varnosti v zvezi s tem odigra 
pomembno vlogo v okviru Združenih 
narodov;

Or. en

Predlog spremembe 439
Victor Boștinaru

Predlog resolucije
Odstavek 22
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Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja, da je treba s horizontalno 
politično strategijo obnoviti evropski 
politični red ob hkratnem zagotavljanju 
popolnega spoštovanja mednarodnega 
prava in zavez v skladu s Helsinško 
sklepno listino iz leta 1975, ki temelji na 
spoštovanju človekovih pravic, pravic 
manjšin in temeljnih svoboščin, 
neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske 
nedotakljivosti držav ter mirnem reševanju 
sporov; ugotavlja, da lahko Organizacija za 
varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) 
kot največja regionalna organizacija za 
zagotavljanje varnosti v zvezi s tem odigra 
pomembno vlogo;

22. poudarja, da je treba s horizontalno 
politično strategijo obnoviti evropski 
politični red ob hkratnem zagotavljanju 
popolnega spoštovanja mednarodnega 
prava in zavez v skladu s Helsinško 
sklepno listino iz leta 1975, ki temelji na 
spoštovanju človekovih pravic, pravic 
manjšin in temeljnih svoboščin, 
neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske 
nedotakljivosti držav ter mirnem reševanju 
sporov; ugotavlja, da lahko Organizacija za 
varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) 
kot največja regionalna organizacija za 
zagotavljanje varnosti v zvezi s tem odigra 
pomembno vlogo; poudarja tudi, da je 
treba okrepiti sodelovanje z Organizacijo 
Severnoatlantske pogodbe (NATO), ko gre 
za varnostno politiko in njene okvire 
sodelovanja s partnericami;

Or. en

Predlog spremembe 440
Victor Boștinaru

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva, naj revidirana politika podpira 
partnerske države pri izgradnji ustreznih 
državnih struktur za obravnavo varnostnih 
vprašanj, kot so učinkoviti organi pregona 
ter obveščevalne in varnostne službe, kar 
mora spremljati ustrezen parlamentarni 
nadzor; poudarja, da bi morala biti EU 
dejavna na področjih, kot je reforma 
varnostnega sektorja;

23. poziva, naj revidirana politika podpira 
partnerske države pri izgradnji ustreznih 
državnih struktur za obravnavo varnostnih 
vprašanj – vključno s terorizmom in 
organiziranim kriminalom –, kot so
učinkovit kazenski pregon, izmenjava 
obveščevalnih podatkov in okrepljeni 
standardi varnosti, kar mora spremljati 
ustrezen parlamentarni nadzor; poudarja, 
da bi morala biti EU dejavna na področjih, 
kot je reforma varnostnega sektorja, z 
zagotavljanjem institucionalne podpore in 
usposabljanj ter izmenjavo najboljših 
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praks;

Or. en

Predlog spremembe 441
Javi López, Elena Valenciano

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva, naj revidirana politika podpira 
partnerske države pri izgradnji ustreznih 
državnih struktur za obravnavo varnostnih 
vprašanj, kot so učinkoviti organi pregona 
ter obveščevalne in varnostne službe, kar 
mora spremljati ustrezen parlamentarni 
nadzor; poudarja, da bi morala biti EU 
dejavna na področjih, kot je reforma 
varnostnega sektorja;

23. poziva, naj revidirana politika podpira 
partnerske države pri izgradnji ustreznih 
državnih struktur za obravnavo varnostnih 
vprašanj, kot so učinkoviti organi pregona 
ter obveščevalne in varnostne službe, ki 
zagotavljajo spoštovanje človekovih pravic 
in jih spremlja ustrezen parlamentarni 
nadzor; poudarja, da bi morala biti EU za 
učinkovitejši boj proti terorizmu dejavna 
na področjih, kot je reforma varnostnega 
sektorja;

Or. es

Predlog spremembe 442
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Anneli Jäätteenmäki, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Fernando 
Maura Barandiarán, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Marietje Schaake

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva, naj revidirana politika podpira 
partnerske države pri izgradnji ustreznih 
državnih struktur za obravnavo varnostnih 
vprašanj, kot so učinkoviti organi pregona 
ter obveščevalne in varnostne službe, kar 
mora spremljati ustrezen parlamentarni 
nadzor; poudarja, da bi morala biti EU 
dejavna na področjih, kot je reforma 
varnostnega sektorja;

23. poziva, naj revidirana politika podpira 
partnerske države pri izgradnji ustreznih in 
trdnih državnih struktur za obravnavo 
varnostnih vprašanj – vključno s 
terorizmom –, kot so učinkoviti organi 
pregona ter obveščevalne in varnostne 
službe, kar mora spremljati ustrezen 
parlamentarni nadzor; poudarja, da bi 
morala biti EU dejavna na področjih, kot je 



AM\1061320SL.doc 57/166 PE557.192v01-00

SL

reforma varnostnega sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 443
Neena Gill

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva, naj revidirana politika podpira 
partnerske države pri izgradnji ustreznih 
državnih struktur za obravnavo varnostnih 
vprašanj, kot so učinkoviti organi pregona 
ter obveščevalne in varnostne službe, kar 
mora spremljati ustrezen parlamentarni 
nadzor; poudarja, da bi morala biti EU 
dejavna na področjih, kot je reforma 
varnostnega sektorja;

23. poziva, naj revidirana politika podpira 
partnerske države pri izgradnji ustreznih 
državnih struktur za obravnavo varnostnih 
vprašanj, kot so učinkoviti organi pregona 
ter obveščevalne in varnostne službe, pri 
čemer je treba zagotoviti spoštovanje 
človekovih pravic v celoti in ustrezen 
parlamentarni nadzor; poudarja, da bi 
morala biti EU dejavna na področjih, kot je 
reforma varnostnega sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 444
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva, naj revidirana politika podpira 
partnerske države pri izgradnji ustreznih 
državnih struktur za obravnavo varnostnih 
vprašanj, kot so učinkoviti organi pregona 
ter obveščevalne in varnostne službe, kar 
mora spremljati ustrezen parlamentarni 
nadzor; poudarja, da bi morala biti EU 
dejavna na področjih, kot je reforma 
varnostnega sektorja;

23. poziva, naj revidirana politika podpira 
partnerske države pri izgradnji ustreznih 
državnih struktur za obravnavo varnostnih 
vprašanj, kot so učinkoviti organi pregona 
ter obveščevalne in varnostne službe, kar 
mora spremljati ustrezen parlamentarni 
nadzor, pri čemer pa se je treba izogniti 
financiranju družbenih in vojaških 
elementov, naslednikov avtoritarnih 
režimov, saj bi te strukture lahko s 
centralizacijo moči dosegle spravo v 



PE557.192v01-00 58/166 AM\1061320SL.doc

SL

zadevnih državah; poudarja, da bi morala 
biti EU dejavna na področjih, kot je 
reforma varnostnega sektorja;

Or. it

Predlog spremembe 445
Louis Michel, Hilde Vautmans

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva, naj revidirana politika podpira 
partnerske države pri izgradnji ustreznih 
državnih struktur za obravnavo varnostnih 
vprašanj, kot so učinkoviti organi pregona 
ter obveščevalne in varnostne službe, kar 
mora spremljati ustrezen parlamentarni 
nadzor; poudarja, da bi morala biti EU 
dejavna na področjih, kot je reforma 
varnostnega sektorja;

23. poziva, naj revidirana politika podpira 
partnerske države pri izgradnji ustreznih 
državnih struktur za obravnavo varnostnih 
vprašanj, kot so učinkoviti organi pregona 
ter obveščevalne in varnostne službe, kar 
mora spremljati ustrezen parlamentarni
demokratični nadzor; poudarja, da bi 
morala biti EU dejavna na področjih, kot je 
reforma varnostnega sektorja;

Or. nl

Predlog spremembe 446
Michał Boni

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva, naj revidirana politika podpira 
partnerske države pri izgradnji ustreznih 
državnih struktur za obravnavo varnostnih 
vprašanj, kot so učinkoviti organi pregona 
ter obveščevalne in varnostne službe, kar 
mora spremljati ustrezen parlamentarni 
nadzor; poudarja, da bi morala biti EU 
dejavna na področjih, kot je reforma 
varnostnega sektorja;

23. poziva, naj revidirana politika podpira 
partnerske države pri izgradnji ustreznih 
državnih struktur za obravnavo varnostnih 
vprašanj, kot so učinkoviti organi pregona 
ter obveščevalne in varnostne službe, kar 
mora spremljati ustrezen parlamentarni 
nadzor; poudarja, da bi morala biti EU 
dejavna na področjih, kot je reforma 
varnostnega sektorja, in opozarja na vlogo 
politike kibernetske varnosti v tej reformi;
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Or. en

Predlog spremembe 447
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva, naj revidirana politika podpira 
partnerske države pri izgradnji ustreznih 
državnih struktur za obravnavo varnostnih 
vprašanj, kot so učinkoviti organi pregona 
ter obveščevalne in varnostne službe, kar 
mora spremljati ustrezen parlamentarni 
nadzor; poudarja, da bi morala biti EU 
dejavna na področjih, kot je reforma 
varnostnega sektorja;

23. poziva, naj revidirana politika podpira 
partnerske države pri izgradnji ustreznih 
državnih struktur za obravnavo varnostnih 
vprašanj, kot so učinkoviti organi pregona 
ter obveščevalne in varnostne službe, kar 
mora spremljati ustrezen parlamentarni 
nadzor; poudarja, da bi morala biti EU 
dejavna na področjih, kot je reforma 
varnostnega sektorja, v razmerah po 
sporih pa tudi na področjih razorožitve, 
demobilizacije in ponovnega vključevanja;

Or. en

Predlog spremembe 448
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva, naj revidirana politika podpira 
partnerske države pri izgradnji ustreznih 
državnih struktur za obravnavo varnostnih 
vprašanj, kot so učinkoviti organi pregona 
ter obveščevalne in varnostne službe, kar 
mora spremljati ustrezen parlamentarni 
nadzor; poudarja, da bi morala biti EU 
dejavna na področjih, kot je reforma 
varnostnega sektorja;

23. poziva, naj revidirana politika podpira 
partnerske države pri izgradnji ustreznih 
državnih struktur za obravnavo varnostnih 
vprašanj, kot so učinkoviti organi pregona 
ter obveščevalne in varnostne službe, kar 
mora spremljati ustrezen parlamentarni 
nadzor; poudarja, da bi morala biti EU 
dejavna na področjih, kot je reforma 
varnostnega sektorja, in v ta namen 
izkoristiti tudi vire evropskega sosedskega 
instrumenta; v zvezi s tem poudarja 
pomen povezave med varnostjo in 
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razvojem ter opozarja na skupno sporočilo 
Evropske službe za zunanjepolitično 
delovanje in Komisije o tem vprašanju iz 
letošnjega aprila;

Or. pl

Predlog spremembe 449
Andrej Plenković

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva, naj revidirana politika podpira 
partnerske države pri izgradnji ustreznih 
državnih struktur za obravnavo varnostnih 
vprašanj, kot so učinkoviti organi pregona 
ter obveščevalne in varnostne službe, kar 
mora spremljati ustrezen parlamentarni 
nadzor; poudarja, da bi morala biti EU 
dejavna na področjih, kot je reforma 
varnostnega sektorja;

23. poziva, naj revidirana politika podpira 
partnerske države pri izgradnji ustreznih 
državnih struktur za obravnavo varnostnih 
vprašanj, kot so učinkoviti organi pregona 
ter obveščevalne in varnostne službe, kar 
mora spremljati ustrezen parlamentarni 
nadzor; poudarja, da bi morala biti EU 
dejavna na področjih, kot je reforma 
varnostnega sektorja; pozdravlja obstoječe 
svetovalne misije Evropske unije na 
področju SVOP; 

Or. hr

Predlog spremembe 450
Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva, naj revidirana politika podpira 
partnerske države pri izgradnji ustreznih 
državnih struktur za obravnavo varnostnih 
vprašanj, kot so učinkoviti organi pregona 
ter obveščevalne in varnostne službe, kar 
mora spremljati ustrezen parlamentarni 
nadzor; poudarja, da bi morala biti EU 

23. poziva, naj revidirana politika podpira 
partnerske države pri izgradnji ustreznih 
državnih struktur za obravnavo varnostnih 
vprašanj, kot so učinkoviti organi pregona 
ter obveščevalne in varnostne službe, kar 
mora spremljati ustrezen parlamentarni 
nadzor; poudarja, da bi morala biti EU 
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dejavna na področjih, kot je reforma 
varnostnega sektorja;

dejavna na področjih, kot je reforma 
varnostnega sektorja; poudarja, da je treba 
okrepiti in poglobiti varnostno 
sodelovanje tako med posameznimi 
državami članicami kot tudi med njimi in 
državami evropskega sosedskega 
partnerstva; ugotavlja, da je tako 
sodelovanje nujno med državami v 
črnomorski regiji in ob Sredozemskem 
morju, ki trenutno veljajo za vir groženj 
regionalni varnosti;

Or. bg

Predlog spremembe 451
Boris Zala

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva, naj revidirana politika podpira 
partnerske države pri izgradnji ustreznih 
državnih struktur za obravnavo varnostnih 
vprašanj, kot so učinkoviti organi pregona 
ter obveščevalne in varnostne službe, kar 
mora spremljati ustrezen parlamentarni 
nadzor; poudarja, da bi morala biti EU 
dejavna na področjih, kot je reforma 
varnostnega sektorja;

23. poziva, naj revidirana politika podpira 
partnerske države pri izgradnji ustreznih 
državnih struktur za obravnavo varnostnih 
vprašanj, kot so učinkoviti organi pregona 
ter obveščevalne in varnostne službe, kar 
mora spremljati ustrezen parlamentarni 
nadzor; poudarja, da bi morala biti EU 
dejavna na področjih, kot je reforma 
varnostnega sektorja; meni, da bi moral 
nov poudarek na varnostnem sodelovanju 
odražati strateške interese tako EU kot 
tudi partnerskih držav;

Or. en

Predlog spremembe 452
Francisco José Millán Mon

Predlog resolucije
Odstavek 23
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Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva, naj revidirana politika podpira 
partnerske države pri izgradnji ustreznih 
državnih struktur za obravnavo varnostnih 
vprašanj, kot so učinkoviti organi pregona 
ter obveščevalne in varnostne službe, kar 
mora spremljati ustrezen parlamentarni 
nadzor; poudarja, da bi morala biti EU 
dejavna na področjih, kot je reforma 
varnostnega sektorja;

23. poziva, naj revidirana politika podpira 
partnerske države pri izgradnji ustreznih 
državnih struktur za obravnavo varnostnih 
vprašanj, kot so učinkoviti organi pregona 
ter obveščevalne in varnostne službe, kar 
mora spremljati ustrezen parlamentarni 
nadzor; poudarja, da bi morala biti EU 
dejavna na področjih, kot je reforma 
varnostnega sektorja; poudarja pomen 
dandanašnjih terorističnih groženj;

Or. en

Predlog spremembe 453
Boris Zala, Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. ponovno izraža svojo podporo 
suverenosti, ozemeljski celovitosti in 
politični neodvisnosti partnerskih držav; 
meni, da bi morala evropska sosedska 
politika v praksi prispevati k tem načelom 
in jih podpirati; opozarja na svoje stališče, 
da okupacija ozemlja partnerske države 
krši temeljne cilje in načela vzhodnega 
partnerstva in evropske sosedske politike; 
poudarja potrebo po čimprejšnji mirni 
rešitvi dolgotrajnih sporov na podlagi 
norm in načel mednarodnega prava, in 
sicer ozemeljske celovitosti, suverenosti in 
nedotakljivosti mednarodno priznanih 
meja;

Or. en

Predlog spremembe 454
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Anneli Jäätteenmäki, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Fernando 
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Maura Barandiarán, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Marietje Schaake

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva EU, naj se posveti 
vzpostavljanju zmogljivosti za nadzor 
meja partnerskih držav, ki so v 
pridružitvenem procesu, da bi preprečila 
povišanje ravni nezakonitega 
priseljevanja, tihotapljenja in vseh vrst 
nedovoljenega trgovanja, hkrati pa 
podpirala različne načine spodbujanja 
blaginje in stabilnosti znotraj svojih meja;

Or. en

Predlog spremembe 455
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. želi spomniti države članice EU na 
njihove obveznosti v okviru skupnega 
stališča glede izvoza orožja 
(2008/944/SZVP), ki od držav članic med 
drugim zahteva, da zavrnejo izvozno 
dovoljenje za izvoz vojaške tehnologije ali 
opreme v katero koli državo sosedstva, če 
obstaja očitno tveganje, da bi se vojaška 
tehnologija in oprema, namenjena za 
izvoz, lahko uporabila za notranjo 
represijo ali povzročitev hujših kršitev 
mednarodnega humanitarnega prava, če 
bi v namembni državi izzvala ali 
podaljšala oborožene spopade ali poostrila 
že obstoječo napetost in spopade ali pa bi 
jo nameravani prejemnik agresivno 
uporabil zoper drugo državo ali bi z njo 
uveljavil ozemeljske zahteve;
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Or. en

Predlog spremembe 456
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Anneli Jäätteenmäki, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Fernando 
Maura Barandiarán, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Marietje Schaake

Predlog resolucije
Odstavek 23 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23b. poziva EU, naj jasno razlikuje med 
prosilci za azil, ki jim grozi pregon, in 
nezakonitimi priseljenci zaradi 
gospodarskih razlogov; prvim bi moral 
biti zagotovljen azil na podlagi osnovnih 
vrednot EU, kot so enakost, 
uravnoteženost spolov in laičnost, v zvezi z 
drugimi pa bi bilo treba odločno ukrepati 
in spodbujati uporabo mehanizmov za 
vrnitev v državo izvora;

Or. en

Predlog spremembe 457
Georgios Epitidios (Georgios Epitideios)

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da je treba dejavno 
spodbujati in podpirati mirno reševanje 
sporov v regiji z uporabo različnih orodij in 
instrumentov na podlagi dodane vrednosti, 
ki jo lahko prinesejo, pri čemer taki ukrepi 
vključujejo posebne predstavnike EU, 
programe za izgradnjo zaupanja in misije 
SVOP;

24. poudarja, da je treba dejavno 
spodbujati in podpirati mirno reševanje 
sporov v regiji z uporabo različnih orodij in 
instrumentov na podlagi dodane vrednosti, 
ki jo lahko prinesejo;

Or. el
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Predlog spremembe 458
Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Tokia Saïfi

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da je treba dejavno 
spodbujati in podpirati mirno reševanje 
sporov v regiji z uporabo različnih orodij 
in instrumentov na podlagi dodane 
vrednosti, ki jo lahko prinesejo, pri čemer 
taki ukrepi vključujejo posebne 
predstavnike EU, programe za izgradnjo 
zaupanja in misije SVOP;

24. poudarja, da je treba dejavno 
spodbujati in podpirati mirno reševanje 
sporov v sosednjih državah EU z uporabo 
različnih orodij in instrumentov na podlagi 
dodane vrednosti, ki jo lahko prinesejo, pri 
čemer taki ukrepi vključujejo posebne 
predstavnike EU, programe za izgradnjo 
zaupanja in misije SVOP;

Or. fr

Predlog spremembe 459
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da je treba dejavno 
spodbujati in podpirati mirno reševanje 
sporov v regiji z uporabo različnih orodij in 
instrumentov na podlagi dodane vrednosti, 
ki jo lahko prinesejo, pri čemer taki ukrepi 
vključujejo posebne predstavnike EU, 
programe za izgradnjo zaupanja in misije 
SVOP;

24. poudarja, da je treba dejavno 
spodbujati in podpirati mirno reševanje 
sporov v regiji z diplomacijo ter uporabo 
različnih orodij in instrumentov na podlagi 
dodane vrednosti, ki jo lahko prinesejo, pri 
čemer taki ukrepi vključujejo posebne 
predstavnike EU, programe za izgradnjo 
zaupanja, misije SVOP ter sodelovanje EU 
pri ohranjanju miru v okviru Združenih 
narodov in njeno podporo temu;

Or. en

Predlog spremembe 460
Francesc Gambús
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Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da je treba dejavno 
spodbujati in podpirati mirno reševanje 
sporov v regiji z uporabo različnih orodij in 
instrumentov na podlagi dodane vrednosti, 
ki jo lahko prinesejo, pri čemer taki ukrepi 
vključujejo posebne predstavnike EU, 
programe za izgradnjo zaupanja in misije 
SVOP;

24. poudarja, da je treba dejavno 
spodbujati in podpirati mirno reševanje 
sporov v regiji in pozneje politike za 
spravo z uporabo različnih orodij in 
instrumentov na podlagi dodane vrednosti, 
ki jo lahko prinesejo, pri čemer taki ukrepi 
vključujejo posebne predstavnike EU, 
programe za izgradnjo zaupanja in misije 
SVOP;

Or. es

Predlog spremembe 461
Iratxe García Pérez, Marija Gabriel (Mariya Gabriel)
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da je treba dejavno 
spodbujati in podpirati mirno reševanje 
sporov v regiji z uporabo različnih orodij in 
instrumentov na podlagi dodane vrednosti, 
ki jo lahko prinesejo, pri čemer taki ukrepi 
vključujejo posebne predstavnike EU, 
programe za izgradnjo zaupanja in misije 
SVOP;

24. poudarja, da je treba ob spoštovanju 
določb iz resolucije Varnostnega sveta ZN 
št. 1325 dejavno spodbujati in podpirati 
mirno reševanje sporov v regiji z uporabo 
različnih orodij in instrumentov na podlagi 
dodane vrednosti, ki jo lahko prinesejo, pri 
čemer taki ukrepi vključujejo posebne 
predstavnike EU, programe za izgradnjo 
zaupanja in misije SVOP;

Or. en

Predlog spremembe 462
Jaromír Štětina

Predlog resolucije
Odstavek 24
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Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da je treba dejavno 
spodbujati in podpirati mirno reševanje 
sporov v regiji z uporabo različnih orodij in 
instrumentov na podlagi dodane vrednosti, 
ki jo lahko prinesejo, pri čemer taki ukrepi 
vključujejo posebne predstavnike EU, 
programe za izgradnjo zaupanja in misije
SVOP;

24. poudarja, da je treba dejavno 
spodbujati in podpirati mirno reševanje 
sporov v regiji z uporabo različnih orodij in 
instrumentov na podlagi dodane vrednosti, 
ki jo lahko prinesejo; izraža priznanje 
posebnim predstavnikom EU in poziva k 
večjemu številu programov za izgradnjo 
zaupanja, strategij za komunikacijo z 
javnostjo in inovativnih pristopov, pa tudi 
misij SVOP; poudarja, da je treba 
predstavnikom EU zagotoviti brezpogojen 
dostop do Gorskega Karabaha in 
okoliških regij ter tako podpreti dejavnosti 
za preoblikovanje sporov v skladu s 
prizadevanji skupine Minsk;

Or. en

Predlog spremembe 463
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da je treba dejavno 
spodbujati in podpirati mirno reševanje 
sporov v regiji z uporabo različnih orodij in 
instrumentov na podlagi dodane vrednosti, 
ki jo lahko prinesejo, pri čemer taki ukrepi 
vključujejo posebne predstavnike EU, 
programe za izgradnjo zaupanja in misije 
SVOP;

24. poudarja, da je treba dejavno 
spodbujati in podpirati mirno reševanje 
sporov v regiji z uporabo različnih
učinkovitih in ustreznih orodij in 
instrumentov na podlagi dodane vrednosti, 
ki jo lahko prinesejo, pri čemer taki ukrepi 
vključujejo posebne predstavnike EU, 
programe za izgradnjo zaupanja in misije 
SVOP; meni, da bi bilo mogoče večjo 
varnost v regiji doseči z izboljšanim 
varnostnim in obrambnim sodelovanjem s 
pridruženimi partnericami in sosednjimi 
državami, denimo v Sahelu, prek misij 
SVOP;

Or. en
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Predlog spremembe 464
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da je treba dejavno 
spodbujati in podpirati mirno reševanje 
sporov v regiji z uporabo različnih orodij in 
instrumentov na podlagi dodane vrednosti, 
ki jo lahko prinesejo, pri čemer taki ukrepi 
vključujejo posebne predstavnike EU, 
programe za izgradnjo zaupanja in misije 
SVOP;

24. poudarja, da je treba dejavno 
spodbujati in podpirati mirno reševanje 
sporov v regiji z uporabo različnih orodij in 
instrumentov na podlagi dodane vrednosti, 
ki jo lahko prinesejo, pri čemer taki ukrepi 
vključujejo posebne predstavnike EU, 
programe za izgradnjo zaupanja, 
spodbujanje stikov med ljudmi in, kadar je 
to primerno, civilne misije SVOP;

Or. en

Predlog spremembe 465
László Tőkés

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da je treba dejavno 
spodbujati in podpirati mirno reševanje 
sporov v regiji z uporabo različnih orodij in 
instrumentov na podlagi dodane vrednosti, 
ki jo lahko prinesejo, pri čemer taki ukrepi 
vključujejo posebne predstavnike EU, 
programe za izgradnjo zaupanja in misije 
SVOP;

24. poudarja, da je treba dejavno 
spodbujati in podpirati mirno reševanje 
sporov v regiji z uporabo različnih orodij in 
instrumentov na podlagi dodane vrednosti, 
ki jo lahko prinesejo, pri čemer taki ukrepi 
vključujejo posebne predstavnike EU, 
programe za izgradnjo zaupanja in misije 
SVOP; poziva Komisijo, naj oblikuje in 
izvaja bolj velikopotezne programe za 
utrjevanje zaupanja na konfliktnih 
območjih, da se obnovi dialog in olajša 
medčloveška izmenjava; poziva 
podpredsednico/visoko predstavnico in 
Evropsko službo za zunanjepolitično 
delovanje, naj razvijeta inovativne ukrepe 
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in pristope, vključno s strategijami za 
komunikacijo z javnostjo in neformalnimi 
posvetovanji, da bi podprla dialog in 
spravo;

Or. en

Predlog spremembe 466
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da je treba dejavno 
spodbujati in podpirati mirno reševanje 
sporov v regiji z uporabo različnih orodij in 
instrumentov na podlagi dodane vrednosti, 
ki jo lahko prinesejo, pri čemer taki ukrepi 
vključujejo posebne predstavnike EU, 
programe za izgradnjo zaupanja in misije 
SVOP;

24. poudarja, da je treba dejavno 
spodbujati in podpirati mirno reševanje 
sporov v regiji z uporabo različnih orodij in 
instrumentov na podlagi dodane vrednosti, 
ki jo lahko prinesejo, pri čemer taki ukrepi 
vključujejo posebne predstavnike EU, 
programe za izgradnjo zaupanja in misije 
SVOP; v zvezi s tem poziva Svet, naj 
Kurdsko delavsko stranko umakne s 
svojega seznama terorističnih organizacij, 
da bi podprl stalen dialog med turško 
vlado in to stranko;

Or. fr

Predlog spremembe 467
Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da je treba dejavno 
spodbujati in podpirati mirno reševanje 
sporov v regiji z uporabo različnih orodij in 
instrumentov na podlagi dodane vrednosti, 
ki jo lahko prinesejo, pri čemer taki ukrepi 
vključujejo posebne predstavnike EU, 

24. poudarja, da je treba dejavno 
spodbujati in podpirati mirno reševanje 
sporov v regiji z uporabo različnih orodij in 
instrumentov na podlagi dodane vrednosti, 
ki jo lahko prinesejo, pri čemer taki ukrepi 
vključujejo posebne predstavnike EU, 
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programe za izgradnjo zaupanja in misije 
SVOP;

programe za izgradnjo zaupanja in misije 
SVOP; poudarja, da bi si moral sedanji 
pregled evropske sosedske politike 
prizadevati tudi za večjo usklajenost z 
dejavnostmi SZVP/SVOP na celovit 
način;

Or. en

Predlog spremembe 468
Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ilhan Kjučuk 
(Ilhan Kyuchyuk), Urmas Paet, Jozo Radoš, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da je treba dejavno 
spodbujati in podpirati mirno reševanje 
sporov v regiji z uporabo različnih orodij in 
instrumentov na podlagi dodane vrednosti, 
ki jo lahko prinesejo, pri čemer taki ukrepi 
vključujejo posebne predstavnike EU, 
programe za izgradnjo zaupanja in misije 
SVOP;

24. poudarja, da je treba dejavno 
spodbujati in podpirati mirno reševanje 
sporov v regiji z uporabo različnih orodij in 
instrumentov na podlagi dodane vrednosti, 
ki jo lahko prinesejo, pri čemer taki ukrepi 
vključujejo posebne predstavnike EU, 
programe za izgradnjo zaupanja in misije 
SVOP; meni, da bi bilo mogoče večjo 
varnost v regiji doseči z izboljšanim 
varnostnim in obrambnim sodelovanjem, 
zlasti s pridruženimi vzhodnimi 
partnericami, prek misij SVOP v teh 
državah;

Or. en

Predlog spremembe 469
Andrej Plenković

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da je treba dejavno 
spodbujati in podpirati mirno reševanje 

24. poudarja, da je treba dejavno 
spodbujati in podpirati mirno reševanje 
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sporov v regiji z uporabo različnih orodij in 
instrumentov na podlagi dodane vrednosti, 
ki jo lahko prinesejo, pri čemer taki ukrepi 
vključujejo posebne predstavnike EU, 
programe za izgradnjo zaupanja in misije 
SVOP;

sporov v regiji z uporabo različnih orodij in 
instrumentov na podlagi dodane vrednosti, 
ki jo lahko prinesejo, pri čemer taki ukrepi 
vključujejo posebne predstavnike EU, 
programe za izgradnjo zaupanja in misije 
SVOP; poziva, naj se upoštevajo uporabne 
izkušnje in primeri dobre prakse držav 
članic EU, ki so začasno okupirana 
ozemlja na miren način in s podporo 
mednarodnih organizacij ponovno 
vključile v svoj ustavni in pravni red (tak 
primer je denimo Hrvaška);

Or. hr

Predlog spremembe 470
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da je treba dejavno 
spodbujati in podpirati mirno reševanje 
sporov v regiji z uporabo različnih orodij in 
instrumentov na podlagi dodane vrednosti, 
ki jo lahko prinesejo, pri čemer taki ukrepi 
vključujejo posebne predstavnike EU, 
programe za izgradnjo zaupanja in misije 
SVOP;

24. poudarja, da je treba dejavno 
spodbujati in podpirati mirno reševanje 
sporov v regiji z uporabo različnih orodij in 
instrumentov na podlagi dodane vrednosti, 
ki jo lahko prinesejo, pri čemer taki ukrepi 
vključujejo posebne predstavnike EU, 
programe za izgradnjo zaupanja in misije 
SVOP; poudarja, da predstavlja okupacija 
ozemlja partnerske države, ki jo izvaja 
druga partnerska država, hudo kršitev 
mednarodnega prava;

Or. en

Predlog spremembe 471
Andrejs Mamikins

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

24 a. je resno zaskrbljen zaradi 
trdovratnosti dolgotrajnih sporov v
vzhodnem sosedstvu, kar resno ogroža 
varnost Evrope;

Or. en

Predlog spremembe 472
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. pozdravlja odločitev Sveta, da 
podaljša nadzorno misijo EU v Gruziji 
(EUMM) do 14. decembra 2016, in 
pozdravlja delo te misije, ki od leta 2008 
spodbuja mirno reševanje spora;

Or. fr

Predlog spremembe 473
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24 a. poudarja pomen tesnejšega 
sodelovanja na področju energetike v 
evropskem sosedstvu, da bi dosegli skupni 
cilj – neprekinjeno dobavljanje dostopne, 
trajnostne in čiste energije; poudarja, da 
sosedska politika ponovno združuje 
proizvajalke energije in tranzitne države, 
zato so za dvostransko in večstransko 
sodelovanje potrebni različni pristopi; 
poziva k postopnemu odpiranju 
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energetske unije državam evropske 
sosedske politike, vključno s skupnimi 
prizadevanji pri projektih, ki so v 
skupnem interesu, in prostovoljnim 
združevanjem povpraševanja;

Or. en

Predlog spremembe 474
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24 a. poziva EU, naj pri regionalnih 
sporih uporabi duh in nauke iz 
zgodovinskih izkušenj evropskega 
povezovanja, saj je treba dvostranska 
vprašanja rešiti mirno, dobri sosedski 
odnosi in regionalno sodelovanje pa sta 
temeljna elementa evropske sosedske 
politike; v zvezi s tem poziva k sodelovanju 
državljanov in vključevanju javnih 
akterjev v horizontalna partnerstva, 
njihovemu povezovanju z ustreznimi 
akterji iz Unije ter vključevanju družbe in 
mlajše generacije, ki je dejavnik 
sprememb;

Or. en

Predlog spremembe 475
Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Tokia Saïfi

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. ugotavlja, da bi lahko na področju 
varnosti evropska sosedska politika 
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prispevala tudi k preprečevanju sporov in 
mediaciji; v zvezi s tem meni, da igrajo 
delegacije Unije ključno vlogo pri 
oblikovanju mehanizmov zgodnjega 
opozarjanja s tkanjem tesnih preventivnih 
mrež z različnimi organizacijami civilne 
družbe;

Or. fr

Predlog spremembe 476
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. meni, da je treba za zagotovitev 
vzdržnosti razmer v regiji nujno obnoviti 
odnose s Sirsko arabsko republiko; 
podpira prizadevanja odposlanca 
Združenih narodov za Sirijo Staffana de 
Misture za posredovanje v sporu in 
ustavitev državljanske vojne v tej državi; 
znova poudarja, da je treba podpirati 
laične politične akterje ter ozemeljsko 
enotnost in celovitost držav, ne pa 
verskega sektaštva;

Or. es

Predlog spremembe 477
Urmas Paet

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24 a. poudarja, da je na področjih zunanje 
in varnostne politike potrebno boljše 
sodelovanje in usklajevanje stališč med 
EU in državami evropske sosedske 
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politike;

Or. en

Predlog spremembe 478
Klaus Buchner

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24 a. poziva k ponovni oceni varnosti in, 
če je to potrebno, k zaprtju jedrskih 
elektrarn, ki ne izpolnjujejo priznanih 
standardov Skupine evropskih 
regulatorjev za jedrsko varnost in bi lahko 
ogrožale varnost širšega območja 
sosedstva;

Or. en

Predlog spremembe 479
Afzal Khan

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24 a. poudarja, da je treba poskrbeti za 
pravice notranje razseljenih oseb in 
beguncev na širšem območju sosedstva, ki 
jim je onemogočeno uveljavljanje 
temeljnih pravic, kot je varna in dostojna 
vrnitev domov in v kraj izvora;

Or. en

Predlog spremembe 480
Arnaud Danjean
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Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. pozdravlja začetek delovanja 
svetovalne misije Evropske unije za 
reformo sektorja civilne varnosti v 
Ukrajini (EUAM Ukrajina) decembra 
lani; ugotavlja, da ima ta misija omejene 
finančne in kadrovske vire; upa, da bo 
misija učinkovito izpolnila svoj mandat in 
se osredotočila na jasno opredeljene, 
merljive in dolgoročne cilje;

Or. fr

Predlog spremembe 481
Andrejs Mamikins

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. ponovno poudarja, da lahko 
regionalno ozemlje odcepitev in 
neodvisnost od države doseže le z 
zakonitim in mirnim postopkom, ki temelji 
na demokratični podpori prebivalcev 
takega ozemlja, ne pa z oboroženim 
spopadom, ki vodi v izgon ljudi zaradi 
njihove etnične pripadnosti;

Or. en

Predlog spremembe 482
Klaus Buchner

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. poziva Evropsko komisijo, naj si 
prizadeva za nadaljnje ukrepe za razvoj 
skupnih programov usposabljanja in 
izobraževanja z državami evropskega 
sosedstva o vidikih jedrske varnosti, kot 
sta varovanje bistvene infrastrukture in 
odzivanje na nujne razmere;

Or. en

Predlog spremembe 483
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. je seznanjen s pripravljenostjo Sveta, 
da še za šest mesecev, tj. do 21. novembra, 
podaljša misijo za pomoč na meji v Libiji 
(EUBAM Libija); se znova sprašuje o 
smiselnosti napotitve in nadaljevanja te 
misije v institucionalnem in varnostnem 
okviru, ki ji ni nikoli omogočal, da bi 
dosegla opredeljene cilje; poziva k 
ponovni strateški oceni delovanja EU v 
Libiji glede na zaskrbljujoče dogodke v 
zadnjem času, da bi ustrezno obravnavali 
varnostna vprašanja, tudi v zvezi s 
protiterorističnimi prizadevanji, ki 
potekajo v Maliju in v regiji Sahel;

Or. fr

Predlog spremembe 484
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. poziva EU, naj okrepi svoje 
zmogljivosti za boj proti zavajajočim 
informacijam in propagandi, usmerjenim 
proti EU in njenim državam članicam;

Or. en

Predlog spremembe 485
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. poudarja, da vprašanja energetske 
varnosti zlasti v primeru vzhodnih 
partneric predstavljajo sestavni del 
varnostne razsežnosti in jih je treba v 
pregledu evropske sosedske politike 
ustrezno obravnavati, da bi politiko teh 
držav uskladili z energetskimi cilji EU in 
zmanjšali njihovo odvisnost od fosilnih 
goriv;

Or. en

Predlog spremembe 486
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. je zaskrbljen zaradi vojaških 
„rešitev“ v politikah EU za boj proti 
terorizmu, zaradi česar je nastalo veliko 
programov vojaške pomoči, ki 
avtoritarnim režimom pomagajo 
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povečevati vojaške zmogljivosti in s tem 
podpirajo njihovo represivno politiko; 
svari pred skušnjavo, da bi posegli po 
nekdanji kratkovidni in neučinkoviti 
praksi nedovoljenega dogovarjanja z 
nekaterimi avtoritarnimi režimi na 
Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki pod 
pretvezo varnosti, stabilnosti in boja proti 
nasilnemu ekstremizmu; izraža 
zaskrbljenost zaradi okrepljenega 
sodelovanja na področju varnosti z zelo 
represivnimi državami;

Or. es

Predlog spremembe 487
Andrejs Mamikins

Predlog resolucije
Odstavek 24 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24c. ponovno potrjuje, da države članice 
podpirajo suverenost, neodvisnost in 
ozemeljsko celovitost vseh partnerskih 
držav ter reševanje obstoječih sporov na 
podlagi naštetih načel;

Or. en

Predlog spremembe 488
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Predlog resolucije
Odstavek 24 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24c. poudarja, da bi moralo biti zunanje 
ukrepanje Unije proti mednarodnemu 
terorizmu v prvi vrsti namenjeno 
preprečevanju, pri čemer bi morala 
zavzeti politiko nasprotovanja vsakršni 
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vojaški intervenciji in skrbno razmisliti o 
položaju EU v mednarodnih pogajanjih, 
in poudarja, da je treba spodbujati 
politični dialog, strpnost in razumevanje 
med različnimi kulturami in verami;

Or. es

Predlog spremembe 489
Andrejs Mamikins

Predlog resolucije
Odstavek 24 d (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

24d. poziva države članice, naj še naprej 
spoštujejo pravico partneric do 
samostojnega in suverenega odločanja o 
zunanji in varnostni politiki brez 
zunanjega pritiska in prisile;

Or. en

Predlog spremembe 490
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Predlog resolucije
Odstavek 24 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24d. odločno obsoja obsežno trgovino z 
orožjem, ki poteka med nekaterimi 
državami članicami EU in več zelo 
represivnimi državami Bližnjega vzhoda 
in severne Afrike, kot so Saudova Arabija, 
Egipt in Maroko; v zvezi s tem poziva 
Svet, naj preveri, ali je prišlo do kršitev 
kodeksa ravnanja EU glede izvoza orožja, 
ter sprejme stroge ukrepe, da bodo vse 
države članice v celoti spoštovale ta 
kodeks; zahteva začasno prekinitev in 
prepoved izvoza solzivca in materiala za 
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nadzorovanje množic v te države, dokler 
se ne opravi preiskava v zvezi z njuno 
neprimerno uporabo in dokler kršitelji ne
bodo odgovarjali za to;

Or. es

Predlog spremembe 491
Andrejs Mamikins

Predlog resolucije
Odstavek 24 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24e. poudarja njihovo zavezanost 
podpiranju ozemeljske celovitosti, 
neodvisnosti in suverenosti vseh 
partnerskih držav ter pomen nadaljnjega 
podpiranja prizadevanj za mirno 
reševanje sporov v vzhodnem partnerstvu 
na podlagi načel in norm mednarodnega 
prava, Listine ZN in Helsinške sklepne 
listine;

Or. en

Predlog spremembe 492
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Predlog resolucije
Odstavek 24 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24e. odločno nasprotuje uporabi 
brezpilotnih zrakoplovov za zunajsodne in 
ekstrateritorialne usmrtitve domnevnih 
teroristov in zahteva, da se prepove 
njihova uporaba v te namene;

Or. es
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Predlog spremembe 493
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Predlog resolucije
Odstavek 24 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24f. obžaluje težnje varnostne in 
obrambne politike EU k sledenju modela 
Združenih držav in Nata, kar zadeva 
zunanjo politiko; verjame, da sta invazija 
Iraka in zunanje vmešavanje v notranje 
zadeve Sirije povzročila pojav in širitev 
Islamske države; obsoja zlasti vlogo ZDA, 
držav članic, Saudove Arabije, Katarja in 
Turčije;

Or. es

Predlog spremembe 494
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Predlog resolucije
Odstavek 24 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24g. meni, da islamski skrajneži 
teroristična dejanja uporabljajo kot 
instrument za oslabitev držav Bližnjega 
vzhoda in severne Afrike, in sicer tudi z 
vojaškim posredovanjem, ter 
preprečevanje obstoja močne države, ki bi 
lahko izkoristila prihodke naftnega 
sektorja za lasten gospodarski in družbeni 
razvoj;

Or. es

Predlog spremembe 495
Andi Cristea
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Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja pomen regionalne razsežnosti 
evropske sosedske politike in potrebo po 
spodbujanju in podpiranju regionalnega
povezovanja prek programov regionalnega 
sodelovanja;

25. poudarja pomen regionalne razsežnosti 
evropske sosedske politike in potrebo po 
spodbujanju in podpiranju regionalnih 
sinergij in povezovanja prek programov 
regionalnega sodelovanja;

Or. en

Predlog spremembe 496
Francisco José Millán Mon

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja pomen regionalne razsežnosti 
evropske sosedske politike in potrebo po 
spodbujanju in podpiranju regionalnega 
povezovanja prek programov regionalnega 
sodelovanja;

25. poudarja pomen regionalne razsežnosti 
evropske sosedske politike in potrebo po 
spodbujanju in podpiranju regionalnega 
povezovanja prek programov regionalnega 
sodelovanja in programov sodelovanja 
jug-jug;

Or. en

Predlog spremembe 497
David McAllister

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja pomen regionalne razsežnosti 
evropske sosedske politike in potrebo po 
spodbujanju in podpiranju regionalnega 
povezovanja prek programov regionalnega 
sodelovanja;

25. poudarja pomen regionalne razsežnosti 
evropske sosedske politike in potrebo po 
spodbujanju in podpiranju regionalnega 
povezovanja prek programov regionalnega 
sodelovanja; poudarja, da je potrebno 
okrepljeno gospodarsko sodelovanje med 
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državami evropske sosedske politike, da bi 
v evropskem sosedstvu dosegli stabilnost 
in blaginjo;

Or. en

Predlog spremembe 498
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja pomen regionalne razsežnosti 
evropske sosedske politike in potrebo po 
spodbujanju in podpiranju regionalnega 
povezovanja prek programov regionalnega 
sodelovanja;

25. poudarja pomen regionalne razsežnosti 
evropske sosedske politike in potrebo po 
spodbujanju in podpiranju regionalnega 
povezovanja prek programov regionalnega 
sodelovanja, pri čemer morajo 
gospodarske potrebe in skupni interesi 
sosedskih narodov postati cilji evropske 
sosedske politike; meni, da bi morala 
evropska sosedska politika v skladu s 
svojimi načeli zagotoviti vključujoče 
regionalne platforme za razpravo o 
vprašanjih človekovih pravic;

Or. it

Predlog spremembe 499
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. v zvezi s tem poziva, naj se 
dvostranski odnosi EU z državami 
evropske sosedske politike dopolnijo z 
večstransko razsežnostjo, in sicer s 
povečanjem števila dejavnosti in pobud v 
tem okviru, pri čemer je treba poudariti 
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zlasti krepitev čezmejnih projektov, širitev 
programov „od ljudi za ljudi“, razvoj 
spodbud za regionalno sodelovanje in 
nadaljnjo krepitev aktivnega dialoga s 
civilno družbo; meni, da bi morala bodoča 
evropska sosedska politika v skladu z 
osrednjimi načeli te politike ponujati 
regionalno, vključujočo platformo za 
razprave o vprašanjih človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 500
Georgios Epitidios (Georgios Epitideios)

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva, naj revidirana politika 
prispeva h krepitvi obstoječih platform za 
sodelovanje, tj. Unije za Sredozemlje in 
vzhodnega partnerstva, naj še dodatno 
podpre regionalno povezovanje, kadar 
partnerice opredelijo podobne prednostne 
naloge za konkretno področje politik, in 
naj zbližuje partnerice z vidika 
ekonomskih standardov in zakonodaje;

črtano

Or. el

Predlog spremembe 501
Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Tokia Saïfi

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva, naj revidirana evropska 
sosedska politika prispeva h krepitvi 
obstoječih platform za sodelovanje, tj. 
Unije za Sredozemlje in vzhodnega 

26. poziva, naj revidirana evropska 
sosedska politika prispeva h krepitvi 
obstoječih platform za sodelovanje, tj. 
Unije za Sredozemlje in vzhodnega 
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partnerstva, naj še dodatno podpre
regionalno povezovanje, kadar partnerice 
opredelijo podobne prednostne naloge za 
konkretno področje politik, in naj zbližuje
partnerice z vidika ekonomskih 
standardov in zakonodaje;

partnerstva, da bi še dodatno podprli
regionalno povezovanje, pri čemer naj 
hkrati ohranja ravnovesje med temi 
platformami;ugotavlja, da je lahko 
Evropska unija gonilna sila pri 
spodbujanju političnega dialoga med 
državami v njenem sosedstvu in da jih 
mora spodbujati, naj oblikujejo konkretne 
projekte regionalnega povezovanja, 
katerih uresničevanje bo lahko potem 
podprla;

Or. fr

Predlog spremembe 502
Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva, naj revidirana politika prispeva 
h krepitvi obstoječih platform za 
sodelovanje, tj. Unije za Sredozemlje in 
vzhodnega partnerstva, naj še dodatno
podpre regionalno povezovanje, kadar 
partnerice opredelijo podobne prednostne 
naloge za konkretno področje politik, in
naj zbližuje partnerice z vidika 
ekonomskih standardov in zakonodaje;

26. poziva, naj revidirana politika prispeva 
h krepitvi obstoječih platform za 
sodelovanje, tj. Unije za Sredozemlje in 
vzhodnega partnerstva, da bi še dodatno 
podprli regionalno povezovanje, kadar 
partnerice opredelijo podobne prednostne 
naloge za konkretno področje politik, 
obravnavali posebna podregionalna 
vprašanja, kot so mobilnost, energija ali 
varnost, ter da bi dosegli zbližanje 
partneric z vidika ekonomskih standardov 
in zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 503
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 26
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Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva, naj revidirana politika prispeva 
h krepitvi obstoječih platform za 
sodelovanje, tj. Unije za Sredozemlje in 
vzhodnega partnerstva, naj še dodatno
podpre regionalno povezovanje, kadar 
partnerice opredelijo podobne prednostne 
naloge za konkretno področje politik, in 
naj zbližuje partnerice z vidika 
ekonomskih standardov in zakonodaje;

26. poziva, naj revidirana politika prispeva 
h krepitvi obstoječih platform za 
sodelovanje, tj. Unije za Sredozemlje in 
vzhodnega partnerstva, da bi še dodatno 
podprli regionalno povezovanje, kadar 
partnerice opredelijo podobne prednostne 
naloge za konkretno področje politik, in da 
bi dosegli zbližanje partneric z vidika 
ekonomskih standardov in zakonodaje, 
obenem pa s pomočjo dialoga vedno 
vnaprej zagotovili, da bodo zakonodajni 
pristopi združljivi z zadevnimi kulturnimi 
okolji;

Or. it

Predlog spremembe 504
Francesc Gambús

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva, naj revidirana politika prispeva 
h krepitvi obstoječih platform za 
sodelovanje, tj. Unije za Sredozemlje in 
vzhodnega partnerstva, naj še dodatno
podpre regionalno povezovanje, kadar 
partnerice opredelijo podobne prednostne 
naloge za konkretno področje politik, in 
naj zbližuje partnerice z vidika 
ekonomskih standardov in zakonodaje;

26. poziva, naj revidirana politika prispeva 
h krepitvi obstoječih platform za 
sodelovanje, tj. Unije za Sredozemlje in 
vzhodnega partnerstva, da bi še dodatno 
podprli regionalno povezovanje, kadar 
partnerice opredelijo podobne prednostne 
naloge za konkretno področje politik, in da 
bi dosegli zbližanje partneric z vidika 
ekonomskih standardov in zakonodaje; v 
tem smislu poudarja strateški pomen, ki 
ga ima za dosego teh ciljev dobro 
delovanje generalnega sekretariata Unije 
za Sredozemlje, ki bi moral biti vedno 
vključen v vse politike Evropske unije, ki 
zadevajo Sredozemlje; v tem smislu 
poziva, naj se generalni sekretar Unije za 
Sredozemlje prizna tudi za strateškega in 
prednostnega sogovornika Evropske 
komisije in visoke predstavnice za zunanje 
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zadeve in varnostno politiko;

Or. es

Predlog spremembe 505
Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. meni, da bi moralo regionalno 
vključevanje v največji možni meri 
temeljiti na pravno zavezujočih zavezah, 
tudi z verodostojnim izvrševanjem in 
pogojenostjo, s katerimi bi se sosednje 
države učinkovito vključile v notranji trg 
Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 506
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev)

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. poziva EU, naj uporabi diplomatski 
pristop za odpravo politik, kot je politika 
zaprtih meja, ki so v nasprotju z načeli in 
cilji evropske sosedske politike;

Or. en

Predlog spremembe 507
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. poziva k sistematičnim ocenam 
učinka, ki ga imajo na človekove pravice 
– vključno z vidiki spola – trgovinski 
sporazumi ter finančna podpora EU za 
programe in projekte v okviru evropske 
sosedske politike;

Or. en

Predlog spremembe 508
Ivo Vajgl, Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš, Urmas Paet, Ilhan 
Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk)

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja pomembno vlogo 
večstranskih skupščin, kot sta EuroNest in 
parlamentarna skupščina Unije za 
Sredozemlje, ki sta foruma za politični 
dialog in orodje za spodbujanje 
ponotranjenja sosedske politike;

27. ugotavlja, da so večstranske 
organizacije, vključno z njihovimi 
skupščinami, kot sta EuroNest in 
parlamentarna skupščina Unije za 
Sredozemlje, pokazale pomanjkanje 
prožnosti in odzivnosti, saj niso zagotovile 
pričakovanih rezultatov v primeru 
dramatičnih sprememb razmer v 
sosednjih državah; kljub temu poudarja, 
da imajo pomembno vlogo kot forumi za 
politični dialog in orodja za spodbujanje 
ponotranjenja sosedske politike, ter jih 
odločno spodbuja, naj ustrezno okrepijo 
svoje sodelovanje;

Or. en

Predlog spremembe 509
Georgios Epitidios (Georgios Epitideios)

Predlog resolucije
Odstavek 27
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Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja pomembno vlogo 
večstranskih skupščin, kot sta EuroNest in 
parlamentarna skupščina Unije za 
Sredozemlje, ki sta foruma za politični 
dialog in orodje za spodbujanje 
ponotranjenja sosedske politike;

27. je seznanjen z vlogo večstranskih 
skupščin, kot sta EuroNest in 
parlamentarna skupščina Unije za 
Sredozemlje, ki sta foruma za politični 
dialog in orodje za spodbujanje 
ponotranjenja sosedske politike;

Or. el

Predlog spremembe 510
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja pomembno vlogo 
večstranskih skupščin, kot sta EuroNest in 
parlamentarna skupščina Unije za 
Sredozemlje, ki sta foruma za politični 
dialog in orodje za spodbujanje 
ponotranjenja sosedske politike;

27. poudarja pomembno vlogo 
večstranskih skupščin, kot sta EuroNest in 
parlamentarna skupščina Unije za 
Sredozemlje, ki sta foruma za politični 
dialog in orodje za spodbujanje 
ponotranjenja sosedske politike; poudarja, 
da razvoj regionalnih platform civilne 
družbe, kot sta forum civilne družbe 
vzhodnega partnerstva in podobna 
pobuda za jug, krepi sodelovanje več 
deležnikov, ki je gonilo načrta za 
demokratizacijo in gospodarsko reformo v 
sosedstvu;

Or. en

Predlog spremembe 511
Tokia Saïfi, Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Predlog resolucije
Odstavek 27
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Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja pomembno vlogo 
večstranskih skupščin, kot sta EuroNest in 
parlamentarna skupščina Unije za 
Sredozemlje, ki sta foruma za politični 
dialog in orodje za spodbujanje 
ponotranjenja sosedske politike;

27. poudarja pomembno vlogo 
večstranskih skupščin, kot so EuroNest in 
parlamentarna skupščina Unije za 
Sredozemlje, ki sta foruma za politični 
dialog in orodje za spodbujanje 
ponotranjenja sosedske politike, ter 
konferenca regionalnih in lokalnih 
oblasti za vzhodno partnerstvo 
(CORLEAP) in Evro-sredozemska 
skupščina regionalnih in lokalnih oblasti 
(ARLEM), ki lokalnim in regionalnim 
predstavnikom omogočata vzpostavitev 
dialoga z institucijami Unije in razvoj 
gospodarskega, socialnega in 
teritorialnega sodelovanja;

Or. fr

Predlog spremembe 512
Francesc Gambús

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja pomembno vlogo 
večstranskih skupščin, kot sta EuroNest in 
parlamentarna skupščina Unije za 
Sredozemlje, ki sta foruma za politični 
dialog in orodje za spodbujanje 
ponotranjenja sosedske politike;

27. poudarja pomembno vlogo 
večstranskih skupščin, kot so EuroNest, 
Evro-sredozemska parlamentarna 
skupščina, konferenca lokalnih in
regionalnih oblasti za vzhodno 
partnerstvo in parlamentarna skupščina 
Unije za Sredozemlje, ki so forumi za 
politični dialog in orodje za spodbujanje 
ponotranjenja sosedske politike;

Or. es

Predlog spremembe 513
Boris Zala
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Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. meni, da bi bilo treba večstranske 
strukture evropske sosedske politike glede 
na osrednjo vlogo „učinkovite 
večstranskosti“ v zunanji politiki Unije 
poenotiti in razvijati bolj strateško; poleg 
tega poziva Komisijo in Evropsko službo 
za zunanje delovanje, naj raziščeta 
priložnosti za institucionalno povezovanje 
evropske sosedske politike s sosedskimi 
politikami drugih regionalnih akterjev, 
predvsem Turčije;

Or. en

Predlog spremembe 514
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. poudarja dodano vrednost 
parlamentarne diplomacije in rednih 
dvostranskih medparlamentarnih srečanj, 
ki jih prireja Evropski parlament z 
ustreznimi sogovorniki iz sosedstva, kot 
orodij za izmenjavo izkušenj in 
vrednotenje odnosa posamezne države z 
EU; spodbuja nacionalne parlamente 
držav članic, naj svoja dvostranska 
medparlamentarna srečanja izvedejo v 
okviru evropske sosedske politike, da bi
zagotovili skladen pristop;

Or. en

Predlog spremembe 515
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Alyn Smith
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. poziva k stopnjevanju prizadevanj za 
okrepitev regionalnega sodelovanja v 
Sredozemlju z večjo politično podporo in 
prenovljeno vlogo Unije za Sredozemlje, 
kar bi njenemu sekretariatu omogočilo, 
da izpolni svoj cilj in postane učinkovita, 
dinamična platforma za evro-
mediteranski dialog in sodelovanje; 
poziva k večji povezanosti regionalne 
razsežnosti evropske sosedske politike in 
dejavnosti Unije za Sredozemlje; opozarja, 
da je treba spremljati izvajanje zavez in 
izplačila sredstev za 29 projektov, ki se 
izvajajo v okviru Unije za Sredozemlje, in 
sicer od leta 2008;

Or. en

Predlog spremembe 516
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. obsoja še kar trajajočo zasedbo 
Palestine s strani Izraela ter njegove 
kršitve mednarodnega prava in 
mednarodnega humanitarnega prava; 
ponovno poziva h končanju izraelske 
kolonizacije palestinskega ozemlja ter 
kriminalnih napadov na Gazo in njene 
osamitve; poudarja, da je nujno treba 
najti pošteno in trajno rešitev spora na 
Bližnjem vzhodu za soobstoj dveh držav –
neodvisne in trdne palestinske države z 
Vzhodnim Jeruzalemom kot glavnim 
mestom ter izraelske države –, ki bosta 



PE557.192v01-00 94/166 AM\1061320SL.doc

SL

živeli druga ob drugi v miru in varnosti na
podlagi mednarodno priznanih meja iz 
leta 1967;

Or. es

Predlog spremembe 517
Ernest Urtasun
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 27 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27b. je zaskrbljen zaradi stopnje 
podvajanja med parlamentarno skupščino 
Unije za Sredozemlje in Parlamentarno 
skupščino za Sredozemlje, ki imata 
pretežno skupne cilje in članstvo; obe 
telesi poziva, naj raziščeta možnosti za 
racionalizacijo svojih dejavnosti in 
institucionalnih okvirov v letu 2015;

Or. en

Predlog spremembe 518
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 27 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27b. izraža priznanje dejavnostim 
sekretariata Unije za Sredozemlje; poziva 
EU, naj podpira njegovo vlogo „zaupanja 
vredne tretje osebe“, da bi z razvojem 
projektov regionalne razsežnosti 
spodbujali regionalno povezovanje; poziva 
Evropsko komisijo, naj ustanovi sklad za 
Unijo za Sredozemlje, ki bo sekretariatu 
omogočil izpolnjevanje pogojev za 
sodelovanje na razpisih za projekte 
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sodelovanja, ki jih pripravi EU; poziva 
države članice in južne partnerice, naj s 
prispevanjem virov za sklad izrazijo svojo 
podporo;

Or. en

Predlog spremembe 519
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Predlog resolucije
Odstavek 27 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27b. ponovno poziva Maroko in gibanje 
Polisario, naj nadaljujeta s pogajanji za 
dosego mirne in trajne rešitve spora v 
Zahodni Sahari; meni, da je ta spor 
glavna ovira za povezovanje in 
sodelovanje v regiji, zaradi česar je treba 
nujno in hitro dokončati postopek 
dekolonizacije neavtonomnega območja 
Zahodne Sahare, kot določa mednarodno 
pravo, da se konča maroška zasedba;

Or. es

Predlog spremembe 520
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 27 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27c. poudarja, da so glavne nevladne 
organizacije postavile skupni platformi 
tako za Unijo za Sredozemlje kot za 
vzhodno partnerstvo; meni, da imata ti 
platformi bistveno vlogo, ko gre za 
ozaveščanje javnosti o evropski sosedski 
politiki, in bi ju bilo treba ustrezno in 
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pravočasno upoštevati tako pri 
oblikovanju kot tudi pri izvajanju 
akcijskih načrtov te politike;

Or. en

Predlog spremembe 521
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Predlog resolucije
Odstavek 27 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27c. obžaluje okoliščine, v katerih se je 
znašlo ljudstvo Sahrawi, ki je po 
maroškem vdoru v nekdanjo špansko 
kolonijo že 40 let prisiljeno živeti pod 
maroško zasedbo ali v izgnanstvu v 
begunskih taboriščih; želi opomniti, da je 
vzdolž več kot 2000 km dolgega zidu, ki od 
severa do juga razmejuje ozemlja 
Zahodne Sahare, razvrščeno več kot 
80.000 maroških vojakov in postavljeno 
na milijone min; obžaluje, da več kot 
20 let po premirju med Marokom in 
gibanjem Polisario in vzpostavitvi misije 
Združenih narodov za referendum v 
Zahodni Sahari (MINURSO) referendum 
zaradi nepopustljivosti Maroka ter 
pasivnosti in sporazumnega delovanja 
mednarodne skupnosti in Evropske unije 
s to državo še vedno ni bil organiziran;

Or. es

Predlog spremembe 522
Georgios Epitidios (Georgios Epitideios)

Predlog resolucije
Odstavek 28



AM\1061320SL.doc 97/166 PE557.192v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poudarja, da je treba stkati tesna 
partnerstva s sosednjimi državami; 
poudarja, da je treba zagotoviti vpetost 
evropske sosedske politike v širšo zunanjo 
politiko EU in upoštevati druge strateške 
akterje, ki vplivajo na sosedstvo – „sosede 
sosed“ – ter mednarodne in regionalne 
organizacije;

črtano

Or. el

Predlog spremembe 523
Gabrielius Landsbergis

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poudarja, da je treba stkati tesna 
partnerstva s sosednjimi državami;
poudarja, da je treba zagotoviti vpetost
evropske sosedske politike v širšo zunanjo 
politiko EU in upoštevati druge strateške 
akterje, ki vplivajo na sosedstvo – „sosede
sosed“ – ter mednarodne in regionalne 
organizacije;

28. poudarja, da je treba stkati tesna 
partnerstva s sosednjimi državami;
poudarja, da je treba zagotoviti vlogo
evropske sosedske politike kot okvira za 
sodelovanje med EU in partnericami, ki
priznava širši geografski kontekst naših
sosed in njihovih odnosov z njihovimi 
sosedami ter mednarodnimi in 
regionalnimi organizacijami;

Or. en

Predlog spremembe 524
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ilhan 
Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Urmas Paet, Jozo Radoš, Anneli Jäätteenmäki, Ivo Vajgl, 
Marietje Schaake

Predlog resolucije
Odstavek 28
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Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poudarja, da je treba stkati tesna 
partnerstva s sosednjimi državami;
poudarja, da je treba zagotoviti vpetost
evropske sosedske politike v širšo zunanjo 
politiko EU in upoštevati druge strateške 
akterje, ki vplivajo na sosedstvo – „sosede
sosed“ – ter mednarodne in regionalne 
organizacije;

28. poudarja, da je treba stkati tesna 
partnerstva s sosednjimi državami;
poudarja, da je treba zagotoviti vlogo
evropske sosedske politike kot okvira za 
sodelovanje med EU in partnericami, 
hkrati pa priznati širši geografski kontekst 
naših sosed in njihovih odnosov z 
njihovimi sosedami ter mednarodnimi in 
regionalnimi organizacijami;

Or. en

Predlog spremembe 525
Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Monika 
Flašíková Beňová, Nicola Caputo, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Gabriel Mato, 
Julie Ward, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia 
Ribeiro, Beatriz Becerra Basterrechea, Jana Žitňanská

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poudarja, da je treba stkati tesna 
partnerstva s sosednjimi državami;
poudarja, da je treba zagotoviti vpetost 
evropske sosedske politike v širšo zunanjo 
politiko EU in upoštevati druge strateške 
akterje, ki vplivajo na sosedstvo – „sosede 
sosed“ – ter mednarodne in regionalne 
organizacije;

28. poudarja, da je treba stkati tesna 
partnerstva s sosednjimi državami;
poudarja, da je treba zagotoviti vpetost 
evropske sosedske politike v širšo zunanjo 
politiko EU in upoštevati druge strateške 
akterje, ki vplivajo na sosedstvo – „sosede 
sosed“ –, zadevne agencije ZN ter 
mednarodne in regionalne organizacije;

Or. en

Predlog spremembe 526
Andi Cristea

Predlog resolucije
Odstavek 28
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Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poudarja, da je treba stkati tesna 
partnerstva s sosednjimi državami;
poudarja, da je treba zagotoviti vpetost 
evropske sosedske politike v širšo zunanjo 
politiko EU in upoštevati druge strateške 
akterje, ki vplivajo na sosedstvo – „sosede 
sosed“ – ter mednarodne in regionalne 
organizacije;

28. poudarja, da je treba stkati tesna 
partnerstva s sosednjimi državami;
poudarja, da je treba zagotoviti vpetost 
evropske sosedske politike v širšo zunanjo 
politiko EU in upoštevati druge strateške 
akterje, ki vplivajo na sosedstvo – „sosede 
sosed“ –, ter mednarodne in regionalne 
organizacije, med drugim z 
obravnavanjem vprašanj skupnega 
pomena in vzajemnega interesa, vključno 
z regionalno in globalno varnostjo, s 
pomočjo obstoječih dvostranskih okvirov 
ali večstranskega dialoga, kadar to velja 
za primerno in ustrezno;

Or. en

Predlog spremembe 527
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poudarja, da je treba stkati tesna 
partnerstva s sosednjimi državami;
poudarja, da je treba zagotoviti vpetost 
evropske sosedske politike v širšo zunanjo 
politiko EU in upoštevati druge strateške 
akterje, ki vplivajo na sosedstvo – „sosede 
sosed“ – ter mednarodne in regionalne 
organizacije;

28. poudarja, da je treba stkati tesna 
partnerstva s sosednjimi državami;
poudarja, da je treba zagotoviti vpetost 
evropske sosedske politike v širšo zunanjo 
politiko EU in upoštevati druge strateške 
akterje, ki vplivajo na sosedstvo – „sosede 
sosed“ –, ter mednarodne in regionalne 
organizacije; opozarja, da je treba v vseh 
primerih zagotoviti spoštovanje 
mednarodnih standardov na področju 
človekovih pravic in mednarodnega 
humanitarnega prava, ko gre za pravico 
do iskanja azila;

Or. en
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Predlog spremembe 528
Gilles Pargneaux

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. ugotavlja, da je južno Sredozemlje 
najmanj povezana regija na svetu, kar 
ovira razvoj vzajemno koristnega 
regionalnega sodelovanja med državami 
na jugu, pa tudi med državami na 
severu;poudarja, da se zaradi tega 
pomanjkanja regionalnega povezovanja 
vsako leto izgubi 1 do 2 odstotka BDP;

Or. fr

Predlog spremembe 529
Urmas Paet

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. ugotavlja, da je pomembno podpirati 
države evropske sosedske politike, ki 
sprejemajo begunce iz tretjih držav, in jim 
pomagati, da beguncem zagotovijo 
varnost;

Or. en

Predlog spremembe 530
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. meni, da je konceptualno rivalstvo 
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med evropsko sosedsko politiko in 
strateškim partnerstvom z Rusijo osnovna 
napaka evropske sosedske politike in v 
zvezi s tem izrecno pozdravlja splošno 
vprašanje, ki ga je v okviru postopka 
posvetovanja zastavila Komisija, o 
preseganju takih rivalstev s pomočjo 
konceptualne vključitve načela „sosede 
sosed“ v področje sosedske politike;

Or. de

Predlog spremembe 531
Helmut Scholz, Pablo Iglesias

Predlog resolucije
Odstavek 28 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28b. poudarja, da nobenega od trenutnih 
sporov v vzhodnem sosedstvu ni mogoče 
rešiti brez Ruske federacije; meni, da bi si 
morala EU kot pogoj za rešitev teh sporov 
bolj prizadevati, da bi premagala 
stagnacijo v razvoju odnosov; pozdravlja 
obet velikega skupnega gospodarskega 
prostora, ki so ga pred kratkim potrdile 
države članice EU, in poziva Komisijo, naj 
v okviru nove umestitve evropske sosedske 
politike ustrezen pomen pripiše zahtevi po 
zbliževanju procesov povezovanja EU in 
Evrazijske unije;

Or. de

Predlog spremembe 532
Gabrielius Landsbergis

Predlog resolucije
Odstavek 29
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Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, da bi morala EU realno 
obravnavati različne politične možnosti, s 
katerimi se soočajo njene partnerice, in to, 
kako se povezovati z njihovimi sosedami 
na različnih ravneh in kako obravnavati 
zunanjo politiko tretjih držav v sosedstvu 
EU;

29. poudarja, da bi morala EU realno
obravnavati različne politične možnosti, s 
katerimi se soočajo njene partnerice, in to, 
kako se povezovati z njihovimi sosedami 
na različnih ravneh in kako obravnavati 
zunanjo politiko tretjih držav v sosedstvu 
EU, pri tem pa bi bilo treba zagotoviti, da 
se bodo EU in njene suverene partnerice 
same odločale, kako ravnati v svojih 
odnosih;

Or. en

Predlog spremembe 533
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ilhan 
Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Urmas Paet, Jozo Radoš, Anneli Jäätteenmäki, Ivo Vajgl, 
Marietje Schaake

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, da bi morala EU realno 
obravnavati različne politične možnosti, s 
katerimi se soočajo njene partnerice, in to, 
kako se povezovati z njihovimi sosedami 
na različnih ravneh in kako obravnavati 
zunanjo politiko tretjih držav v sosedstvu
EU;

29. poudarja, da bi morala EU realno 
obravnavati različne politične možnosti, s 
katerimi se soočajo njene partnerice, in to, 
kako se povezovati z njihovimi sosedami 
na različnih ravneh in kako obravnavati 
zunanjo politiko tretjih držav v sosedstvu 
EU, pri tem pa bi bilo treba zagotoviti, da 
se bodo EU in njene suverene partnerice 
same odločale, kako ravnati v svojih 
odnosih;

Or. en

Predlog spremembe 534
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 29
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Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, da bi morala EU realno 
obravnavati različne politične možnosti, s 
katerimi se soočajo njene partnerice, in to, 
kako se povezovati z njihovimi sosedami 
na različnih ravneh in kako obravnavati 
zunanjo politiko tretjih držav v sosedstvu 
EU;

29. poudarja, da bi morala EU realno 
obravnavati različne politične možnosti, s 
katerimi se soočajo njene partnerice, in to, 
kako se povezovati z njihovimi sosedami 
na različnih ravneh in kako obravnavati 
zunanjo politiko tretjih držav v sosedstvu 
EU; meni, da bi morala EU, če želi 
obdržati položaj verodostojne sogovornice, 
ohraniti distanco in se izogniti temu, da bi 
kakor koli, tudi posredno, podpirala 
zastopniške vojne in akterje, ki v njih 
sodelujejo;

Or. it

Predlog spremembe 535
Tunne Kelam

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, da bi morala EU realno 
obravnavati različne politične možnosti, s 
katerimi se soočajo njene partnerice, in to, 
kako se povezovati z njihovimi sosedami 
na različnih ravneh in kako obravnavati 
zunanjo politiko tretjih držav v sosedstvu 
EU;

29. poudarja, da bi morala EU realno 
obravnavati različne politične možnosti, s 
katerimi se soočajo njene partnerice, in to, 
kako se povezovati z njihovimi sosedami
na različnih ravneh in kako obravnavati 
zunanjo politiko tretjih držav v sosedstvu 
EU; poudarja, da bi morala imeti vsaka 
država evropske sosedske politike proste 
roke pri odločanju o evropskem 
povezovanju; poziva Komisijo, naj 
poudarja ta vidik v zvezi z državami, ki 
niso vključene v evropsko sosedsko 
politiko, vendar so dejavne v svojih 
regijah in sodelujejo z državami evropske 
sosedske politike;

Or. en
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Predlog spremembe 536
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, da bi morala EU realno 
obravnavati različne politične možnosti, s 
katerimi se soočajo njene partnerice, in to, 
kako se povezovati z njihovimi sosedami 
na različnih ravneh in kako obravnavati 
zunanjo politiko tretjih držav v sosedstvu 
EU;

29. poudarja, da bi morala EU realno 
obravnavati različne politične možnosti, s 
katerimi se soočajo njene partnerice, in to, 
kako se povezovati z njihovimi sosedami 
na različnih ravneh in kako obravnavati 
zunanjo politiko tretjih držav v sosedstvu 
EU; poudarja, da imajo sosedne države 
suvereno pravico, ko gre za izbiranje 
obsega in ravni partnerstva;

Or. en

Predlog spremembe 537
Andi Cristea

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. ponavlja svoje prepričanje, da 
določbe sporazumov o razvitih in celovitih 
prostotrgovinskih območjih za Rusko 
federacijo ne predstavljajo nikakršnega 
trgovinskega izziva in da pridružitveni 
sporazumi ne bi smeli veljati za prepreko 
dobrim odnosom vzhodnih partneric z 
njihovimi sosedami; poziva Komisijo, naj 
razišče načine sodelovanja EU z 
Evrazijsko gospodarsko unijo v tesnem 
sodelovanju s partnerskimi državami ter v 
skladu s pravili in zavezami STO; odločno 
zavrača zamisel nove delitve Evrope v 
skladu z območji vpliva;

Or. en
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Predlog spremembe 538
Boris Zala

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. poziva EU, naj razvije učinkovite 
mehanizme podpore za partnerske države 
evropske sosedske politike, ki si 
prizadevajo za ambiciozen evropski načrt 
in so jih zato doleteli povračilni ukrepi, 
trgovinski pritiski ali odkrita vojaška 
agresija tretjih držav; ponavlja, da 
evropska sosedska politika sicer ni 
usmerjena proti nobenemu drugemu 
strateškemu akterju, in zavrača koncept 
geopolitične igre moči v sosedstvu z 
ničelnim izidom, vendar mora EU 
zagotoviti verodostojne zaveze in odločno 
politično podporo partnericam, ki se želijo 
z njo tesneje povezati;

Or. en

Predlog spremembe 539
Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva EU, naj izkoristi strokovno 
znanje regionalnih organizacij, katerih 
članice so njene sosede, kot so Svet 
Evrope, OVSE, Afriška unija in Liga 
arabskih držav, ki so pomembni forumi za 
spodbujanje partneric k izvajanju reform, 
za obravnavo pomislekov na področju 
človekovih pravic in za spodbujanje 
demokratizacije;

30. poziva EU, naj izkoristi strokovno 
znanje regionalnih organizacij, katerih 
članice so njene sosede, kot so Svet 
Evrope, OVSE, Afriška unija in Liga 
arabskih držav;

Or. it
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Predlog spremembe 540
Victor Boștinaru

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva EU, naj izkoristi strokovno 
znanje regionalnih organizacij, katerih 
članice so njene sosede, kot so Svet 
Evrope, OVSE, Afriška unija in Liga
arabskih držav, ki so pomembni forumi za 
spodbujanje partneric k izvajanju reform, 
za obravnavo pomislekov na področju 
človekovih pravic in za spodbujanje 
demokratizacije;

30. poziva EU, naj izkoristi strokovno 
znanje regionalnih organizacij, katerih 
članice so njene sosede, kot so Svet 
Evrope, OVSE, Afriška unija in Liga 
arabskih držav, ter naj jih dejavno vključi 
in sodeluje z njimi pri reševanju 
regionalnih sporov; poudarja, da so to
pomembni forumi za spodbujanje partneric 
k izvajanju reform, za obravnavo 
pomislekov na področju človekovih pravic 
in za spodbujanje demokratizacije;

Or. en

Predlog spremembe 541
Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Monika 
Flašíková Beňová, Nicola Caputo, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Gabriel Mato, 
Julie Ward, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia 
Ribeiro, Beatriz Becerra Basterrechea, Jana Žitňanská

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva EU, naj izkoristi strokovno 
znanje regionalnih organizacij, katerih 
članice so njene sosede, kot so Svet 
Evrope, OVSE, Afriška unija in Liga 
arabskih držav, ki so pomembni forumi za 
spodbujanje partneric k izvajanju reform, 
za obravnavo pomislekov na področju 
človekovih pravic in za spodbujanje 
demokratizacije;

30. poziva EU, naj izkoristi strokovno 
znanje regionalnih organizacij, katerih 
članice so njene sosede, kot so Svet 
Evrope, OVSE, Afriška unija, zadevni 
regionalni uradi Združenih narodov in 
Liga arabskih držav, ki so pomembni 
forumi za spodbujanje partneric k izvajanju 
reform, za obravnavo pomislekov na 
področju človekovih pravic in za 
spodbujanje demokratizacije;
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Or. en

Predlog spremembe 542
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva EU, naj izkoristi strokovno 
znanje regionalnih organizacij, katerih 
članice so njene sosede, kot so Svet 
Evrope, OVSE, Afriška unija in Liga 
arabskih držav, ki so pomembni forumi za 
spodbujanje partneric k izvajanju reform, 
za obravnavo pomislekov na področju 
človekovih pravic in za spodbujanje 
demokratizacije;

30. poziva EU, naj izkoristi strokovno 
znanje regionalnih organizacij, katerih 
članice so njene sosede, kot so Svet 
Evrope, OVSE, Afriška unija, 
Organizacija islamskega sodelovanja in 
Liga arabskih držav, ki so pomembni 
forumi za spodbujanje partneric k izvajanju 
reform, za izmenjavo univerzalnih 
konceptov na področju človekovih pravic 
in za spodbujanje demokratizacije;

Or. it

Predlog spremembe 543
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva EU, naj izkoristi strokovno 
znanje regionalnih organizacij, katerih 
članice so njene sosede, kot so Svet 
Evrope, OVSE, Afriška unija in Liga 
arabskih držav, ki so pomembni forumi za 
spodbujanje partneric k izvajanju reform, 
za obravnavo pomislekov na področju 
človekovih pravic in za spodbujanje 
demokratizacije;

30. poziva EU, naj izkoristi strokovno 
znanje regionalnih organizacij, katerih 
članice so njene sosede, kot so Svet 
Evrope, OVSE, Afriška unija in Liga 
arabskih držav, ki so pomembni forumi za 
spodbujanje partneric k izvajanju reform, 
za obravnavo pomislekov na področju 
človekovih pravic in regionalnih vprašanj 
– pri katerih bi morale te organizacije 
prevzeti večjo odgovornost – ter za 
spodbujanje demokratizacije;
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Or. en

Predlog spremembe 544
Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. poziva EU, naj izkoristi strokovno 
znanje regionalnih organizacij, katerih 
članice so njene sosede, kot so Svet 
Evrope, OVSE, Afriška unija in Liga 
arabskih držav, ki so pomembni forumi za 
spodbujanje partneric k izvajanju reform, 
za obravnavo pomislekov na področju 
človekovih pravic in za spodbujanje 
demokratizacije;

30. poziva EU, naj izkoristi strokovno 
znanje regionalnih organizacij, katerih 
članice so njene sosede, kot so Svet 
Evrope, OVSE, Afriška unija in Liga 
arabskih držav, ki so pomembni forumi za 
spodbujanje partneric k izvajanju reform, 
za obravnavo pomislekov na področju 
človekovih pravic in za spodbujanje 
demokratizacije; poudarja, da bi morala 
EU po potrebi raziskati tudi možnost 
vzpostavitve drugih vrst neformalnega 
dialoga, ki bi vključeval EU, partnerice v 
sosedstvu in njihove sosede, pa tudi druge 
regionalne in mednarodne deležnike;

Or. en

Predlog spremembe 545
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Bas 
Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. meni, da bi morala EU glavni 
poudarek dajati sodelovanju z 
regionalnimi organizacijami in akterji, da 
bi reševali spore in blažili napetosti, ne pa
ukrepati enostransko kot regionalni 
policist;

Or. en



AM\1061320SL.doc 109/166 PE557.192v01-00

SL

Predlog spremembe 546
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva EU, naj skupaj s partnericami 
razišče in opredeli prednostne naloge za 
povezovanje na različnih področjih politik,
kot so gospodarski razvoj, infrastruktura 
in regionalni razvoj, okolje, politike na 
področju konkurence, mala in srednje 
velika podjetja, migracije, varnost ter 
energija in energetska učinkovitost, da bi
oblikovali prostor blaginje in dobrih 
sosedskih odnosov;

31. poziva EU, naj skupaj s partnericami 
razišče in opredeli prednostne naloge za 
povezovanje na različnih področjih politik, 
da bi ustvarili območje blaginje in dobrih 
sosedskih odnosov, ter te prednostne 
naloge poveže z napredkom pri 
izboljševanju spoštovanja človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin v sosedstvu;

Or. en

Predlog spremembe 547
Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva EU, naj skupaj s partnericami 
razišče in opredeli prednostne naloge za 
povezovanje na različnih področjih politik, 
kot so gospodarski razvoj, infrastruktura in 
regionalni razvoj, okolje, politike na 
področju konkurence, mala in srednje 
velika podjetja, migracije, varnost ter 
energija in energetska učinkovitost, da bi 
oblikovali prostor blaginje in dobrih 
sosedskih odnosov;

31. poziva EU, naj skupaj s partnericami 
razišče in opredeli prednostne naloge za 
povezovanje na različnih področjih politik, 
kot so gospodarski razvoj, infrastruktura in 
regionalni razvoj, okolje, politike na 
področju konkurence, mala in srednje 
velika podjetja, nezakonito priseljevanje, 
varnost, boj proti terorizmu, 
organiziranemu kriminalu in trgovini z 
ljudmi ter energija in energetska 
učinkovitost, da bi oblikovali prostor 
blaginje in dobrih sosedskih odnosov, 
obenem pa za vsako posamezno državo 
zagotovili spoštovanje načel subsidiarnosti 
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in sorazmernosti;

Or. it

Predlog spremembe 548
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis)

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva EU, naj skupaj s partnericami 
razišče in opredeli prednostne naloge za
povezovanje na različnih področjih politik, 
kot so gospodarski razvoj, infrastruktura in 
regionalni razvoj, okolje, politike na 
področju konkurence, mala in srednje 
velika podjetja, migracije, varnost ter 
energija in energetska učinkovitost, da bi 
oblikovali prostor blaginje in dobrih 
sosedskih odnosov;

31. poziva EU, naj skupaj s partnericami 
razišče in opredeli prednostne naloge za
sodelovanje na različnih področjih politik, 
kot so gospodarski razvoj, infrastruktura in 
regionalni razvoj, okolje, politike na 
področju konkurence, mala in srednje 
velika podjetja, migracije, varnost ter 
energija in energetska učinkovitost, da bi 
oblikovali prostor blaginje in dobrih 
sosedskih odnosov;

Or. en

Predlog spremembe 549
Lorenzo Cesa

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva EU, naj skupaj s partnericami 
razišče in opredeli prednostne naloge za
povezovanje na različnih področjih politik, 
kot so gospodarski razvoj, infrastruktura in 
regionalni razvoj, okolje, politike na 
področju konkurence, mala in srednje 
velika podjetja, migracije, varnost ter 
energija in energetska učinkovitost, da bi 
oblikovali prostor blaginje in dobrih 
sosedskih odnosov;

31. poziva EU, naj skupaj s partnericami 
razišče in opredeli prednostne naloge za
sodelovanje na različnih področjih politik, 
kot so gospodarski razvoj, infrastruktura in 
regionalni razvoj, okolje, politike na 
področju konkurence, mala in srednje 
velika podjetja, migracije, varnost ter 
energija in energetska učinkovitost, da bi 
oblikovali prostor blaginje in dobrih 
sosedskih odnosov;
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Or. en

Predlog spremembe 550
Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis)

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva EU, naj skupaj s partnericami 
razišče in opredeli prednostne naloge za
povezovanje na različnih področjih politik, 
kot so gospodarski razvoj, infrastruktura in 
regionalni razvoj, okolje, politike na 
področju konkurence, mala in srednje 
velika podjetja, migracije, varnost ter 
energija in energetska učinkovitost, da bi 
oblikovali prostor blaginje in dobrih 
sosedskih odnosov;

31. poziva EU, naj skupaj s partnericami 
razišče in opredeli prednostne naloge za
sodelovanje na različnih področjih politik, 
kot so gospodarski razvoj, infrastruktura in 
regionalni razvoj, okolje, politike na 
področju konkurence, mala in srednje 
velika podjetja, migracije, varnost ter 
energija in energetska učinkovitost, da bi 
oblikovali prostor blaginje in dobrih 
sosedskih odnosov;

Or. en

Predlog spremembe 551
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva EU, naj skupaj s partnericami 
razišče in opredeli prednostne naloge za 
povezovanje na različnih področjih politik, 
kot so gospodarski razvoj, infrastruktura in 
regionalni razvoj, okolje, politike na 
področju konkurence, mala in srednje 
velika podjetja, migracije, varnost ter 
energija in energetska učinkovitost, da bi 
oblikovali prostor blaginje in dobrih 
sosedskih odnosov;

31. poziva EU, naj skupaj s partnericami 
razišče in opredeli prednostne naloge za 
povezovanje na različnih področjih politik, 
kot so varnost, energija in energetska 
učinkovitost, gospodarski razvoj, 
infrastruktura in regionalni razvoj, okolje, 
politike na področju konkurence, mala in 
srednje velika podjetja, migracije, krepitev 
nacionalnih demokratičnih struktur,
odpravljanje korupcije ter vzpostavitev 
razvitih in celovitih prostotrgovinskih 
območij, da bi oblikovali prostor blaginje 
in dobrih sosedskih odnosov;
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Or. pl

Predlog spremembe 552
Francisco José Millán Mon

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva EU, naj skupaj s partnericami 
razišče in opredeli prednostne naloge za 
povezovanje na različnih področjih politik, 
kot so gospodarski razvoj, infrastruktura in 
regionalni razvoj, okolje, politike na 
področju konkurence, mala in srednje 
velika podjetja, migracije, varnost ter 
energija in energetska učinkovitost, da bi 
oblikovali prostor blaginje in dobrih 
sosedskih odnosov;

31. poziva EU, naj skupaj s partnericami 
razišče in opredeli prednostne naloge za
nadaljnje povezovanje in sodelovanje na 
različnih področjih politik, kot so 
gospodarski razvoj, infrastruktura in 
regionalni razvoj, okolje, politike na 
področju konkurence, mala in srednje 
velika podjetja, migracije, varnost ter 
energija in energetska učinkovitost, da bi 
oblikovali prostor blaginje in dobrih 
sosedskih odnosov;

Or. en

Predlog spremembe 553
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ilhan 
Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Urmas Paet, Jozo Radoš, Anneli Jäätteenmäki, Ivo Vajgl, 
Marietje Schaake

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva EU, naj skupaj s partnericami 
razišče in opredeli prednostne naloge za 
povezovanje na različnih področjih politik, 
kot so gospodarski razvoj, infrastruktura in 
regionalni razvoj, okolje, politike na 
področju konkurence, mala in srednje 
velika podjetja, migracije, varnost ter
energija in energetska učinkovitost, da bi 
oblikovali prostor blaginje in dobrih 
sosedskih odnosov;

31. poziva EU, naj skupaj s partnericami 
razišče in opredeli prednostne naloge za
okrepljeno sodelovanje in povezovanje na 
različnih področjih politik, kot so 
gospodarski razvoj, infrastruktura in 
regionalni razvoj, digitalno gospodarstvo, 
strateške komunikacije, prometne 
povezave, okolje, politike na področju 
konkurence, mala in srednje velika 
podjetja, migracije, varnost, energija in 
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energetska učinkovitost, znanost, 
izobraževanje in kulturna dediščina, da bi 
oblikovali prostor blaginje in dobrih 
sosedskih odnosov;

Or. en

Predlog spremembe 554
Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Monika 
Flašíková Beňová, Nicola Caputo, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Gabriel Mato, 
Julie Ward, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia 
Ribeiro, Beatriz Becerra Basterrechea, Jana Žitňanská

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva EU, naj skupaj s partnericami 
razišče in opredeli prednostne naloge za 
povezovanje na različnih področjih politik, 
kot so gospodarski razvoj, infrastruktura in 
regionalni razvoj, okolje, politike na 
področju konkurence, mala in srednje 
velika podjetja, migracije, varnost ter 
energija in energetska učinkovitost, da bi 
oblikovali prostor blaginje in dobrih 
sosedskih odnosov;

31. poziva EU, naj skupaj s partnericami 
razišče in opredeli prednostne naloge za 
povezovanje na različnih področjih politik, 
kot so gospodarski in človeški razvoj,
socialno varstvo, preprečevanje sporov in 
nesreč, infrastruktura in regionalni razvoj,
voda, okolje, politike na področju 
konkurence, mala in srednje velika 
podjetja, migracije, varnost ter energija in 
energetska učinkovitost, da bi oblikovali 
prostor blaginje, stabilnosti in dobrih 
sosedskih odnosov;

Or. en

Predlog spremembe 555
Gabrielius Landsbergis

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva EU, naj skupaj s partnericami 
razišče in opredeli prednostne naloge za 
povezovanje na različnih področjih politik, 

31. poziva EU, naj skupaj s partnericami 
razišče in opredeli prednostne naloge za 
povezovanje na različnih področjih politik, 
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kot so gospodarski razvoj, infrastruktura in 
regionalni razvoj, okolje, politike na 
področju konkurence, mala in srednje 
velika podjetja, migracije, varnost ter 
energija in energetska učinkovitost, da bi 
oblikovali prostor blaginje in dobrih 
sosedskih odnosov;

kot so gospodarski razvoj, trgovina,
infrastruktura in regionalni razvoj, okolje, 
politike na področju konkurence, mala in 
srednje velika podjetja, migracije, varnost 
ter energija in energetska učinkovitost, da 
bi oblikovali prostor blaginje in dobrih 
sosedskih odnosov;

Or. en

Predlog spremembe 556
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva EU, naj skupaj s partnericami 
razišče in opredeli prednostne naloge za 
povezovanje na različnih področjih politik, 
kot so gospodarski razvoj, infrastruktura in 
regionalni razvoj, okolje, politike na 
področju konkurence, mala in srednje 
velika podjetja, migracije, varnost ter 
energija in energetska učinkovitost, da bi 
oblikovali prostor blaginje in dobrih 
sosedskih odnosov;

31. poziva EU, naj skupaj s partnericami 
razišče in opredeli prednostne naloge za 
povezovanje na različnih področjih politik, 
kot so varnost, gospodarski razvoj, 
infrastruktura in regionalni razvoj, okolje, 
politike na področju konkurence, mala in 
srednje velika podjetja, migracije ter 
energija in energetska učinkovitost, da bi 
oblikovali prostor blaginje in dobrih 
sosedskih odnosov;

Or. en

Predlog spremembe 557
Tokia Saïfi, Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva EU, naj skupaj s partnericami 
razišče in opredeli prednostne naloge za 
povezovanje na različnih področjih politik, 
kot so gospodarski razvoj, infrastruktura in 
regionalni razvoj, okolje, politike na 

31. poziva EU, naj skupaj s partnericami 
razišče in opredeli prednostne naloge za 
povezovanje na različnih področjih politik, 
kot so gospodarski razvoj, infrastruktura in 
regionalni razvoj, okolje, trgovina, 
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področju konkurence, mala in srednje 
velika podjetja, migracije, varnost ter 
energija in energetska učinkovitost, da bi 
oblikovali prostor blaginje in dobrih 
sosedskih odnosov;

izobraževanje, poklicno usposabljanje,
politike na področju konkurence, mala in 
srednje velika podjetja, migracije, varnost 
ter energija in energetska učinkovitost, da 
bi oblikovali prostor blaginje in dobrih 
sosedskih odnosov;

Or. fr

Predlog spremembe 558
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva EU, naj skupaj s partnericami 
razišče in opredeli prednostne naloge za 
povezovanje na različnih področjih politik, 
kot so gospodarski razvoj, infrastruktura in 
regionalni razvoj, okolje, politike na 
področju konkurence, mala in srednje 
velika podjetja, migracije, varnost ter 
energija in energetska učinkovitost, da bi 
oblikovali prostor blaginje in dobrih 
sosedskih odnosov;

31. poziva EU, naj skupaj s partnericami 
razišče in opredeli prednostne naloge za 
povezovanje na različnih področjih politik, 
kot so gospodarski razvoj, infrastruktura in 
regionalni razvoj, okolje, politike na 
področju konkurence, mala in srednje 
velika podjetja, migracije, varnost ter 
energija in energetska učinkovitost, da bi 
oblikovali prostor blaginje in dobrih 
sosedskih odnosov, ki se bo osredotočal na 
mirno reševanje sporov, boj proti 
neenakosti, ki je vir družbenih napetosti, 
in na polno spoštovanje človekovih pravic;

Or. it

Predlog spremembe 559
Javi López, Elena Valenciano

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poziva EU, naj skupaj s partnericami 
razišče in opredeli prednostne naloge za 
povezovanje na različnih področjih politik, 

31. poziva EU, naj skupaj s partnericami 
razišče in opredeli prednostne naloge za 
povezovanje na različnih področjih politik, 
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kot so gospodarski razvoj, infrastruktura in 
regionalni razvoj, okolje, politike na 
področju konkurence, mala in srednje 
velika podjetja, migracije, varnost ter 
energija in energetska učinkovitost, da bi 
oblikovali prostor blaginje in dobrih 
sosedskih odnosov;

kot so gospodarski razvoj, infrastruktura in 
regionalni razvoj, okolje, politike na 
področju konkurence, mala in srednje 
velika podjetja, migracije, varnost ter 
energija in energetska učinkovitost, da bi 
oblikovali prostor blaginje in dobrih 
sosedskih odnosov; poudarja pomen 
posvetovanja tudi z nedržavnimi akterji ter 
pripadniki civilne družbe in manjšin;

Or. es

Predlog spremembe 560
Georgios Epitidios (Georgios Epitideios)

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. meni, da bi morala nova evropska 
sosedska politika odražati težnje glede 
razširjanja notranjih politik navzven;

črtano

Or. el

Predlog spremembe 561
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. meni, da bi morala nova evropska 
sosedska politika odražati težnje glede
razširjanja notranjih politik navzven;

32. meni, da bi morala nova evropska 
sosedska politika odražati strinjanje glede
ciljev notranje politike; opozarja, da EU 
ne bi smela dajati prednosti okrevanju 
lastnega gospodarstva na račun 
učinkovitega varstva človekovih pravic ter 
državljanskih, političnih, socialnih in 
ekonomskih pravic državljanov 
partnerskih držav;
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Or. it

Predlog spremembe 562
Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Tokia Saïfi

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. meni, da bi morala nova evropska 
sosedska politika odražati težnje glede 
razširjanja notranjih politik navzven;

32. meni, da bi morala nova evropska 
sosedska politika odražati cilj usklajenosti
notranjih in zunanjih politik Evropske 
unije ter tesno in vse močnejšo povezavo 
med nekaterimi notranjimi in zunanjimi 
izzivi;

Or. fr

Predlog spremembe 563
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. meni, da bi morala nova evropska 
sosedska politika odražati težnje glede 
razširjanja notranjih politik navzven;

32. meni, da bi morala nova evropska 
sosedska politika za nekatere sektorje
odražati težnje glede razširjanja notranjih 
politik navzven; obžaluje na primer 
vztrajanje pri evropskem pristopu, ki 
upravljanje priseljevanja v EU vse bolj 
prepušča tretjim državam, zlasti tistim v 
južnem Sredozemlju, brez ozira na 
človekove pravice in mednarodne 
konvencije, ki so jih podpisale države 
članice;je prepričan, da nova strategija za 
sosedstvo ne bi smela temeljiti na 
pogojevanju, ki dostop do okrepljenega 
sodelovanja povezuje z zavezanostjo boju 
proti nezakonitemu priseljevanju, zlasti 
prek sporazumov o ponovnem sprejemu;
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Or. fr

Predlog spremembe 564
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. meni, da bi morala nova evropska 
sosedska politika odražati težnje glede 
razširjanja notranjih politik navzven;

32. meni, da bi morala nova evropska 
sosedska politika odražati težnje glede 
razširjanja notranjih politik navzven, 
vendar v luči dejanskih izkušenj in 
rezultatov evropske sosedske politike 
zavrača zanjo do zdaj običajni izvoz pravil 
za spreminjanje nacionalni institucij in 
političnih postopkov v partnerskih 
državah, saj gre za instrument, ki je 
dokazano neustrezen za zunanjo politiko;

Or. de

Predlog spremembe 565
Michał Boni

Predlog resolucije
Odstavek 32 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

32a. meni, da so okrepljeno sodelovanje 
na področju bodočega enotnega 
digitalnega trga, podpora reformam e-
uprave in odprte vladne rešitve orodja za 
sodelovanje državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 566
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
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Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 32 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

32a. poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico in Evropsko 
komisijo, naj zagotovita varnost in 
svobodo kristjanov ter drugih verskih in 
manjšinskih skupin, ki se soočajo z 
naraščajočima diskriminacijo in 
preganjanjem v državah južnega 
sosedstva; poziva Evropsko komisijo, naj 
zagotovi, da bodo bodoči sporazumi v 
okviru evropske sosedske politike 
vključevali učinkovite mehanizme 
nadzora za zaščito človekovih pravic 
verskih in etničnih manjšin;

Or. en

Predlog spremembe 567
Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poudarja pomen prostega gibanja 
ljudi ter podpira nadaljnjo poenostavitev 
in liberalizacijo vizumskega režima v 
sosedstvu, zlasti za študente, mlade in 
raziskovalce; poziva Komisijo, naj v 
sodelovanju z državami članicami še 
okrepi partnerstva za mobilnost v 
sosedstvu in oblikuje možnosti za sheme
krožne mobilnosti, s katerimi bi 
spodbujali in nagrajevali zakonite 
migrante;

33. poziva, naj se v okviru poenostavitve 
vizumskega režima v sosedstvu za 
študente, športnike, mlade in raziskovalce
zagotovi učinkovit nadzor nad izdajanjem 
vizumov za kratkoročno, srednjeročno in 
dolgoročno bivanje;

Or. it
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Predlog spremembe 568
Francisco Assis

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poudarja pomen prostega gibanja ljudi 
ter podpira nadaljnjo poenostavitev in 
liberalizacijo vizumskega režima v 
sosedstvu, zlasti za študente, mlade in 
raziskovalce; poziva Komisijo, naj v 
sodelovanju z državami članicami še 
okrepi partnerstva za mobilnost v 
sosedstvu in oblikuje možnosti za sheme 
krožne mobilnosti, s katerimi bi spodbujali 
in nagrajevali zakonite migrante;

33. poudarja pomen prostega gibanja ljudi 
ter podpira krepitev mobilnosti v 
sosedstvu, v varnem in dobro upravljanem 
okolju, s poenostavitvijo in liberalizacijo 
vizumskega režima, zlasti za študente, 
mlade in raziskovalce; poziva Komisijo, 
naj v sodelovanju z državami članicami še 
okrepi partnerstva za mobilnost v 
sosedstvu in oblikuje možnosti za sheme 
krožne mobilnosti, s katerimi bi spodbujali 
in nagrajevali zakonite migrante;

Or. en

Predlog spremembe 569
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poudarja pomen prostega gibanja ljudi 
ter podpira nadaljnjo poenostavitev in 
liberalizacijo vizumskega režima v 
sosedstvu, zlasti za študente, mlade in 
raziskovalce; poziva Komisijo, naj v 
sodelovanju z državami članicami še 
okrepi partnerstva za mobilnost v 
sosedstvu in oblikuje možnosti za sheme 
krožne mobilnosti, s katerimi bi spodbujali 
in nagrajevali zakonite migrante;

33. poudarja pomen bolj prostega gibanja 
ljudi ter je seznanjen s tekočim procesom 
poenostavitve in liberalizacije vizumskega 
režima v sosedstvu za vsako državo 
posebej, zlasti za študente, mlade in 
raziskovalce; poziva Komisijo, naj v 
sodelovanju z državami članicami še 
okrepi partnerstva za mobilnost v 
sosedstvu in oblikuje možnosti za sheme 
krožne mobilnosti, s katerimi bi spodbujali 
in nagrajevali zakonite migrante;
ugotavlja, da so te dejavnosti v 
posameznih državah vzhodnega in 
južnega sosedstva v različnih razvojnih 
stopnjah;



AM\1061320SL.doc 121/166 PE557.192v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 570
Paulo Rangel

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poudarja pomen prostega gibanja ljudi 
ter podpira nadaljnjo poenostavitev in 
liberalizacijo vizumskega režima v 
sosedstvu, zlasti za študente, mlade in 
raziskovalce; poziva Komisijo, naj v 
sodelovanju z državami članicami še 
okrepi partnerstva za mobilnost v 
sosedstvu in oblikuje možnosti za sheme 
krožne mobilnosti, s katerimi bi spodbujali 
in nagrajevali zakonite migrante;

33. poudarja pomen prostega gibanja ljudi 
ter podpira krepitev mobilnosti v 
sosedstvu, v varnem in dobro upravljanem 
okolju, s poenostavitvijo in liberalizacijo 
vizumskega režima, zlasti za študente, 
mlade in raziskovalce; poziva Komisijo, 
naj v sodelovanju z državami članicami še 
okrepi partnerstva za mobilnost v 
sosedstvu in oblikuje možnosti za sheme 
krožne mobilnosti, s katerimi bi spodbujali 
in nagrajevali zakonite migrante;

Or. en

Predlog spremembe 571
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poudarja pomen prostega gibanja ljudi 
ter podpira nadaljnjo poenostavitev in 
liberalizacijo vizumskega režima v 
sosedstvu, zlasti za študente, mlade in 
raziskovalce; poziva Komisijo, naj v 
sodelovanju z državami članicami še 
okrepi partnerstva za mobilnost v 
sosedstvu in oblikuje možnosti za sheme 
krožne mobilnosti, s katerimi bi spodbujali 
in nagrajevali zakonite migrante;

33. poudarja pomen prostega gibanja ljudi 
ter podpira krepitev mobilnosti v 
sosedstvu, v varnem in dobro upravljanem 
okolju, s poenostavitvijo in liberalizacijo 
vizumskega režima, zlasti za študente, 
mlade in raziskovalce; poziva Komisijo, 
naj v sodelovanju z državami članicami še 
okrepi partnerstva za mobilnost v 
sosedstvu in oblikuje možnosti za sheme 
krožne mobilnosti, s katerimi bi spodbujali 
in nagrajevali zakonite migrante;
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Or. en

Predlog spremembe 572
Georgios Epitidios (Georgios Epitideios)

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poudarja pomen prostega gibanja ljudi 
ter podpira nadaljnjo poenostavitev in 
liberalizacijo vizumskega režima v 
sosedstvu, zlasti za študente, mlade in 
raziskovalce; poziva Komisijo, naj v 
sodelovanju z državami članicami še 
okrepi partnerstva za mobilnost v 
sosedstvu in oblikuje možnosti za sheme 
krožne mobilnosti, s katerimi bi 
spodbujali in nagrajevali zakonite 
migrante;

33. poudarja pomen prostega gibanja ljudi 
ter podpira nadaljnjo poenostavitev 
vizumskega režima, zlasti za študente, 
mlade in raziskovalce; poziva Komisijo, 
naj v sodelovanju z državami članicami še 
okrepi partnerstva za mobilnost v 
sosedstvu;

Or. el

Predlog spremembe 573
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poudarja pomen prostega gibanja ljudi 
ter podpira nadaljnjo poenostavitev in 
liberalizacijo vizumskega režima v 
sosedstvu, zlasti za študente, mlade in 
raziskovalce; poziva Komisijo, naj v 
sodelovanju z državami članicami še 
okrepi partnerstva za mobilnost v 
sosedstvu in oblikuje možnosti za sheme 
krožne mobilnosti, s katerimi bi spodbujali 
in nagrajevali zakonite migrante;

33. poudarja pomen prostega gibanja ljudi 
ter podpira nadaljnjo poenostavitev in 
liberalizacijo vizumskega režima v 
sosedstvu, zlasti za študente, mlade, 
umetnike in raziskovalce; poziva 
Komisijo, naj v sodelovanju z državami 
članicami še okrepi partnerstva za 
mobilnost v sosedstvu, s čimer bi 
spodbujali sheme krožne mobilnosti, ter 
zato oblikuje zakonite poti migracije;

Or. fr
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Predlog spremembe 574
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poudarja pomen prostega gibanja ljudi 
ter podpira nadaljnjo poenostavitev in 
liberalizacijo vizumskega režima v 
sosedstvu, zlasti za študente, mlade in 
raziskovalce; poziva Komisijo, naj v 
sodelovanju z državami članicami še 
okrepi partnerstva za mobilnost v 
sosedstvu in oblikuje možnosti za sheme 
krožne mobilnosti, s katerimi bi spodbujali 
in nagrajevali zakonite migrante;

33. poudarja pomen prostega gibanja ljudi 
ter podpira nadaljnjo poenostavitev in 
liberalizacijo vizumskega režima v 
sosedstvu, zlasti za študente, mlade in 
raziskovalce; poziva Komisijo, naj v 
sodelovanju z državami članicami ponovno 
razmisli o partnerstvih za mobilnost v 
sosedstvu, jih loči od sporazumov o 
ponovnem sprejemu in oblikuje možnosti 
za sheme krožne mobilnosti, s katerimi bi
odprli varne in zakonite poti za migrante;

Or. en

Predlog spremembe 575
Gabrielius Landsbergis

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poudarja pomen prostega gibanja ljudi 
ter podpira nadaljnjo poenostavitev in 
liberalizacijo vizumskega režima v 
sosedstvu, zlasti za študente, mlade in 
raziskovalce; poziva Komisijo, naj v 
sodelovanju z državami članicami še 
okrepi partnerstva za mobilnost v 
sosedstvu in oblikuje možnosti za sheme 
krožne mobilnosti, s katerimi bi spodbujali 
in nagrajevali zakonite migrante;

33. poudarja pomen prostega gibanja ljudi 
ter podpira nadaljnjo poenostavitev in 
liberalizacijo vizumskega režima v 
sosedstvu, zlasti za študente, mlade in 
raziskovalce, tudi prek programa 
Erasmus+; poziva Komisijo, naj v 
sodelovanju z državami članicami še 
okrepi partnerstva za mobilnost v 
sosedstvu in oblikuje možnosti za sheme 
krožne mobilnosti, s katerimi bi spodbujali 
in nagrajevali zakonite migrante;

Or. en
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Predlog spremembe 576
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poudarja pomen prostega gibanja ljudi 
ter podpira nadaljnjo poenostavitev in 
liberalizacijo vizumskega režima v 
sosedstvu, zlasti za študente, mlade in 
raziskovalce; poziva Komisijo, naj v 
sodelovanju z državami članicami še 
okrepi partnerstva za mobilnost v 
sosedstvu in oblikuje možnosti za sheme 
krožne mobilnosti, s katerimi bi spodbujali 
in nagrajevali zakonite migrante;

33. poudarja pomen prostega gibanja ljudi
iz držav vzhodnega partnerstva, kar bi 
resnično prispevalo k temu, da se 
približajo EU, ter podpira nadaljnjo 
poenostavitev in liberalizacijo vizumskega 
režima v sosedstvu, zlasti za študente, 
mlade in raziskovalce; poziva Komisijo, 
naj v sodelovanju z državami članicami še 
okrepi partnerstva za mobilnost v 
sosedstvu in oblikuje možnosti za sheme 
krožne mobilnosti, s katerimi bi spodbujali 
in nagrajevali zakonite migrante;

Or. en

Predlog spremembe 577
Jaromír Štětina

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poudarja pomen prostega gibanja ljudi 
ter podpira nadaljnjo poenostavitev in 
liberalizacijo vizumskega režima v 
sosedstvu, zlasti za študente, mlade in 
raziskovalce; poziva Komisijo, naj v 
sodelovanju z državami članicami še 
okrepi partnerstva za mobilnost v 
sosedstvu in oblikuje možnosti za sheme 
krožne mobilnosti, s katerimi bi spodbujali 
in nagrajevali zakonite migrante;

33. poudarja pomen prostega gibanja ljudi 
ter podpira nadaljnjo poenostavitev in 
liberalizacijo vizumskega režima v 
sosedstvu, zlasti za študente, mlade in 
raziskovalce; poziva Komisijo, naj v 
sodelovanju z državami članicami še 
okrepi partnerstva za mobilnost v 
sosedstvu in jih razširi tudi na študente, 
mlade in raziskovalce, ki prihajajo iz 
nepriznanih območij, zajetih z evropsko 
sosedsko politiko, ter oblikuje možnosti za 
sheme krožne mobilnosti, s katerimi bi 
spodbujali in nagrajevali zakonite 
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migrante; poudarja, da sta vstop in 
prebivanje državljanov tretjih držav za 
namene raziskovanja, študija ali 
izmenjave učencev orodji, ki bosta imeli 
velik vpliv na izobraževanje, kulturo, 
nadaljnji demokratični razvoj in 
vključevanje civilne družbe;

Or. en

Predlog spremembe 578
Francisco José Millán Mon

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poudarja pomen prostega gibanja ljudi 
ter podpira nadaljnjo poenostavitev in 
liberalizacijo vizumskega režima v 
sosedstvu, zlasti za študente, mlade in 
raziskovalce; poziva Komisijo, naj v 
sodelovanju z državami članicami še 
okrepi partnerstva za mobilnost v 
sosedstvu in oblikuje možnosti za sheme 
krožne mobilnosti, s katerimi bi spodbujali 
in nagrajevali zakonite migrante;

33. poudarja pomen prostega gibanja ljudi 
ter podpira nadaljnjo poenostavitev in 
liberalizacijo vizumskega režima v 
sosedstvu, zlasti za študente, mlade in 
raziskovalce; poziva Komisijo, naj v 
sodelovanju z državami članicami še 
okrepi partnerstva za mobilnost v 
sosedstvu in oblikuje možnosti za sheme 
krožne mobilnosti, s katerimi bi spodbujali 
in nagrajevali zakonite migrante; poudarja 
pomen dobro delujočih sporazumov o 
ponovnem sprejemu;

Or. en

Predlog spremembe 579
Urmas Paet

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poudarja pomen prostega gibanja ljudi 
ter podpira nadaljnjo poenostavitev in 
liberalizacijo vizumskega režima v 

33. poudarja pomen prostega gibanja ljudi 
ter podpira nadaljnjo poenostavitev in 
liberalizacijo vizumskega režima v 
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sosedstvu, zlasti za študente, mlade in 
raziskovalce; poziva Komisijo, naj v 
sodelovanju z državami članicami še 
okrepi partnerstva za mobilnost v 
sosedstvu in oblikuje možnosti za sheme 
krožne mobilnosti, s katerimi bi spodbujali 
in nagrajevali zakonite migrante;

sosedstvu, zlasti za študente, mlade in 
raziskovalce; poziva Komisijo, naj v 
sodelovanju z državami članicami še 
okrepi partnerstva za mobilnost v 
sosedstvu in oblikuje možnosti za sheme 
krožne mobilnosti, s katerimi bi spodbujali 
in nagrajevali zakonite migrante; meni, da 
bi bilo treba pospešiti liberalizacijo 
vizumske ureditve v državah evropske 
sosedske politike, ki so z EU sklenile 
pridružitveni sporazum in želijo z njo v 
celoti sodelovati;

Or. en

Predlog spremembe 580
Iratxe García Pérez, Marija Gabriel (Mariya Gabriel)
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poudarja pomen prostega gibanja ljudi 
ter podpira nadaljnjo poenostavitev in 
liberalizacijo vizumskega režima v 
sosedstvu, zlasti za študente, mlade in 
raziskovalce; poziva Komisijo, naj v 
sodelovanju z državami članicami še 
okrepi partnerstva za mobilnost v 
sosedstvu in oblikuje možnosti za sheme 
krožne mobilnosti, s katerimi bi spodbujali 
in nagrajevali zakonite migrante;

33. poudarja pomen prostega gibanja ljudi 
ter podpira nadaljnjo poenostavitev in 
liberalizacijo vizumskega režima v 
sosedstvu, zlasti za študente, mlade in 
raziskovalce; poziva Komisijo, naj v 
sodelovanju z državami članicami še 
okrepi partnerstva za mobilnost v 
sosedstvu in oblikuje možnosti za sheme 
krožne mobilnosti, s katerimi bi spodbujali 
in nagrajevali zakonite migrante; po drugi 
strani obsoja trgovino z ljudmi, katere 
žrtve so večinoma ženske, in poudarja 
pomen krepitve sodelovanja s 
partnerskimi državami v boju proti 
tovrstni trgovini;

Or. en

Predlog spremembe 581
Javi López, Elena Valenciano
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Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poudarja pomen prostega gibanja ljudi 
ter podpira nadaljnjo poenostavitev in 
liberalizacijo vizumskega režima v 
sosedstvu, zlasti za študente, mlade in 
raziskovalce; poziva Komisijo, naj v 
sodelovanju z državami članicami še 
okrepi partnerstva za mobilnost v 
sosedstvu in oblikuje možnosti za sheme 
krožne mobilnosti, s katerimi bi spodbujali 
in nagrajevali zakonite migrante;

33. poudarja pomen prostega gibanja ljudi 
ter podpira nadaljnjo poenostavitev in 
liberalizacijo vizumskega režima v 
sosedstvu, zlasti za študente, mlade in 
raziskovalce; poziva Komisijo, naj v 
sodelovanju z državami članicami še 
okrepi partnerstva za mobilnost v 
sosedstvu in oblikuje možnosti za sheme 
krožne mobilnosti, s katerimi bi spodbujali 
in nagrajevali zakonite migrante; poziva 
Komisijo, naj okrepi prizadevanja za 
pogajanja o sporazumih o ponovnem 
sprejemu med EU in njenimi 
partnericami;

Or. es

Predlog spremembe 582
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poudarja pomen prostega gibanja ljudi 
ter podpira nadaljnjo poenostavitev in 
liberalizacijo vizumskega režima v 
sosedstvu, zlasti za študente, mlade in 
raziskovalce; poziva Komisijo, naj v 
sodelovanju z državami članicami še 
okrepi partnerstva za mobilnost v 
sosedstvu in oblikuje možnosti za sheme 
krožne mobilnosti, s katerimi bi spodbujali 
in nagrajevali zakonite migrante;

33. poudarja pomen prostega gibanja ljudi 
ter podpira nadaljnjo poenostavitev in 
liberalizacijo vizumskega režima v 
sosedstvu, zlasti za študente, mlade in 
raziskovalce; poziva Komisijo, naj v 
sodelovanju z državami članicami še 
okrepi partnerstva za mobilnost v 
sosedstvu in oblikuje možnosti za sheme 
krožne mobilnosti, s katerimi bi spodbujali 
in nagrajevali zakonite migrante; poziva 
EU, naj zagotovi, da bodo prispevki za 
spopadanje s humanitarno krizo v 
Sredozemlju pravično porazdeljeni med 
države članice, in naj države članice 
spodbudi k načrtovanju in izvajanju 
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skupnih operacij iskanja in reševanja na 
morju, ki se bodo zgledovale po operaciji 
Mare Nostrum, ki jo je v preteklosti 
izvajala italijanska mornarica;

Or. it

Predlog spremembe 583
Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poudarja pomen prostega gibanja ljudi 
ter podpira nadaljnjo poenostavitev in 
liberalizacijo vizumskega režima v 
sosedstvu, zlasti za študente, mlade in 
raziskovalce; poziva Komisijo, naj v 
sodelovanju z državami članicami še 
okrepi partnerstva za mobilnost v 
sosedstvu in oblikuje možnosti za sheme 
krožne mobilnosti, s katerimi bi spodbujali 
in nagrajevali zakonite migrante;

33. poudarja pomen prostega gibanja ljudi 
ter podpira nadaljnjo poenostavitev in 
liberalizacijo vizumskega režima v 
sosedstvu, zlasti za študente, mlade in 
raziskovalce; poudarja, da so pogajanja o 
sporazumih za poenostavitev izdajanja 
vizumov tudi vzvod za spodbujanje 
vrednot in ciljev, na katerih temelji 
evropska sosedska politika; poziva 
Komisijo, naj v sodelovanju z državami 
članicami še okrepi partnerstva za 
mobilnost v sosedstvu in oblikuje možnosti 
za sheme krožne mobilnosti, s katerimi bi 
spodbujali in nagrajevali zakonite migrante
in ki bi vključevale obojestranske 
ekonomske koristi za EU in njene 
sosednje države;

Or. fr

Predlog spremembe 584
Iratxe García Pérez, Marija Gabriel (Mariya Gabriel)
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

33a. poziva Komisijo, naj bo pozorna na 
vidik enakosti spolov pri spodbujanju 
poklicnega in akademskega 
izobraževanja, pa tudi v okviru programov 
krožne migracije s sosednjimi državami, 
da bi okrepili sodelovanje žensk v njihovih 
gospodarstvih;

Or. en

Predlog spremembe 585
Aldo Patriciello

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33a. meni, da bi poglobljena kulturna 
izmenjava med EU in državami evropske 
sosedske politike, zlasti tistimi na južnih 
obalah Sredozemlja, ki bi vključevala 
mlade, ženske in ostale ranljive skupine, 
lahko prispevala k boju proti islamskemu 
radikalizmu;

Or. it

Predlog spremembe 586
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33a. poudarja, da sta enakost spolov in 
pravica do nediskriminacije temeljni 
pravici in bistveni načeli 
zunanjepolitičnega delovanja EU; meni, 
da bi morali obe veljati za prednostni 
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nalogi v evropski sosedski politiki ter da bi 
morale ocene EU vključevati pravice 
lezbijk, gejev, biseksualcev, 
transseksualcev in interseksualcev ter 
vključevanje manjšin v politično, 
družbeno in gospodarsko življenje;

Or. en

Predlog spremembe 587
Ulrike Lunacek, Tanja Fajon, Malin Björk, Sophia in 't Veld, Alyn Smith

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33a. poudarja, da so pravice žensk, 
enakost spolov in pravica do 
nediskriminacije temeljne pravice in 
bistvena načela zunanjepolitičnega 
delovanja EU; meni, da bi morali veljati 
za prednostne naloge v evropski sosedski 
politiki ter da bi morale ocene EU 
vključevati pravice lezbijk, gejev, 
biseksualcev, transseksualcev in 
interseksualcev ter vključevanje manjšin v 
politično, družbeno in gospodarsko 
življenje;

Or. en

Predlog spremembe 588
Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33а. poziva k usklajevanju evropske 
sosedske politike s prihodnjimi ukrepi za 
preprečevanje nezakonitega priseljevanja; 
poziva, naj se z vsemi državami evropske 
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sosedske politike sprejmejo sporazumi o 
ponovnem sprejemu; poziva, naj 
revidirana politika podpira prizadevanja 
partnerskih držav za boj proti tihotapskim 
mrežam in mrežam trgovine z ljudmi;

Or. bg

Predlog spremembe 589
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33a. nasprotuje represivnim sporazumom 
na področju migracij in ustanovitvi 
agencije Frontex; meni, da terja 
vprašanje priseljevanja strategijo držav 
članic EU za boj proti revščini ter za 
spodbujanje zaposlovanja, miru in 
pravične trgovine, ki bi pomembno 
prispevala k stabilnosti v regiji;

Or. es

Predlog spremembe 590
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. meni, da so visoka stopnja 
brezposelnosti, socialna izključenost in 
revščina ter nizka politična udeležba žensk 
glavni razlogi za nestabilnost, in zahteva
prizadevanja, ki presegajo razvita in 
celovita prostotrgovinska območja;

34. meni, da so visoka stopnja 
brezposelnosti, socialna izključenost in 
revščina ter nizka politična udeležba žensk 
glavni razlogi za nestabilnost, in zahteva
izvajanje dejanskih partnerskih 
sporazumov, ki upoštevajo dejanske 
socialne razmere in potrebe zadevnega 
prebivalstva, namesto da se gospodarske 
in socialne razmere v zadevnih državah še 
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poslabšujejo;

Or. fr

Predlog spremembe 591
Francisco Assis

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. meni, da so visoka stopnja 
brezposelnosti, socialna izključenost in 
revščina ter nizka politična udeležba žensk 
glavni razlogi za nestabilnost, in zahteva 
prizadevanja, ki presegajo razvita in 
celovita prostotrgovinska območja;

34. meni, da so visoka stopnja 
brezposelnosti, socialna izključenost in 
revščina ter nizka politična udeležba
civilne družbe in zlasti žensk glavni 
razlogi za nestabilnost, in zahteva odločna
prizadevanja v okviru evropske sosedske 
politike, ki močno presegajo razvita in 
celovita prostotrgovinska območja;

Or. en

Predlog spremembe 592
Louis Michel, Hilde Vautmans

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. meni, da so visoka stopnja 
brezposelnosti, socialna izključenost in 
revščina ter nizka politična udeležba žensk
glavni razlogi za nestabilnost, in zahteva 
prizadevanja, ki presegajo razvita in 
celovita prostotrgovinska območja;

34. meni, da so visoka stopnja 
brezposelnosti, socialna izključenost in 
revščina ter nizka politična udeležba žensk
v kombinaciji s slabim upravljanjem 
podlaga za nestabilnost, in zahteva 
prizadevanja, ki presegajo razvita in 
celovita prostotrgovinska območja;

Or. nl
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Predlog spremembe 593
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Anneli Jäätteenmäki, Ivo Vajgl, Fernando Maura 
Barandiarán, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Marietje Schaake

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. meni, da so visoka stopnja 
brezposelnosti, socialna izključenost in 
revščina ter nizka politična udeležba žensk 
glavni razlogi za nestabilnost, in zahteva
prizadevanja, ki presegajo razvita in 
celovita prostotrgovinska območja;

34. meni, da so visoka stopnja 
brezposelnosti, socialna izključenost in 
revščina, pomanjkanje prostega dostopa 
do pluralistične kulture in informacij, 
pomanjkanje temeljnih svoboščin (zlasti 
svobode mnenja, mišljenja in medijev), 
visoka stopnja korupcije ter nizka politična 
udeležba žensk glavni razlogi za 
nestabilnost; zahteva poglobljena in 
okrepljena prizadevanja, ki presegajo 
razvita in celovita prostotrgovinska 
območja, z dejavno vlogo malih in srednje 
velikih podjetij; se zaveda pomanjkljivega 
regionalnega gospodarskega sodelovanja 
med sosednjimi državami EU in poziva k 
oblikovanju podregijskih pobud, da bi 
povečali trgovinsko menjavo med njimi;

Or. en

Predlog spremembe 594
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. meni, da so visoka stopnja 
brezposelnosti, socialna izključenost in 
revščina ter nizka politična udeležba žensk 
glavni razlogi za nestabilnost, in zahteva 
prizadevanja, ki presegajo razvita in 
celovita prostotrgovinska območja;

34. meni, da so visoka stopnja 
brezposelnosti, socialna izključenost in 
revščina ter nizka politična udeležba žensk 
glavni razlogi za nestabilnost, in spodbuja 
k nadaljnjim prizadevanjem, ki presegajo 
razvita in celovita prostotrgovinska 
območja;
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Or. en

Predlog spremembe 595
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. meni, da so visoka stopnja 
brezposelnosti, socialna izključenost in 
revščina ter nizka politična udeležba žensk 
glavni razlogi za nestabilnost, in zahteva 
prizadevanja, ki presegajo razvita in 
celovita prostotrgovinska območja;

34. meni, da so visoka stopnja 
brezposelnosti, socialna izključenost, 
korupcija in revščina ter nizka politična 
udeležba žensk glavni razlogi za 
nestabilnost, in zahteva prizadevanja, ki 
presegajo razvita in celovita 
prostotrgovinska območja; v zvezi s tem 
poziva Komisijo, naj natančno spremlja 
izvajanje razvitih in celovitih 
prostotrgovinskih območij, da bi preprečili 
socialni in okoljski damping; poziva k 
večji preglednosti in sodelovanju vseh 
ustreznih deležnikov v procesu 
oblikovanja evropske sosedske politike, 
zlasti na področjih trgovine, naložb, 
energetike in migracij; poziva k 
sistematičnim ocenam učinka trgovinskih, 
naložbenih in migracijskih sporazumov 
ter pomoči EU v okviru evropske sosedske 
politike, zlasti v zvezi s človekovimi 
pravicami, javnimi storitvami, dostojnim 
delom in socialnim razvojem;

Or. en

Predlog spremembe 596
Tokia Saïfi, Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Predlog resolucije
Odstavek 34
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Predlog resolucije Predlog spremembe

34. meni, da so visoka stopnja 
brezposelnosti, socialna izključenost in 
revščina ter nizka politična udeležba žensk 
glavni razlogi za nestabilnost, in zahteva 
prizadevanja, ki presegajo razvita in 
celovita prostotrgovinska območja;

34. meni, da so visoka stopnja 
brezposelnosti, zlasti mladih, socialna 
izključenost in revščina ter nizka politična 
udeležba žensk glavni razlogi za 
nestabilnost, in zahteva prizadevanja, ki 
presegajo razvita in celovita 
prostotrgovinska območja;

Or. fr

Predlog spremembe 597
Paulo Rangel

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. meni, da so visoka stopnja 
brezposelnosti, socialna izključenost in 
revščina ter nizka politična udeležba žensk 
glavni razlogi za nestabilnost, in zahteva 
prizadevanja, ki presegajo razvita in 
celovita prostotrgovinska območja;

34. meni, da so visoka stopnja 
brezposelnosti, socialna izključenost in 
revščina ter nizka politična udeležba
civilne družbe in zlasti žensk glavni 
razlogi za nestabilnost, in zahteva odločna
prizadevanja v okviru evropske sosedske 
politike, ki močno presegajo razvita in 
celovita prostotrgovinska območja;

Or. en

Predlog spremembe 598
Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Monika 
Flašíková Beňová, Nicola Caputo, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Gabriel Mato, 
Julie Ward, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia 
Ribeiro, Beatriz Becerra Basterrechea, Jana Žitňanská, Nathalie Griesbeck

Predlog resolucije
Odstavek 34
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Predlog resolucije Predlog spremembe

34. meni, da so visoka stopnja 
brezposelnosti, socialna izključenost in 
revščina ter nizka politična udeležba žensk 
glavni razlogi za nestabilnost, in zahteva 
prizadevanja, ki presegajo razvita in 
celovita prostotrgovinska območja;

34. meni, da so visoka stopnja 
brezposelnosti, socialna izključenost in 
revščina, zlasti otrok in mladih, ter nizka 
politična udeležba žensk in novih 
generacij glavni razlogi za nestabilnost, in 
zahteva prizadevanja, ki presegajo razvita 
in celovita prostotrgovinska območja;

Or. en

Predlog spremembe 599
Neena Gill

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. meni, da so visoka stopnja 
brezposelnosti, socialna izključenost in 
revščina ter nizka politična udeležba žensk 
glavni razlogi za nestabilnost, in zahteva 
prizadevanja, ki presegajo razvita in 
celovita prostotrgovinska območja;

34. meni, da so visoka stopnja 
brezposelnosti, socialna izključenost in 
revščina ter nizka politična in družbeno-
ekonomska udeležba žensk glavni razlogi 
za nestabilnost, in zahteva prizadevanja, ki 
presegajo razvita in celovita 
prostotrgovinska območja;

Or. en

Predlog spremembe 600
Kati Piri

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. meni, da so visoka stopnja 
brezposelnosti, socialna izključenost in 
revščina ter nizka politična udeležba žensk 
glavni razlogi za nestabilnost, in zahteva 
prizadevanja, ki presegajo razvita in 

34. meni, da so visoka stopnja 
brezposelnosti, socialna izključenost in 
revščina, nezadostna zaščita pravic 
manjšin ter nizka politična udeležba žensk 
glavni razlogi za nestabilnost, in zahteva 
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celovita prostotrgovinska območja; prizadevanja, ki presegajo razvita in 
celovita prostotrgovinska območja;

Or. en

Predlog spremembe 601
Gabrielius Landsbergis

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. meni, da so visoka stopnja 
brezposelnosti, socialna izključenost in 
revščina ter nizka politična udeležba žensk 
glavni razlogi za nestabilnost, in zahteva 
prizadevanja, ki presegajo razvita in 
celovita prostotrgovinska območja;

34. meni, da so visoka stopnja 
brezposelnosti, socialna izključenost in 
revščina ter nizka politična udeležba žensk 
glavni razlogi za nestabilnost, in – kot tudi 
na drugih področjih, kjer bi bilo treba 
okrepiti odpornost partneric, kot so 
denimo vzpostavljanje državnega aparata, 
varnost in stabilnost, strateško 
komuniciranje in energetika – zahteva 
prizadevanja, ki presegajo razvita in 
celovita prostotrgovinska območja;

Or. en

Predlog spremembe 602
Georgios Epitidios (Georgios Epitideios)

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. meni, da so visoka stopnja 
brezposelnosti, socialna izključenost in 
revščina ter nizka politična udeležba žensk
glavni razlogi za nestabilnost, in zahteva 
prizadevanja, ki presegajo razvita in 
celovita prostotrgovinska območja;

34. meni, da so visoka stopnja 
brezposelnosti, socialna izključenost in 
revščina ter nizka politična udeležba žensk
eni od glavnih razlogov za nestabilnost, in 
zahteva prizadevanja, ki presegajo razvita 
in celovita prostotrgovinska območja;

Or. el
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Predlog spremembe 603
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. meni, da so visoka stopnja 
brezposelnosti, socialna izključenost in 
revščina ter nizka politična udeležba žensk 
glavni razlogi za nestabilnost, in zahteva 
prizadevanja, ki presegajo razvita in 
celovita prostotrgovinska območja;

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

Or. it

Predlog spremembe 604
Javi López, Elena Valenciano

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. meni, da so visoka stopnja 
brezposelnosti, socialna izključenost in 
revščina ter nizka politična udeležba žensk 
glavni razlogi za nestabilnost, in zahteva 
prizadevanja, ki presegajo razvita in 
celovita prostotrgovinska območja;

34. meni, da so visoka stopnja 
brezposelnosti, socialna izključenost in 
revščina ter nizka politična udeležba žensk 
glavni razlogi za nestabilnost, in zahteva 
prizadevanja, ki presegajo razvita in 
celovita prostotrgovinska območja; meni, 
da bi razvita in celovita prostotrgovinska 
območja morala upoštevati različne 
stopnje družbeno-ekonomskega razvoja 
sosednjih držav;

Or. es

Predlog spremembe 605
Francesc Gambús
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Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. meni, da so visoka stopnja 
brezposelnosti, socialna izključenost in 
revščina ter nizka politična udeležba žensk 
glavni razlogi za nestabilnost, in zahteva 
prizadevanja, ki presegajo razvita in 
celovita prostotrgovinska območja;

34. meni, da so visoka stopnja 
brezposelnosti, socialna izključenost in 
revščina ter nizka politična udeležba žensk 
glavni razlogi za nestabilnost, in zahteva 
prizadevanja, ki presegajo razvita in 
celovita prostotrgovinska območja;
obenem poudarja, da te razsežnosti 
povzročajo tudi pojav migracij v 
Sredozemlju, ki ni omejen na iskanje azila 
zaradi političnih razlogov ali verskega 
prepričanja;

Or. es

Predlog spremembe 606
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. meni, da so visoka stopnja 
brezposelnosti, socialna izključenost in 
revščina ter nizka politična udeležba žensk 
glavni razlogi za nestabilnost, in zahteva 
prizadevanja, ki presegajo razvita in 
celovita prostotrgovinska območja;

34. meni, da so visoka stopnja 
brezposelnosti, socialna izključenost in 
revščina ter nizka politična udeležba žensk 
glavni razlogi za nestabilnost, in zahteva 
prizadevanja, ki presegajo razvita in 
celovita prostotrgovinska območja;
poudarja, da k nestabilnosti v regiji 
sosedstva prispevajo tudi zunanje grožnje 
varnosti partnerskih držav evropske 
sosedske politike;

Or. en

Predlog spremembe 607
Michał Boni
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Predlog resolucije
Odstavek 34 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

34a. opozarja na pomen vlaganja v 
projekte za mlade, ženske in bodoče 
voditelje, tako da se v celoti izkoriščajo 
priložnosti za štipendiranje v okviru 
programa Erasmus+ za spodbujanje 
izmenjav učencev in učiteljev med 
državami evropske sosedske politike in 
državami članicami EU, da bi oblikovali 
bodoče voditelje iz teh držav ter dodatno 
spodbujali akademske in izobraževalne 
projekte, ki so že izkazali svojo vrednost 
na tem področju, kot je denimo Evropska 
akademija;

Or. en

Predlog spremembe 608
Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis)

Predlog resolucije
Odstavek 34 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

34a. v zvezi s tem opozarja na možnosti 
evropske sosedske politike za obravnavo 
nezakonitega priseljevanja in tokov 
beguncev na podlagi štirih prednostnih 
področij, ki jih je sprejel Evropski svet dne 
23. aprila 2015;

Or. en

Predlog spremembe 609
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 35
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Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poziva Komisijo, naj razišče in 
državam evropske sosedske politike ponudi 
različne ravni udeležbe, sodelovanja in 
zavezanosti v okviru njenih politik, 
programov in agencij, kot so EUROPOL, 
carinsko upravljanje in energetska 
skupnost;

35. poziva Komisijo, naj razišče in 
državam evropske sosedske politike ponudi 
različne ravni udeležbe, sodelovanja in 
zavezanosti v okviru svojih politik, 
programov in agencij, kot so EUROPOL, 
carinsko upravljanje in energetska 
skupnost;

Or. en

Predlog spremembe 610
Francisco Assis

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poziva Komisijo, naj razišče in 
državam evropske sosedske politike 
ponudi različne ravni udeležbe, 
sodelovanja in zavezanosti v okviru njenih
politik, programov in agencij, kot so 
EUROPOL, carinsko upravljanje in 
energetska skupnost;

35. poziva Komisijo, naj ob upoštevanju 
skupnih interesov za vsak primer posebej
razišče možnost udeležbe, sodelovanja in 
zavezanosti v okviru svojih politik, 
programov in agencij, kot so EUROPOL, 
carinsko upravljanje in energetska 
skupnost;

Or. en

Predlog spremembe 611
Paulo Rangel

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poziva Komisijo, naj razišče in 
državam evropske sosedske politike 
ponudi različne ravni udeležbe, 
sodelovanja in zavezanosti v okviru njenih
politik, programov in agencij, kot so 

35. poziva Komisijo, naj za vsak primer 
posebej razišče možnosti udeležbe, 
sodelovanja in zavezanosti v okviru svojih
politik, programov in agencij, kot so 
EUROPOL, carinsko upravljanje in 
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EUROPOL, carinsko upravljanje in 
energetska skupnost;

energetska skupnost;

Or. en

Predlog spremembe 612
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poziva Komisijo, naj razišče in 
državam evropske sosedske politike 
ponudi različne ravni udeležbe, 
sodelovanja in zavezanosti v okviru njenih 
politik, programov in agencij, kot so 
EUROPOL, carinsko upravljanje in 
energetska skupnost;

35. poziva Komisijo, naj ob upoštevanju 
skupnih interesov za vsak primer posebej
razišče možnost udeležbe, sodelovanja in 
zavezanosti v okviru svojih politik, 
programov in agencij, kot so EUROPOL, 
carinsko upravljanje in energetska 
skupnost;

Or. en

Predlog spremembe 613
Michał Boni

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poziva Komisijo, naj razišče in 
državam evropske sosedske politike ponudi 
različne ravni udeležbe, sodelovanja in 
zavezanosti v okviru njenih politik, 
programov in agencij, kot so EUROPOL, 
carinsko upravljanje in energetska 
skupnost;

35. poziva Komisijo, naj razišče in 
državam evropske sosedske politike ponudi 
različne ravni udeležbe, sodelovanja in 
zavezanosti v okviru svojih politik, 
programov in agencij, kot so EUROPOL,
FRONTEX, carinsko upravljanje in 
energetska skupnost;

Or. en
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Predlog spremembe 614
Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poziva Komisijo, naj razišče in 
državam evropske sosedske politike ponudi 
različne ravni udeležbe, sodelovanja in 
zavezanosti v okviru njenih politik, 
programov in agencij, kot so EUROPOL, 
carinsko upravljanje in energetska 
skupnost;

35. poziva Komisijo, naj razišče in 
državam evropske sosedske politike ponudi 
različne ravni udeležbe, sodelovanja in 
zavezanosti v okviru svojih politik, 
programov in agencij, kot so EUROPOL, 
carinsko upravljanje in energetska 
skupnost, pri tem pa upošteva posebnosti 
posameznih držav;

Or. it

Predlog spremembe 615
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ilhan 
Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Urmas Paet, Jozo Radoš, Anneli Jäätteenmäki, Ivo Vajgl, 
Marietje Schaake

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poziva Komisijo, naj razišče in 
državam evropske sosedske politike ponudi 
različne ravni udeležbe, sodelovanja in 
zavezanosti v okviru njenih politik, 
programov in agencij, kot so EUROPOL, 
carinsko upravljanje in energetska 
skupnost;

35. poziva Komisijo, naj razišče in 
državam evropske sosedske politike ponudi 
različne ravni udeležbe, sodelovanja in 
zavezanosti v okviru svojih politik, 
programov in agencij, kot so EUROPOL, 
carinsko upravljanje in energetska 
skupnost, na področjih boja proti trgovini 
z ljudmi ter gospodarskemu in 
čezmejnemu kriminalu;

Or. en

Predlog spremembe 616
Tunne Kelam
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Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poziva Komisijo, naj razišče in 
državam evropske sosedske politike ponudi 
različne ravni udeležbe, sodelovanja in 
zavezanosti v okviru njenih politik, 
programov in agencij, kot so EUROPOL, 
carinsko upravljanje in energetska 
skupnost;

35. poziva Komisijo, naj razišče in 
državam evropske sosedske politike ponudi 
različne ravni udeležbe, sodelovanja in 
zavezanosti v okviru svojih politik, 
programov in agencij, kot so EUROPOL, 
carinsko upravljanje in energetska 
skupnost; spodbuja Komisijo, naj 
promovira Konvencijo iz Budimpešte za 
boj proti kibernetskemu kriminalu v 
državah evropske sosedske politike in te 
države pozove, naj pristopijo h konvenciji, 
če tega še niso storile;

Or. en

Predlog spremembe 617
Francesc Gambús

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. meni, da bi se bilo treba bolj 
osredotočiti na možnost uporabe 
programov tehnične pomoči, kot sta 
TAIEX in Twinning, in da bi morali 
partnerice vključevati v programe EU, kot 
sta Erasmus in Obzorje 2020, saj slednji 
prispevajo k izmenjavi znanja in 
oblikovanju mrež na različnih ravneh in so 
podlaga za oblikovanje skupnega 
sosedskega prostora;

36. meni, da bi se bilo treba bolj 
osredotočiti na možnost uporabe 
programov tehnične pomoči, kot sta 
TAIEX in Twinning, in da bi morali 
partnerice vključevati v programe EU, kot 
sta Erasmus in Obzorje 2020, saj slednji 
prispevajo k izmenjavi znanja in 
oblikovanju mrež na različnih ravneh in so 
podlaga za oblikovanje skupnega 
sosedskega prostora; pozdravlja tudi 
možnost, omenjeno v poročilu skupščine 
ARLEM o kohezijski politiki v 
Sredozemlju (Ortega, 2014), in sicer, da se 
kohezijski mehanizmi in njihova sredstva 
v srednjeročni prihodnosti razširijo na 
južno sosedstvo;

Or. es
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Predlog spremembe 618
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 36 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

36a. priznava pomen kulturnih odnosov 
med EU in sosednjimi državami na 
področjih, kot so preprečevanje sporov in 
vzpostavljanje miru, razvoj ustvarjalne 
industrije, krepitev dialoga s civilno 
družbo ter medkulturnih in medverskih 
dialogov, krepitev svobode izražanja ter 
podpiranje socialnega in gospodarskega 
razvoja; poziva h krepitvi okvira za 
odnose na področju kulture, ki bi 
omogočal razvoj programov mobilnosti, 
usposabljanje, razvijanje zmogljivosti in 
izmenjave v kulturi in izobraževanju;

Or. en

Predlog spremembe 619
Andrej Plenković

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. meni, da je treba okrepiti 
parlamentarno razsežnost politike na 
podlagi večje učinkovitosti 
medparlamentarnih srečanj in 
parlamentarnih skupščin; v zvezi s tem 
pozdravlja nov pristop k podpiranju 
parlamentarne demokracije, ki ga je sprejel 
Parlament;

37. meni, da je treba okrepiti 
parlamentarno razsežnost politike na 
podlagi večje učinkovitosti 
medparlamentarnih srečanj in skupnih
parlamentarnih organov, vzpostavljenih v 
skladu s sporazumi z EU, in 
parlamentarnih skupščin; v zvezi s tem 
pozdravlja nov pristop k podpiranju 
parlamentarne demokracije in spodbujanju 
parlamentarnih dejavnosti na področju 
evropskih zadev, ki ga je sprejel Parlament;
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Or. hr

Predlog spremembe 620
Andi Cristea

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. meni, da je treba okrepiti 
parlamentarno razsežnost politike na 
podlagi večje učinkovitosti 
medparlamentarnih srečanj in 
parlamentarnih skupščin; v zvezi s tem 
pozdravlja nov pristop k podpiranju 
parlamentarne demokracije, ki ga je sprejel 
Parlament;

37. meni, da je treba okrepiti 
parlamentarno razsežnost politike na 
podlagi večje učinkovitosti 
medparlamentarnih srečanj in 
parlamentarnih skupščin; v zvezi s tem 
pozdravlja nov pristop k podpiranju 
parlamentarne demokracije, ki ga je sprejel 
Parlament, in spodbuja krepitev svojih 
zmogljivosti spremljanja;

Or. en

Predlog spremembe 621
Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. meni, da je treba okrepiti 
parlamentarno razsežnost politike na 
podlagi večje učinkovitosti 
medparlamentarnih srečanj in 
parlamentarnih skupščin; v zvezi s tem 
pozdravlja nov pristop k podpiranju 
parlamentarne demokracije, ki ga je sprejel 
Parlament;

37. meni, da je treba okrepiti 
parlamentarno razsežnost politike na 
podlagi večje učinkovitosti 
medparlamentarnih srečanj in 
parlamentarnih skupščin; v zvezi s tem 
pozdravlja nov pristop k podpiranju 
parlamentarne demokracije, ki ga je sprejel 
Parlament; podpira ustanovitev 
parlamentarne skupščine energetske 
skupnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 622
Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Monika 
Flašíková Beňová, Nicola Caputo, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Gabriel Mato, 
Julie Ward, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia 
Ribeiro, Beatriz Becerra Basterrechea, Jana Žitňanská

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. meni, da je treba okrepiti 
parlamentarno razsežnost politike na 
podlagi večje učinkovitosti 
medparlamentarnih srečanj in 
parlamentarnih skupščin; v zvezi s tem 
pozdravlja nov pristop k podpiranju 
parlamentarne demokracije, ki ga je sprejel 
Parlament;

37. meni, da je treba okrepiti 
parlamentarno razsežnost politike na 
podlagi večje učinkovitosti 
medparlamentarnih srečanj in 
parlamentarnih skupščin; v zvezi s tem 
pozdravlja nov pristop k podpiranju 
parlamentarne demokracije, ki ga je sprejel 
Parlament; poudarja vlogo parlamentov 
držav evropske sosedske politike, ko gre za 
zagotavljanje, da vlade prevzamejo 
odgovornost za svoje ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 623
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 37 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

37a. meni, da imajo evropske politične 
stranke ključno odgovornost, ko gre za 
spodbujanje politične kulture na podlagi 
popolnoma razvitih demokratičnih 
institucij, pravne države, večstrankarske 
demokracije in popolne vključenosti žensk 
v postopke odločanja; v zvezi s tem 
evropske politične stranke poziva, naj se 
vzdržijo vsakršne igre moči na podlagi 
prisilne politične pripadnosti in 
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prizadevanj, da na svojo stran pridobijo 
oligarhe, da bi povečale svojo moč in 
razširile svoj vpliv v partnerskih državah;

Or. en

Predlog spremembe 624
Georgios Epitidios (Georgios Epitideios)

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. poudarja, da je lahko evropska 
sosedska politika uspešna le, če jo države 
članice ponotranjijo; zato poziva 
Komisijo, naj okrepi usklajevanje politik 
in skupno načrtovanje programov 
finančne pomoči ter zagotovi mehanizme 
za spodbujanje posvetovanj med državami 
članicami, strukturami EU in sosednjimi 
državami;

črtano

Or. el

Predlog spremembe 625
Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. poudarja, da je lahko evropska 
sosedska politika uspešna le, če jo države 
članice ponotranjijo; zato poziva 
Komisijo, naj okrepi usklajevanje politik in 
skupno načrtovanje programov finančne 
pomoči ter zagotovi mehanizme za 
spodbujanje posvetovanj med državami 
članicami, strukturami EU in sosednjimi 
državami;

38. poziva Komisijo, naj okrepi 
usklajevanje politik in skupno načrtovanje 
programov finančne pomoči ter zagotovi 
mehanizme za spodbujanje posvetovanj 
med državami članicami, strukturami EU 
in sosednjimi državami;
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Predlog spremembe 626
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. poudarja, da je lahko evropska 
sosedska politika uspešna le, če jo države 
članice ponotranjijo; zato poziva 
Komisijo, naj okrepi usklajevanje politik in 
skupno načrtovanje programov finančne 
pomoči ter zagotovi mehanizme za 
spodbujanje posvetovanj med državami 
članicami, strukturami EU in sosednjimi 
državami;

38. poudarja, da je lahko evropska 
sosedska politika uspešna le, če upošteva 
tudi pomembno vlogo držav članic; zato 
poziva Komisijo, naj okrepi usklajevanje 
politik in skupno načrtovanje programov 
finančne pomoči ter zagotovi mehanizme 
za spodbujanje posvetovanj med državami 
članicami, strukturami EU in sosednjimi 
državami;

Or. en

Predlog spremembe 627
Gabrielius Landsbergis

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. poudarja, da je lahko evropska 
sosedska politika uspešna le, če jo države 
članice ponotranjijo; zato poziva Komisijo, 
naj okrepi usklajevanje politik in skupno 
načrtovanje programov finančne pomoči 
ter zagotovi mehanizme za spodbujanje 
posvetovanj med državami članicami, 
strukturami EU in sosednjimi državami;

38. poudarja, da je lahko evropska 
sosedska politika uspešna le, če jo države 
članice ponotranjijo, tudi z razširitvijo 
vodilnih pobud; zato poziva Komisijo, naj 
okrepi usklajevanje politik in skupno 
načrtovanje programov finančne pomoči 
ter zagotovi mehanizme za spodbujanje 
posvetovanj med državami članicami, 
strukturami EU in sosednjimi državami;

Or. en
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Predlog spremembe 628
Kati Piri

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. poudarja, da je lahko evropska 
sosedska politika uspešna le, če jo države 
članice ponotranjijo; zato poziva 
Komisijo, naj okrepi usklajevanje politik in 
skupno načrtovanje programov finančne 
pomoči ter zagotovi mehanizme za 
spodbujanje posvetovanj med državami 
članicami, strukturami EU in sosednjimi 
državami;

38. poudarja, da je lahko evropska 
sosedska politika uspešna le, če jo 
ponotranjijo vse države članice; zato 
poziva Komisijo, naj okrepi usklajevanje 
politik in skupno načrtovanje programov 
finančne pomoči ter zagotovi mehanizme 
za spodbujanje posvetovanj med državami 
članicami, strukturami EU in sosednjimi 
državami;

Or. en

Predlog spremembe 629
Neena Gill

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. poudarja, da je lahko evropska 
sosedska politika uspešna le, če jo države 
članice ponotranjijo; zato poziva Komisijo, 
naj okrepi usklajevanje politik in skupno 
načrtovanje programov finančne pomoči 
ter zagotovi mehanizme za spodbujanje 
posvetovanj med državami članicami, 
strukturami EU in sosednjimi državami;

38. poudarja, da je lahko evropska 
sosedska politika uspešna le, če jo države 
članice ponotranjijo; zato poziva Komisijo, 
naj okrepi usklajevanje politik in skupno 
načrtovanje programov finančne pomoči 
ter zagotovi mehanizme za spodbujanje
izmenjave informacij med državami 
članicami in strukturami EU o državah 
evropske sosedske politike ter posvetovanj 
med državami članicami, strukturami EU 
in sosednjimi državami;

Or. en

Predlog spremembe 630
Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Monika 
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Flašíková Beňová, Nicola Caputo, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Gabriel Mato, 
Julie Ward, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia 
Ribeiro, Beatriz Becerra Basterrechea, Jana Žitňanská

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. poudarja, da je lahko evropska 
sosedska politika uspešna le, če jo države 
članice ponotranjijo; zato poziva Komisijo, 
naj okrepi usklajevanje politik in skupno 
načrtovanje programov finančne pomoči 
ter zagotovi mehanizme za spodbujanje 
posvetovanj med državami članicami, 
strukturami EU in sosednjimi državami;

38. poudarja, da je lahko evropska 
sosedska politika uspešna le, če jo države 
članice ponotranjijo; zato poziva Komisijo, 
naj okrepi usklajevanje politik in skupno 
načrtovanje programov finančne pomoči 
ter zagotovi mehanizme za spodbujanje 
posvetovanj med državami članicami, 
strukturami EU, sosednjimi državami in 
drugimi deležniki, vključno z agencijami 
ZN;

Or. en

Predlog spremembe 631
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. poudarja, da je lahko evropska 
sosedska politika uspešna le, če jo države 
članice ponotranjijo; zato poziva Komisijo, 
naj okrepi usklajevanje politik in skupno 
načrtovanje programov finančne pomoči 
ter zagotovi mehanizme za spodbujanje 
posvetovanj med državami članicami, 
strukturami EU in sosednjimi državami;

38. poudarja, da je lahko evropska 
sosedska politika uspešna le, če jo države 
članice ponotranjijo; zato poziva Komisijo, 
naj okrepi usklajevanje politik in skupno 
načrtovanje programov finančne pomoči 
ter zagotovi mehanizme za spodbujanje 
posvetovanj med državami članicami, 
strukturami EU in sosednjimi državami;
ugotavlja, da bi morala biti finančna in 
tehnična pomoč EU pogojena z uspešnim 
doseganjem oprijemljivih primerjalnih 
meril v procesih reform, na podlagi tega 
pa bi se dodeljevala dodatna pomoč;

Or. en
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Predlog spremembe 632
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 38 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

38 a. poudarja, da imajo organizacije 
civilne družbe bistveno vlogo, ko gre za 
spodbujanje vrednot, na katerih temelji 
evropska sosedska politika, človekovih 
pravic in demokratizacije, pa tudi za 
vključenost teh organizacij v izvajanje 
projektov v okviru evropskega sosedskega 
instrumenta in spremljanje izvajanja 
akcijskega načrta evropske sosedske 
politike; opozarja, da je pomembno razviti 
postopek posvetovanja z organizacijami 
civilne družbe v zvezi z opredelitvijo 
primerjalnih meril;

Or. en

Predlog spremembe 633
Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. poudarja, da bi se morali akcijski 
načrti, oblikovani v tesnem sodelovanju z 
oblastmi partnerskih držav, osredotočati 
na omejen nabor prednostnih nalog, ki
naj se izvedejo, pri čemer bi bilo treba 
izvajanje redno ocenjevati ob upoštevanju 
možnosti politike, o katerih bi se bilo 
mogoče dogovoriti skupaj;

39. poudarja, da bi morali politiko, ukrepe 
in finančna sredstva, ki jih EU posveča 
oziroma namenja državam evropske 
sosedske politike, oblikovati na podlagi 
lokalnih potreb in na način, ki bo 
omogočal, da ne bo prihajalo do 
zapravljanja in/ali nesmotrne porabe 
finančne pomoči;

Or. it
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Predlog spremembe 634
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. poudarja, da bi se morali akcijski 
načrti, oblikovani v tesnem sodelovanju z 
oblastmi partnerskih držav, osredotočati na 
omejen nabor prednostnih nalog, ki naj se 
izvedejo, pri čemer bi bilo treba izvajanje 
redno ocenjevati ob upoštevanju možnosti 
politike, o katerih bi se bilo mogoče 
dogovoriti skupaj;

39. poudarja, da bi se morali akcijski 
načrti, oblikovani v tesnem sodelovanju z 
oblastmi partnerskih držav in ob 
posvetovanju z organizacijami civilne 
družbe, osredotočati na omejen nabor 
prednostnih nalog, ki naj se izvedejo, pri 
čemer bi bilo treba izvajanje redno 
ocenjevati ob upoštevanju možnosti 
politike, o katerih bi se bilo mogoče 
dogovoriti skupaj;

Or. en

Predlog spremembe 635
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Anneli Jäätteenmäki, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Fernando 
Maura Barandiarán, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Marietje Schaake

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. poudarja, da bi se morali akcijski 
načrti, oblikovani v tesnem sodelovanju z 
oblastmi partnerskih držav, osredotočati na 
omejen nabor prednostnih nalog, ki naj se 
izvedejo, pri čemer bi bilo treba izvajanje 
redno ocenjevati ob upoštevanju možnosti 
politike, o katerih bi se bilo mogoče 
dogovoriti skupaj;

39. poudarja, da bi se morali akcijski 
načrti, oblikovani v tesnem sodelovanju z 
oblastmi partnerskih držav, osredotočati na 
omejen nabor realističnih prednostnih 
nalog, ki naj se izvedejo, pri čemer bi bilo 
treba izvajanje redno ocenjevati ob 
upoštevanju možnosti politike, o katerih bi 
se bilo mogoče dogovoriti skupaj;

Or. en
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Predlog spremembe 636
Louis Michel, Hilde Vautmans

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. poudarja, da bi se morali akcijski 
načrti, oblikovani v tesnem sodelovanju z 
oblastmi partnerskih držav, osredotočati na 
omejen nabor prednostnih nalog, ki naj se 
izvedejo, pri čemer bi bilo treba izvajanje
redno ocenjevati ob upoštevanju možnosti 
politike, o katerih bi se bilo mogoče 
dogovoriti skupaj;

39. poudarja, da bi se morali akcijski 
načrti, oblikovani v tesnem sodelovanju z 
oblastmi partnerskih držav, osredotočati na 
omejen nabor prednostnih nalog, ki naj se 
izvedejo, pri čemer bi bilo treba izvajanje 
ocenjevati v rednih presledkih – oziroma 
kadar to zahteva sprememba okoliščin –
ob upoštevanju možnosti politike, o katerih 
bi se bilo mogoče dogovoriti skupaj;

Or. nl

Predlog spremembe 637
Francesc Gambús

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. poudarja, da bi se morali akcijski 
načrti, oblikovani v tesnem sodelovanju z 
oblastmi partnerskih držav, osredotočati na 
omejen nabor prednostnih nalog, ki naj se 
izvedejo, pri čemer bi bilo treba izvajanje 
redno ocenjevati ob upoštevanju možnosti 
politike, o katerih bi se bilo mogoče 
dogovoriti skupaj;

39. poudarja, da bi se morali akcijski 
načrti, oblikovani v tesnem sodelovanju z 
oblastmi partnerskih držav, osredotočati na 
omejen nabor prednostnih nalog, ki naj se 
izvedejo, pri čemer bi bilo treba izvajanje 
redno ocenjevati ob upoštevanju možnosti 
politike, o katerih bi se bilo mogoče 
dogovoriti skupaj; poudarja, da bi te 
akcijske načrte lahko razvijali v okviru 
makroregionalnega sodelovanja in da bi 
bilo mogoče ta okvir upoštevati tudi za 
opredeljevanje in upravljanje teh 
prednostnih nalog v Sredozemlju;

Or. es
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Predlog spremembe 638
Mario Borghezio

Predlog resolucije
Odstavek 39 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

39a. poziva Evropsko komisijo, naj za 16 
držav evropske sosedske politike pripravi 
podrobno razčlenitev proračuna po 
postavkah posameznih izdatkov, da bi 
zagotovila čim večjo raven učinkovitosti in 
preglednosti, Evropskemu parlamentu pa 
naj nato predstavi podrobno poročilo o 
napredku;

Or. it

Predlog spremembe 639
Andi Cristea

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. poudarja, da bi se morali v poročilih o 
napredku osredotočati na izvajanje 
prednostnih nalog iz akcijskih načrtov in 
da bi morala ta poročila odražati raven 
zavezanosti partnerske države; znova 
poziva k obravnavi podatkov iz poročil v 
njihovem širšem kontekstu, pri čemer je 
treba upoštevati nacionalne okoliščine in 
vključiti trende iz preteklih let;

40. poudarja, da bi se morali v poročilih o 
napredku osredotočati na izvajanje 
prednostnih nalog iz akcijskih načrtov in 
da bi morala ta poročila odražati raven 
zavezanosti partnerske države; meni, da bi 
bilo treba glede na učinek poročil o 
napredku na politično življenje, politiko in 
medije za spodbujanje resnično 
enakopravnega partnerstva in pristnega 
duha ponotranjenja in zavezanosti 
razmisliti o skupnem poročanju v 
prihajajočem obdobju; znova poziva k 
obravnavi podatkov iz poročil v njihovem 
širšem kontekstu, pri čemer je treba 
upoštevati nacionalne okoliščine in 
vključiti trende iz preteklih let;

Or. en
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Predlog spremembe 640
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. poudarja, da bi se morali v poročilih o 
napredku osredotočati na izvajanje 
prednostnih nalog iz akcijskih načrtov in 
da bi morala ta poročila odražati raven 
zavezanosti partnerske države; znova 
poziva k obravnavi podatkov iz poročil v 
njihovem širšem kontekstu, pri čemer je 
treba upoštevati nacionalne okoliščine in 
vključiti trende iz preteklih let;

40. poudarja, da bi se morali v poročilih o 
napredku osredotočati na izvajanje 
prednostnih nalog iz akcijskih načrtov in 
da bi morala ta poročila odražati raven 
zavezanosti partnerske države; meni, da bi 
morali poročila o napredku iz delovnih 
dokumentov spremeniti v uradna, bralcu 
prijazna sporočila EU; poziva, naj bodo 
bistveni dokumenti, kot so poročila o 
napredku, vedno dostopni na spletnih 
straneh ustreznih delegacij EU in 
prevedeni v lokalni jezik; znova poziva k 
obravnavi podatkov iz poročil v njihovem 
širšem kontekstu, pri čemer je treba 
upoštevati nacionalne okoliščine in 
vključiti trende iz preteklih let;

Or. en

Predlog spremembe 641
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. poudarja, da bi se morali v poročilih o 
napredku osredotočati na izvajanje 
prednostnih nalog iz akcijskih načrtov in 
da bi morala ta poročila odražati raven 
zavezanosti partnerske države; znova 
poziva k obravnavi podatkov iz poročil v 
njihovem širšem kontekstu, pri čemer je 
treba upoštevati nacionalne okoliščine in

40. poudarja, da bi se morali v poročilih o 
napredku osredotočati na izvajanje 
prednostnih nalog iz akcijskih načrtov in 
da bi morala ta poročila odražati raven 
zavezanosti partnerske države; znova 
poziva k obravnavi podatkov iz poročil v 
njihovem širšem kontekstu, pri čemer je 
treba upoštevati nacionalne, regionalne in 
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vključiti trende iz preteklih let; geopolitične okoliščine ter vključiti trende 
iz preteklih let;

Or. pl

Predlog spremembe 642
Kati Piri

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. poudarja, da bi se morali v poročilih o 
napredku osredotočati na izvajanje 
prednostnih nalog iz akcijskih načrtov in 
da bi morala ta poročila odražati raven 
zavezanosti partnerske države; znova 
poziva k obravnavi podatkov iz poročil v 
njihovem širšem kontekstu, pri čemer je 
treba upoštevati nacionalne okoliščine in 
vključiti trende iz preteklih let;

40. poudarja, da bi se morali v poročilih o 
napredku osredotočati na izvajanje 
prednostnih nalog iz akcijskih načrtov in 
da bi morala ta poročila odražati raven 
zavezanosti partnerske države; znova 
poziva k obravnavi podatkov iz poročil v 
njihovem širšem kontekstu, pri čemer je 
treba upoštevati nacionalne okoliščine in 
vključiti trende iz preteklih let; poziva EU, 
naj uporablja bolj kvalitativne načine 
merjenja obsega napredka v partnerskih 
državah;

Or. en

Predlog spremembe 643
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Bas 
Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. meni, da bi bilo treba zagotoviti večjo 
prepoznavnost pomoči EU, da bi 
prebivalcem partnerskih držav in držav 
članic EU pojasnili koristi, ki jih prinaša 
podpora EU;

41. meni, da bi se morala pomoč EU 
osredotočati predvsem na učinkovite 
rezultate za prebivalce partnerskih držav
namesto na prepoznavnost;
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Or. en

Predlog spremembe 644
Javi López, Elena Valenciano

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. meni, da bi bilo treba zagotoviti večjo 
prepoznavnost pomoči EU, da bi 
prebivalcem partnerskih držav in držav 
članic EU pojasnili koristi, ki jih prinaša 
podpora EU;

41. meni, da bi bilo treba s pomočjo 
Evropske službe za zunanje delovanje in 
služb držav članic zagotoviti večjo 
prepoznavnost pomoči EU, da bi 
prebivalcem partnerskih držav in držav 
članic EU pojasnili koristi, ki jih prinaša 
podpora EU;

Or. es

Predlog spremembe 645
Andi Cristea

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. meni, da bi bilo treba zagotoviti večjo 
prepoznavnost pomoči EU, da bi 
prebivalcem partnerskih držav in držav 
članic EU pojasnili koristi, ki jih prinaša 
podpora EU;

41. meni, da bi bilo treba zagotoviti večjo 
prepoznavnost pomoči EU, da bi 
prebivalcem partnerskih držav in držav 
članic EU pojasnili koristi, ki jih prinaša 
podpora EU; poudarja, da je treba na eni 
strani povečati prizadevanja za dejanske, 
oprijemljive projekte, ki bodo bolj 
prepoznavni v širši javnosti, na drugi pa 
razviti celovito, učinkovito, sistematično 
strategijo komuniciranja v okviru 
evropske sosedske politike;

Or. en
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Predlog spremembe 646
Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk)

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. meni, da bi bilo treba zagotoviti večjo 
prepoznavnost pomoči EU, da bi 
prebivalcem partnerskih držav in držav 
članic EU pojasnili koristi, ki jih prinaša 
podpora EU;

41. meni, da bi bilo treba zagotoviti večjo 
prepoznavnost pomoči EU, da bi 
prebivalcem partnerskih držav in držav 
članic EU pojasnili koristi, ki jih prinaša 
podpora EU; poziva Komisijo, naj oblikuje 
poseben mehanizem za zagotavljanje 
evropske humanitarne pomoči državam 
sosedstva, ki bi se razlikoval od modela za 
vse tretje države po svetu ter bi poleg 
drugih ciljev zagotovil dobro 
prepoznavnost Evropske unije in 
uresničevanje politične agende;

Or. en

Predlog spremembe 647
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. meni, da bi bilo treba zagotoviti večjo 
prepoznavnost pomoči EU, da bi 
prebivalcem partnerskih držav in držav 
članic EU pojasnili koristi, ki jih prinaša 
podpora EU;

41. meni, da bi bilo treba zagotoviti večjo 
prepoznavnost pomoči EU, da bi 
prebivalcem partnerskih držav in držav 
članic EU pojasnili koristi, ki jih prinaša 
podpora EU; poudarja, da je pomembno in 
nujno vzpostaviti mehanizem, ki bo 
zagotavljal preglednost finančne pomoči, 
ki jo prispeva EU;

Or. en

Predlog spremembe 648
Mario Borghezio
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Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. poziva EU, naj okrepi svoje 
zmogljivosti za boj proti zavajajočim 
informacijam in propagandi, usmerjenim 
proti EU in njenim državam članicam;

črtano

Or. it

Predlog spremembe 649
Javi López, Elena Valenciano

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. poziva EU, naj okrepi svoje 
zmogljivosti za boj proti zavajajočim 
informacijam in propagandi, usmerjenim 
proti EU in njenim državam članicam;

črtano

Or. es

Predlog spremembe 650
Georgios Epitidios (Georgios Epitideios)

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. poziva EU, naj okrepi svoje 
zmogljivosti za boj proti zavajajočim 
informacijam in propagandi, usmerjenim 
proti EU in njenim državam članicam;

črtano

Or. el
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Predlog spremembe 651
Javier Nart, Anneli Jäätteenmäki, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Fernando Maura Barandiarán

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. poziva EU, naj okrepi svoje 
zmogljivosti za boj proti zavajajočim 
informacijam in propagandi, usmerjenim 
proti EU in njenim državam članicam;

42. poziva EU, naj okrepi svojo 
prepoznavnost, da bi jasno izkazala svojo 
podporo državam članicam in poudarila 
sodelovanje z njimi;

Or. en

Predlog spremembe 652
Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. poziva EU, naj okrepi svoje 
zmogljivosti za boj proti zavajajočim 
informacijam in propagandi, usmerjenim 
proti EU in njenim državam članicam;

42. poziva EU, naj razvije informacijsko 
in komunikacijsko kampanjo, namenjeno 
državljanom EU in državam evropske 
sosedske politike ter posvečeno Evropski 
uniji, njenim politikam ter notranjemu in 
zunanjemu razvoju dogodkov; meni, da bi 
bilo treba novinarjem in organizacijam 
civilne družbe, ki delajo v EU in državah 
evropske sosedske politike ter javnost 
obveščajo o notranjih in zunanjih zadevah 
EU, dodeliti dodatna sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 653
Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 42
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Predlog resolucije Predlog spremembe

42. poziva EU, naj okrepi svoje 
zmogljivosti za boj proti zavajajočim 
informacijam in propagandi, usmerjenim 
proti EU in njenim državam članicam;

42. poudarja, da so potrebna strateška 
prizadevanja za obveščanje o 
prizadevanjih EU v njenem sosedstvu, 
vključno z njenimi vrednotami in cilji; 
poziva EU, naj okrepi svoje zmogljivosti 
za boj proti zavajajočim informacijam in 
propagandi, usmerjenim proti EU in 
njenim državam članicam;

Or. en

Predlog spremembe 654
Gabrielius Landsbergis

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. poziva EU, naj okrepi svoje 
zmogljivosti za boj proti zavajajočim 
informacijam in propagandi, usmerjenim 
proti EU in njenim državam članicam;

42. poziva EU, naj okrepi svoje 
zmogljivosti za boj proti zavajajočim 
informacijam in propagandi, usmerjenim 
proti EU in njenim državam članicam ter 
njenemu sosedstvu, in naj podpre 
projekte, namenjene spodbujanju visokih 
novinarskih standardov, svobode medijev 
in raziskovalnega novinarstva;

Or. en

Predlog spremembe 655
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. poziva EU, naj okrepi svoje 
zmogljivosti za boj proti zavajajočim 
informacijam in propagandi, usmerjenim 

42. poziva EU, naj okrepi svoje 
zmogljivosti za boj proti zavajajočim 
informacijam in propagandi, usmerjenim 
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proti EU in njenim državam članicam; proti EU in njenim državam članicam, 
zlasti s spodbujanjem pobud, ki nastajajo 
v sodelovanju s civilno družbo partnerskih 
držav;

Or. it

Predlog spremembe 656
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. poziva EU, naj okrepi svoje 
zmogljivosti za boj proti zavajajočim 
informacijam in propagandi, usmerjenim 
proti EU in njenim državam članicam;

42. poziva EU, naj okrepi svoje 
zmogljivosti za boj proti zavajajočim 
informacijam in propagandi, usmerjenim 
proti EU in njenim državam članicam, ter 
podpre tudi svoje sosede, ki so tarče 
tovrstne tuje propagande, ko se odločijo 
približati vrednotam in standardom EU;

Or. en

Predlog spremembe 657
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Bas 
Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. poziva EU, naj okrepi svoje 
zmogljivosti za boj proti zavajajočim 
informacijam in propagandi, usmerjenim 
proti EU in njenim državam članicam;

42. poziva EU, naj okrepi svoje 
zmogljivosti za boj proti zavajajočim 
informacijam in propagandi, usmerjenim 
proti EU in njenim državam članicam, ki 
prihajajo v glavnem iz Rusije;

Or. en
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Predlog spremembe 658
Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ilhan Kjučuk 
(Ilhan Kyuchyuk), Urmas Paet, Marietje Schaake

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. poziva EU, naj okrepi svoje 
zmogljivosti za boj proti zavajajočim 
informacijam in propagandi, usmerjenim 
proti EU in njenim državam članicam;

42. poziva EU, naj okrepi svoje 
zmogljivosti za boj proti zavajajočim 
informacijam in propagandi, usmerjenim 
proti EU in njenim državam članicam, saj 
je cilj takih kampanj zmanjševanje 
enotnosti in solidarnosti EU ter ogrožanje 
njenih temeljnih vrednot; poziva EU, naj 
poveča prepoznavnost svojih politik v 
državah sosedstva;

Or. en

Predlog spremembe 659
Tunne Kelam

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. poziva EU, naj okrepi svoje 
zmogljivosti za boj proti zavajajočim 
informacijam in propagandi, usmerjenim 
proti EU in njenim državam članicam;

42. poziva EU, naj okrepi svoje 
zmogljivosti za boj proti zavajajočim 
informacijam in propagandi, usmerjenim 
proti EU in njenim državam članicam, tako 
v državah evropske sosedske politike kot 
tudi v širšem evropskem sosedstvu;

Or. en

Predlog spremembe 660
Sandra Kalniete

Predlog resolucije
Odstavek 42
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Predlog resolucije Predlog spremembe

42. poziva EU, naj okrepi svoje 
zmogljivosti za boj proti zavajajočim 
informacijam in propagandi, usmerjenim 
proti EU in njenim državam članicam;

42. poziva EU, naj okrepi svoje 
zmogljivosti za boj proti zavajajočim 
informacijam in propagandi, usmerjenim 
proti EU, njenim državam članicam in 
njihovim sosedam, tudi z omogočanjem 
pogojev za svobodo medijev, krepitvijo 
odpornosti medijev v EU in državah 
sosedstva ter razvijanjem ustreznih 
instrumentov za strateško komuniciranje;

Or. en

Predlog spremembe 661
Andi Cristea

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. poziva EU, naj okrepi svoje 
zmogljivosti za boj proti zavajajočim 
informacijam in propagandi, usmerjenim 
proti EU in njenim državam članicam;

42. poziva EU, naj okrepi svoje 
zmogljivosti za boj proti zavajajočim 
informacijam in propagandi, usmerjenim 
proti EU in njenim državam članicam;
poudarja pomen spodbujanja objektivnih, 
neodvisnih in nepristranskih informacij 
ob hkratnem obravnavanju pravnih 
vidikov medijskega okolja tam, kjer deluje 
evropska sosedska politika;

Or. en

Predlog spremembe 662
Michał Boni

Predlog resolucije
Odstavek 42 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

42 a. poziva EU, naj poveča svojo 
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prisotnost v partnerskih državah, tako da 
uporabi več interaktivnih avdiovizualnih 
sredstev in družbene medije v zadevnem 
lokalnem jeziku, da bi dosegla celotno 
družbo; poziva Komisijo, naj pripravi 
jasno komunikacijsko strategijo za družbe 
v državah evropske sosedske politike, da bi 
jim razložili koristi pridružitvenih 
sporazumov, vključno z razvitimi in 
celovitimi prostotrgovinskimi območji, kot 
orodij za posodobitev njihovih političnih 
sistemov in gospodarstev;

Or. en

Predlog spremembe 663
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. naroči svojemu predsedniku, naj to 
resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav evropske 
sosedske politike.

43. naroči svojemu predsedniku, naj to 
resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav evropske 
sosedske politike, parlamentarnima 
skupščinama Euronest in Euromed, Ligi 
arabskih držav in OVSE;

Or. en


