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Ändringsförslag  2 
Eduard Kukan, föredragande 
 
Betänkande A8-0194/2015 
Eduard Kukan 
Översynen av den europeiska grannskapspolitiken 
2015/2002(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 6 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet betonar att den 
förnyade politiken måste vara mer 
strategisk, fokuserad, flexibel och 
sammanhängande samt vara politiskt 
motiverad. Parlamentet uppmanar EU att 
formulera en tydlig politisk vision för den 
europeiska grannskapspolitiken och att 
ägna särskild uppmärksamhet åt sina egna 
politiska prioriteringar i de östliga och 
sydliga grannskapen, med hänsyn tagen till 
att länder i olika regioner står inför olika 
utmaningar och har olika förhoppningar 
och olika politiska ambitioner. Parlamentet 
vidhåller att det östliga partnerskapet och 
Medelhavspartnerskapet är utomordentligt 
viktiga. Parlamentet vill att särskilda 

representanter ska utses för öst och syd 
med uppgift att politiskt samordna den 
reviderade politiken och delta i alla EU:s 
åtgärder i grannskapet. 

6. Europaparlamentet betonar att den 
förnyade politiken måste vara mer 
strategisk, fokuserad, flexibel och 
sammanhängande samt vara politiskt 
motiverad. Parlamentet uppmanar EU att 
formulera en tydlig politisk vision för den 
europeiska grannskapspolitiken och att 
ägna särskild uppmärksamhet åt sina egna 
politiska prioriteringar i de östliga och 
sydliga grannskapen, med hänsyn tagen till 
att länder i olika regioner står inför olika 
utmaningar och har olika förhoppningar 
och olika politiska ambitioner. Parlamentet 
vidhåller att det östliga partnerskapet och 
Medelhavspartnerskapet är utomordentligt 
viktiga. Parlamentet uppmanar 

kommissionsledamoten med ansvar för 

europeiska grannskapspolitiken att se till 

att det finns tydliga ansvarsområden för 
öst och syd, dvs. att politiskt samordna den 
reviderade politiken och delta i alla EU:s 
åtgärder i grannskapet 

Or. en 
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Ändringsförslag  3 
Eduard Kukan, föredragande 
 
Betänkande A8-0194/2015 
Eduard Kukan 
Översynen av den europeiska grannskapspolitiken 
2015/2002(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 7a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  7a. Europaparlamentet uppmanar vice 

ordföranden/den höga representanten att 

utarbeta förslag på samarbete med 

Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet som förebild, som kan 

vara ytterligare ett steg i deras europeiska 

perspektiv, bygga på ökad integrering i 

EU i fråga om friheter och full 

integrering i den gemensamma 

marknaden och dessutom omfatta 

närmare samarbete i den gemensamma 

utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp). 

Or. en 

 
 


