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9.6.2020 A9-0112/1

Pozměňovací návrh 1
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
za skupinu ID

Zpráva A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému 
představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k Východnímu partnerství před 
summitem konaným v červnu 2020
(2019/2209(INI))

Návrh doporučení
Bod 1 – písm. g

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

g) zachovávali přístup, který vyvažuje 
individuální diferenciaci v rámci 
Východního partnerství a inkluzivnost, 
soudržnost a konzistentnost vícestranného 
rámce, který zůstává důležitým 
referenčním bodem pro všechny země 
Východního partnerství; zabránili rozdělení 
Východního partnerství podle ambicí 
jednotlivých zemí vůči EU; brali v úvahu, 
že rozsah a hloubka spolupráce mezi EU 
a zeměmi Východního partnerství mají být 
určovány na základě ambicí stran 
a provádění reforem; uznali, že dohody 
o přidružení a prohloubené a komplexní 
dohody o volném obchodu, které byly 
podepsány s Gruzií, Moldavskou 
republikou a Ukrajinou, jsou důkazem 
diferencovaného přístupu a měly by vést 
k dalšímu zlepšení formátu 
dvoustranných vztahů a k plánům 
založeným na zásadě „více za více“;

g) zachovávali přístup, který vyvažuje 
individuální diferenciaci v rámci 
Východního partnerství a inkluzivnost, 
soudržnost a konzistentnost vícestranného 
rámce, který zůstává důležitým 
referenčním bodem pro všechny země 
Východního partnerství; zabránili rozdělení 
Východního partnerství podle ambicí 
jednotlivých zemí vůči EU; brali v úvahu, 
že rozsah a hloubka spolupráce mezi EU 
a zeměmi Východního partnerství mají být 
určovány na základě ambicí stran 
a provádění reforem;
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9.6.2020 A9-0112/2

Pozměňovací návrh 2
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
za skupinu ID

Zpráva A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému 
představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k Východnímu partnerství před 
summitem konaným v červnu 2020
(2019/2209(INI))

Návrh doporučení
Bod 1 – písm. b t

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

bt) zohlednili žádosti ukrajinské vlády 
o to, aby podél ukrajinsko-ruské hranice a 
v Luhanské a Doněcké oblasti rozmístěny 
posílené mezinárodní mírové jednotky; 
jakmile to situace dovolí, mělo by v rámci 
plného provádění dohod z Minsku být 
stranám konfliktu nabídnuto umístění 
mise SBOP vedené EU, která by 
pomáhala například při odminování, při 
přípravách na místní volby 
a zabezpečovala volný přístup 
humanitárních organizací;

bt) zohlednili skutečnost, že dohody 
z Minsku nebyly dosud naplněny;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/3

Pozměňovací návrh 3
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
za skupinu ID

Zpráva A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému 
představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k Východnímu partnerství před 
summitem konaným v červnu 2020
(2019/2209(INI))

Návrh doporučení
Bod 1 – písm. h

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

h) ve světle individuálního přístupu 
zvážili vypracování strategie posílené 
spolupráce pro tyto tři přidružené země, 
která by mohla vytvořit program na 
podporu reforem a investic v oblastech, 
jako je budování kapacit, doprava, 
infrastruktura, propojenost, energetika, 
spravedlnost a digitální ekonomika, 
a později by mohla být rozšířena na 
zbývající země Východního partnerství, 
a to na základě individuálního posouzení 
reformních závazků EU a dosaženého 
pokroku s přihlédnutím k tomu, že je 
třeba zachovat soudržnost Východního 
partnerství, a v souladu se zásadou 
inkluzivnosti; tento dialog by mohl 
zahrnovat setkávání s vedoucími 
představiteli přidružených zemí na 
strukturovaném základě v rámci zasedání 
Evropské rady a pravidelnou účast jejich 
zástupců na zasedáních pracovních 
skupin a výborů Evropské rady;

vypouští se

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/4

Pozměňovací návrh 4
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
za skupinu ID

Zpráva A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému 
představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k Východnímu partnerství před 
summitem konaným v červnu 2020
(2019/2209(INI))

Návrh doporučení
Bod odůvodnění D

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že intenzivnější 
spolupráce mezi EU a zeměmi Východního 
partnerství není lineární proces 
a plnohodnotnou spolupráci lze navázat 
a udržovat, pouze pokud budou během 
ústavního a legislativního procesu 
dodržovány základní evropské hodnoty 
a zásady a pokud bude zaručen boj proti 
korupci, organizovanému zločinu, praní 
špinavých peněz, oligarchickým 
strukturám a nepotismu; zdůrazňuje, že 
v závažných případech nedodržení 
závazků může být spolupráce ukončena;

D. vzhledem k tomu, že obtíže při 
dosahování cílů EU ze strany všech zemí 
Východního partnerství ukazují na meze 
samotného partnerství, zejména 
omezenost možnosti provádět účinnou 
strategii vůči šesti zemím, které nejsou 
zeměpisně přilehlé a mezi nimiž panují 
hospodářské, sociální a historicko-
kulturní rozdíly;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/5

Pozměňovací návrh 5
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
za skupinu ID

Zpráva A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému 
představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k Východnímu partnerství před 
summitem konaným v červnu 2020
(2019/2209(INI))

Návrh doporučení
Bod odůvodnění G

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že od vzniku 
Východního partnerství postupují 
partnerské země při provádění politických 
a hospodářských reforem různým tempem, 
což je dáno vnitřními i vnějšími faktory, 
a nedospěly dosud do bodu, kdy by tyto 
reformy byly nevratné;

G. vzhledem k tomu, že od vzniku 
Východního partnerství vykazují 
partnerské země hospodářskou a finanční 
nestabilitu a že vztahy se zeměmi 
Východního partnerství znamenají pro 
EU řadu problémů a rizik spojených 
s křehkou státní strukturou těchto zemí, 
jako je korupce, nezákonný obchod, 
terorismus či etnické a územní konflikty;

Or. en



AM\1207163CS.docx PE647.648v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

9.6.2020 A9-0112/6

Pozměňovací návrh 6
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
za skupinu ID

Zpráva A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému 
představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k Východnímu partnerství před 
summitem konaným v červnu 2020
(2019/2209(INI))

Návrh doporučení
Bod odůvodnění N

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že evropská 
prosperita a bezpečnost je úzce spojena se 
situací v našich sousedních zemích, 
zejména v zemích Východního partnerství; 
vzhledem k tomu, že Východní partnerství 
sleduje společné cíle dobrých sousedských 
vztahů a regionální spolupráce a že 
revidovaná evropská politika sousedství by 
měla podporovat a posilovat kapacity pro 
řešení dvoustranných sporů a usilovat 
o usmíření mezi společnostmi ve 
východním sousedství;

N. vzhledem k tomu, že evropská 
prosperita a bezpečnost je úzce spojena se 
situací v našich sousedních zemích, 
zejména v zemích Východního partnerství; 
vzhledem k tomu, že evropská činnost 
vyvíjená v rámci zahraniční politiky EU, 
jež je ze své podstaty omezená 
a roztříštěná, neboť v této oblasti 
neexistuje „evropský zájem“, nebyla nikdy 
schopna řešit bezpečnostní hrozby v této 
oblasti ani jim předcházet, ale často – 
prostřednictvím ekonomického vlivu – 
sloužila jako prostředek k získání 
politických výhod a jako nástroj pro 
vyvíjení tlaku a vedení geopolitického boje 
s jinými mocnostmi mimo EU;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/7

Pozměňovací návrh 7
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
za skupinu ID

Zpráva A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému 
představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k Východnímu partnerství před 
summitem konaným v červnu 2020
(2019/2209(INI))

Návrh doporučení
Bod 1 – písm. a

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

a) uznali, že země Východního 
partnerství stále více přebírají vlastní 
odpovědnost, co se týče iniciativy 
Východního partnerství; poukazovali na 
to, že je třeba usilovat o trvalé vysílání 
impulsů k účinné spolupráci, 
intenzivnímu dialogu a úzkému 
partnerství v rámci Východního 
partnerství, prostřednictvím 
transformačního dopadu politiky 
Východního partnerství, která podporuje 
reformy, jež přinášejí pozitivní politické, 
společenské, hospodářské a právní změny 
v zemích Východního partnerství, 
s přihlédnutím k míře jejich ambic vůči 
EU; upozorňovali na snahy přidružených 
zemí o stále užší vztah s EU; potvrdili 
svrchované právo zemí Východního 
partnerství svobodně si zvolit svou 
individuální úroveň spolupráce či 
integrace s EU a odmítnout veškeré vnější 
ovlivňování svého rozhodnutí;

a) potvrdili svrchované právo zemí 
Východního partnerství svobodně si zvolit 
svou individuální úroveň spolupráce s EU 
v souladu se svou politickou, sociální, 
právní a hospodářskou orientací 
a odmítnout veškeré vnější ovlivňování 
svého rozhodnutí;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/8

Pozměňovací návrh 8
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
za skupinu ID

Zpráva A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému 
představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k Východnímu partnerství před 
summitem konaným v červnu 2020
(2019/2209(INI))

Návrh doporučení
Bod 1 – písm. b

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

b) zdůrazňovali, že podle článku 49 
SEU může kterýkoli evropský stát požádat 
o členství v EU, pokud respektuje hodnoty 
lidské důstojnosti, svobody, demokracie, 
rovnosti, právního státu a lidských práv, 
včetně práv příslušníků menšin, jak je 
uvedeno v článku 2 SEU; připustili, že 
ačkoli přistoupení není předmětem 
projektu Východního partnerství, může 
politika vedená v tomto rámci usnadnit 
proces postupné integrace do EU; měli na 
paměti, že na případný proces přistoupení 
musí být EU i dotčená země Východního 
partnerství dobře připraveny, a to 
s ohledem na budoucí reformní proces 
EU, na sblížení partnerské země s acquis 
EU i na splnění kritérii pro členství v EU; 
zajistili, že důsledné provádění stávajících 
dohod mezi EU a zeměmi Východního 
partnerství bude prvním krokem tohoto 
procesu postupné integrace;

b) zdůrazňovali, že se v rámci 
Východního partnerství nepočítá 
s případným procesem přistoupení zemí 
Východního partnerství; uznali, že podle 
článku 49 SEU může teoreticky kterýkoli 
evropský stát požádat o členství v EU, 
pokud respektuje hodnoty lidské 
důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, 
právního státu a lidských práv, včetně práv 
příslušníků menšin, jak je uvedeno 
v článku 2 SEU;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/9

Pozměňovací návrh 9
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
za skupinu ID

Zpráva A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému 
představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k Východnímu partnerství před 
summitem konaným v červnu 2020
(2019/2209(INI))

Návrh doporučení
Bod 1 – písm. c

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

c) urychleně přijali strategickou, do 
budoucna orientovanou vizi pro příští 
desetiletí Východního partnerství po roce 
2020 s cílem nabídnout v prvé řadě 
benefity občanům, posílit odolnost, 
podpořit udržitelný rozvoj, zajistit trvalé 
výsledky a prohloubit proces spolupráce 
a integrace mezi EU a zeměmi 
Východního partnerství, což je ve vlastním 
bezpečnostním a hospodářském zájmu 
EU;

c) provedli – i na politické úrovni – 
důkladnou analýzu hospodářských 
výsledků a geopolitických důsledků 
Východního partnerství s cílem zajistit 
hmatatelné výsledky spolupráce mezi EU 
a zeměmi Východního partnerství v dalším 
desetiletí;

Or. en


