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9.6.2020 A9-0112/1

Pozmeňujúci návrh 1
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
v mene skupiny ID

Správa A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému 
predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k Východnému partnerstvu 
pred samitom v júni 2020
(2019/2209(INI))

Návrh odporúčania
Odsek 1 – písmeno g

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh

g) zachovávať vyvážený prístup medzi 
na mieru prispôsobenou diferenciáciou v 
rámci Východného partnerstva a 
inkluzívnosťou, súdržnosťou a 
konzistentnosťou viacstranného rámca, 
ktorý ostáva referenčným bodom pre 
všetky krajiny Východného partnerstva; 
zabrániť deleniu Východného partnerstva 
podľa ambícií jednotlivých krajín voči EÚ; 
zohľadniť skutočnosť, že rozsah a hĺbka 
spolupráce medzi EÚ a krajinami 
Východného partnerstva majú byť 
určované na základe ambícií strán a 
vykonávania reforiem z ich strany; uznať, 
že dohody o pridružení/DCFTA, ktoré boli 
podpísané s Gruzínskom, Moldavskou 
republikou a Ukrajinou, sú dôkazom 
diferencovaného prístupu a mali by viesť 
k ešte lepším formátom a plánom 
bilaterálnych vzťahov na základe zásady 
„viac za viac“;

g) zachovávať vyvážený prístup medzi 
na mieru prispôsobenou diferenciáciou v 
rámci Východného partnerstva a 
inkluzívnosťou, súdržnosťou a 
konzistentnosťou viacstranného rámca, 
ktorý ostáva referenčným bodom pre 
všetky krajiny Východného partnerstva; 
zabrániť deleniu Východného partnerstva 
podľa ambícií jednotlivých krajín voči EÚ; 
zohľadniť skutočnosť, že rozsah a hĺbka 
spolupráce medzi EÚ a krajinami 
Východného partnerstva majú byť 
určované na základe ambícií strán a 
vykonávania reforiem z ich strany;
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9.6.2020 A9-0112/2

Pozmeňujúci návrh 2
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
v mene skupiny ID

Správa A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému 
predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k Východnému partnerstvu 
pred samitom v júni 2020
(2019/2209(INI))

Návrh odporúčania
Odsek 1 – písmeno b t

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh

bt) vziať na vedomie žiadosti 
ukrajinskej vlády o to, aby pozdĺž 
ukrajinsko-ruskej hranice a v luhanskej a 
doneckej oblasti boli rozmiestnené 
posilnené medzinárodné mierové 
jednotky; ak to dovolí situácia a v rámci 
riadneho plnenia Minských dohôd by sa 
umiestnenie misie SBOP pod vedením EÚ 
malo ponúknuť obom stranám konfliktu, 
aby pomáhala pri úlohách, ako sú 
odmínovanie, príprava miestnych volieb a 
zabezpečenie voľného prístupu 
humanitárnych organizácií;

bt) vziať na vedomie skutočnosť, že 
Minské dohody doteraz neboli splnené;
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9.6.2020 A9-0112/3

Pozmeňujúci návrh 3
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
v mene skupiny ID

Správa A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému 
predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k Východnému partnerstvu 
pred samitom v júni 2020
(2019/2209(INI))

Návrh odporúčania
Odsek 1 – písmeno h

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh

h) so zreteľom na prístup 
prispôsobený na mieru zvážiť 
vypracovanie stratégie posilnenej 
spolupráce pre tieto tri pridružené krajiny, 
ktorá by mohla vytvoriť program na 
podporu reforiem a investícií v oblastiach, 
ako je budovanie kapacít, doprava, 
infraštruktúra, prepojenosť, energetika, 
spravodlivosť a digitálne hospodárstvo, a 
neskôr by mohla byť rozšírená na 
zostávajúce krajiny Východného 
partnerstva na základe individuálneho 
posúdenia reformných záväzkov EÚ a 
dosiahnutého pokroku, a to so zreteľom 
na potrebu zachovať súdržnosť 
Východného partnerstva a v súlade so 
zásadou inkluzívnosti; tento dialóg by 
mohol zahŕňať stretnutia s vedúcimi 
predstaviteľmi pridružených krajín na 
štruktúrovanom základe popri 
zasadnutiach Európskej rady a pravidelnú 
účasť ich zástupcov na schôdzach 
pracovných skupín a výborov Európskej 
rady;

vypúšťa sa
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9.6.2020 A9-0112/4

Pozmeňujúci návrh 4
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
v mene skupiny ID

Správa A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému 
predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k Východnému partnerstvu 
pred samitom v júni 2020
(2019/2209(INI))

Návrh odporúčania
Odôvodnenie D

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh

D. keďže intenzívnejšia spolupráca 
medzi EÚ a krajinami Východného 
partnerstva nie je lineárny proces a 
plnohodnotnú spoluprácu možno 
dosiahnuť a zachovať len vtedy, ak sa 
počas ústavného a legislatívneho procesu 
dodržiavajú základné európske hodnoty a 
zásady a ak je zabezpečený boj proti 
korupcii, organizovanej trestnej činnosti, 
praniu špinavých peňazí, oligarchickým 
štruktúram a nepotizmu; zdôrazňuje však, 
že v závažných prípadoch nedodržania 
záväzku môže byť spolupráca ukončená;

D. keďže ťažkosti, ktoré majú všetky 
krajiny Východného partnerstva pri 
dosahovaní cieľov EÚ, poukazujú na 
obmedzenia samotného partnerstva, 
najmä pokiaľ ide o vykonávanie účinnej 
stratégie vo vzťahu k šiestim krajinám, 
ktoré geograficky nesusedia a sú odlišné z 
hospodárskeho, sociálneho a historického 
a kultúrneho hľadiska;
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9.6.2020 A9-0112/5

Pozmeňujúci návrh 5
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
v mene skupiny ID

Správa A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému 
predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k Východnému partnerstvu 
pred samitom v júni 2020
(2019/2209(INI))

Návrh odporúčania
Odôvodnenie G

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh

G. keďže už od vytvorenia 
Východného partnerstva partnerské krajiny 
vykazujú, z dôvodu vnútorných aj 
vonkajších faktorov, rozdielne tempo 
politických a hospodárskych reforiem a 
ešte nedosiahli bod, po ktorom budú tieto 
reformy nezvratné;

G. keďže už od vytvorenia 
Východného partnerstva vykazujú 
partnerské krajiny hospodársku a 
finančnú nestabilitu a vzťahy s 
Východným partnerstvom priniesli EÚ 
množstvo problémov a rizík spojených s 
krehkou štátnou štruktúrou týchto krajín, 
ako je korupcia, nezákonné 
obchodovanie, terorizmus a etnicko-
územné konflikty;
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9.6.2020 A9-0112/6

Pozmeňujúci návrh 6
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
v mene skupiny ID

Správa A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému 
predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k Východnému partnerstvu 
pred samitom v júni 2020
(2019/2209(INI))

Návrh odporúčania
Odôvodnenie N

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh

N. keďže európska prosperita a 
bezpečnosť úzko súvisia so situáciou v 
susedných krajinách, a najmä krajinách 
Východného partnerstva; keďže Východné 
partnerstvo sleduje spoločné ciele dobrých 
susedských vzťahov a regionálnej 
spolupráce a že revidovaná európska 
susedská politika by mala podporovať a 
posilňovať kapacity na riešenie 
dvojstranných sporov a usilovať sa o 
zmierenie medzi spoločnosťami vo 
východnom susedstve;

N. keďže európska prosperita a 
bezpečnosť úzko súvisia so situáciou v 
susedných krajinách, a najmä krajinách 
Východného partnerstva; keďže európska 
činnosť – vzhľadom na to, že zahraničná 
politika EÚ je prirodzene obmedzená a 
fragmentovaná, pretože v tejto oblasti 
neexistuje „európsky záujem“ – nebola 
nikdy schopná riešiť bezpečnostné hrozby 
v tejto oblasti alebo im zabrániť, ale 
prostredníctvom hospodárskeho vplyvu 
často slúžila na získanie politických výhod 
a ako nástroj vyvíjania nátlaku a vedenia 
geopolitického boja s inými mocnosťami 
mimo EÚ;
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9.6.2020 A9-0112/7

Pozmeňujúci návrh 7
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
v mene skupiny ID

Správa A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému 
predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k Východnému partnerstvu 
pred samitom v júni 2020
(2019/2209(INI))

Návrh odporúčania
Odsek 1 – písmeno a

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh

a) uznať, že krajiny Východného 
partnerstva preberajú čoraz väčšiu 
zodpovednosť, pokiaľ ide o iniciatívu 
Východného partnerstva a stále viac sa do 
nej zapájajú; zdôrazniť význam úsilia o 
nepretržité vysielanie impulzu na účinnú 
spoluprácu, intenzívny dialóg a úzke 
partnerstvo v rámci Východného 
partnerstva, ktorý je posilnený 
transformačným vplyvom politiky 
Východného partnerstva podporujúcej 
reformy, ktoré vytvárajú v krajinách 
Východného partnerstva politické, 
sociálne, hospodárske a právne zmeny, 
pričom sa zohľadňuje miera ambícií voči 
EÚ; upozorniť na snahy pridružených 
krajín o stále užší vzťah s EÚ; potvrdiť 
zvrchované právo krajín Východného 
partnerstva slobodne si zvoliť ich 
individuálnu mieru spolupráce alebo 
integrácie s EÚ a odmietnuť akýkoľvek 
vonkajší nátlak na túto voľbu;

a) potvrdiť zvrchované právo krajín 
Východného partnerstva slobodne si zvoliť 
individuálnu mieru spolupráce s EÚ v 
súlade s ich politickou, sociálnou, 
právnou a ekonomickou orientáciou a 
odmietnuť akýkoľvek vonkajší nátlak na 
túto voľbu;

Or. en
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9.6.2020 A9 0112/8

Pozmeňujúci návrh 8
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
v mene skupiny ID

Správa A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému 
predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k Východnému partnerstvu 
pred samitom v júni 2020
(2019/2209(INI))

Návrh odporúčania
Odsek 1 – písmeno b

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh

b) zdôrazniť, že podľa článku 49 ZEÚ 
môže každý európsky štát požiadať o 
členstvo v EÚ za predpokladu, že 
rešpektuje hodnoty ľudskej dôstojnosti, 
slobody, demokracie, rovnosti, právneho 
štátu a ľudských práv vrátane práv osôb 
patriacich k menšinám, ako sa uvádza v 
článku 2 ZEÚ; pripustiť, že hoci 
pristúpenie nie je predmetom projektu 
Východného partnerstva, môže politika 
Východného partnerstva uľahčiť proces 
postupnej integrácie do EÚ; mať na 
pamäti, že pre prípadný proces 
pristúpenia musia byť EÚ aj príslušná 
krajina Východného partnerstva dobre 
pripravené, pričom sa zohľadní budúci 
reformný proces EÚ a aproximácia 
partnerskej krajiny s acquis EÚ, ako aj jej 
súlad s kritériami členstva v EÚ; zaistiť, 
aby bolo plnohodnotné vykonávanie 
aktuálnych dohôd medzi EÚ a krajinami 
Východného partnerstva prvým krokom v 
tomto procese postupnej integrácie;

b) zdôrazniť, že v rámci Východného 
partnerstva sa s prípadným prístupovým 
procesom pre krajiny Východného 
partnerstva nepočíta; uznať, že teoreticky 
môže podľa článku 49 ZEÚ každý 
európsky štát požiadať o členstvo v EÚ za 
predpokladu, že rešpektuje hodnoty 
ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, 
rovnosti, právneho štátu a ľudských práv 
vrátane práv osôb patriacich k menšinám, 
ako sa uvádza v článku 2 ZEÚ;

Or. en
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9.6.2020 A9-112/9

Pozmeňujúci návrh 9
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
v mene skupiny ID

Správa A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému 
predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k Východnému partnerstvu 
pred samitom v júni 2020
(2019/2209(INI))

Návrh odporúčania
Odsek 1 – písmeno c

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh

c) urýchlene prijať strategickú a na 
budúcnosť orientovanú víziu na 
nasledujúce desaťročie Východného 
partnerstva po roku 2020 s cieľom 
ponúknuť prínosy v prvom rade pre 
občanov, posilniť odolnosť, podporiť 
udržateľný rozvoj, zabezpečiť nezvratné 
úspechy a prehĺbiť spoluprácu a proces 
integrácie medzi EÚ a krajinami 
Východného partnerstva, čo je vo vlastnom 
bezpečnostnom a hospodárskom záujme 
EÚ;

c) uskutočniť podrobnú analýzu, a to 
aj na politickej úrovni, pokiaľ ide o 
hospodársku výkonnosť a geopolitické 
dôsledky Východného partnerstva s 
cieľom zabezpečiť hmatateľné úspechy v 
rámci spolupráce medzi EÚ a krajinami 
Východného partnerstva v nasledujúcom 
desaťročí;
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