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1.7.2015 A8-0194/2 

Amendement  2 

Eduard Kukan, rapporteur 

 

Verslag A8-0194/2015 

Eduard Kukan 

Toetsing van het Europees nabuurschapsbeleid 

2015/2002(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. benadrukt dat het vernieuwde beleid 

strategischer, gerichter, flexibeler en 

coherenter van opzet moet zijn en politieke 

drijfveren moet hebben; verzoekt de EU 

een heldere, ambitieuze politieke visie op 

het ENB te formuleren en speciale 

aandacht te schenken aan haar eigen 

politieke prioriteiten in de oostelijke en 

zuidelijke buurlanden, rekening houdend 

met de uiteenlopende problemen waar de 

landen in de verschillende regio's mee te 

maken hebben en met hun uiteenlopende 

wensen en politieke ambities; benadrukt 

dat het oostelijk partnerschap en het 

partnerschap met de landen in het 

Middellandse Zeegebied van cruciaal 

belang zijn; dringt aan op de benoeming 

van bijzondere vertegenwoordigers voor 

het oosten en het zuiden, die tot taak 

hebben het herziene beleid in politiek 

opzicht te coördineren en een rol te spelen 

in alle EU-acties in de buurlanden; 

6. benadrukt dat het vernieuwde beleid 

strategischer, gerichter, flexibeler en 

coherenter van opzet moet zijn en politieke 

drijfveren moet hebben; verzoekt de EU 

een heldere, ambitieuze politieke visie op 

het ENB te formuleren en speciale 

aandacht te schenken aan haar eigen 

politieke prioriteiten in de oostelijke en 

zuidelijke buurlanden, rekening houdend 

met de uiteenlopende problemen waar de 

landen in de verschillende regio's mee te 

maken hebben en met hun uiteenlopende 

wensen en politieke ambities; benadrukt 

dat het oostelijk partnerschap en het 

partnerschap met de landen in het 

Middellandse Zeegebied van cruciaal 

belang zijn; verzoekt de commissaris voor 

Europees nabuurschapsbeleid en 

uitbreidingsonderhandelingen om te 

zorgen voor duidelijke bevoegdheden voor 

het oosten en het zuiden, namelijk het in 

politiek opzicht coördineren van het 

herziene beleid en het vervullen van een 

rol in alle EU-acties in de buurlanden 

Or. en 
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Amendement  3 

Eduard Kukan, rapporteur 

 

Verslag A8-0194/2015 

Eduard Kukan 

Toetsing van het Europees nabuurschapsbeleid 

2015/2002(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  7 bis. doet een beroep op de 

vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger om 

voorstellen uit te werken voor 

samenwerking voor Europese 

buurlanden, gebaseerd op het model van 

de Europese Economische Ruimte, 

hetgeen een verdere stap vooruit zou 

kunnen zijn in hun Europese 

vooruitzichten, gebaseerd zou kunnen op 

een sterkere inbedding in de EU-ruimte 

ten aanzien van vrijheden en volledige 

integratie in de interne markt, en tevens 

een nauwere samenwerking in het kader 

van het gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid (GBVB) zou kunnen 

inhouden; 

Or. en 

 

 


