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21.3.2011 B7-0198/4 

Poprawka  4 

Werner Schulz 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0198/2011 

Marek Siwiec 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa – wymiaru wschodniego 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. podkreśla, Ŝe naleŜy uznać zmiany 

wprowadzone Traktatem z Lizbony, 

w szczególności wzmocnioną rolę 

wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego 

przedstawiciela Unii ds. zagranicznych 

i polityki bezpieczeństwa (WP/WP), 

utworzenie Europejskiej SłuŜby Działań 

Zewnętrznych (ESDZ), powołanie 

komisarza ds. rozszerzenia i polityki 

sąsiedztwa oraz nowe uprawnienia 

Parlamentu Europejskiego, aby nadać 

większą spójność polityce zagranicznej UE 

oraz zwiększyć skuteczność i prawowitość 

jej zewnętrznego wymiaru i działań; 

6. podkreśla, Ŝe naleŜy uznać zmiany 

wprowadzone Traktatem z Lizbony, 

w szczególności wzmocnioną rolę 

wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego 

przedstawiciela Unii ds. zagranicznych 

i polityki bezpieczeństwa (WP/WP), 

utworzenie Europejskiej SłuŜby Działań 

Zewnętrznych (ESDZ), powołanie 

komisarza ds. rozszerzenia i polityki 

sąsiedztwa oraz nowe uprawnienia 

Parlamentu Europejskiego, aby nadać 

większą spójność polityce zagranicznej UE 

oraz zwiększyć skuteczność i prawowitość 

jej zewnętrznego wymiaru i działań; 

oczekuje, Ŝe państwa członkowskie UE nie 

podejmą dwustronnych inicjatyw 

z krajami objętymi EPS, które to 

inicjatywy mogłyby umniejszyć 

skuteczność działań UE; 

Or. en 
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21.3.2011 B7-0198/5 

Poprawka  5 

Werner Schulz 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0198/2011 

Marek Siwiec 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa – wymiaru wschodniego 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 20a. wzywa do utworzenia oddzielnego 

mechanizmu finansowania społeczeństwa 

obywatelskiego w ramach ENPI, z którego 

finansowane byłoby tworzenie zdolności 

i uczestnictwo organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego, utworzenie mieszczącego 

się w Brukseli sekretariatu ds. tego 

mechanizmu i wspieranie dialogu między 

tymi organizacjami a rządem; 

Or. en 
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21.3.2011 B7-0198/6 

Poprawka  6 

Werner Schulz 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0198/2011 

Marek Siwiec 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa – wymiaru wschodniego 

Projekt rezolucji 

Ustęp 48 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 48a. w tym kontekście zwraca uwagę na 

fakt, Ŝe brak postępów w rozwiązywaniu 

nierozstrzygniętych konfliktów na 

Zakaukaziu stanowił przeszkodę w 

rozwoju wszelkich rodzajów współpracy w 

tym regionie, z wyjątkiem Regionalnego 

Centrum Ekologicznego, czego skutkiem 

jest osłabienie EPS; wyraŜa pogląd, Ŝe 

kwestią najwyŜszej wagi jest określenie 

obszarów współpracy, w które moŜna by 

zaangaŜować te trzy kraje, co w 

szczególności dotyczy dialogu między 

społeczeństwami obywatelskimi, 

organizacjami młodzieŜowymi i 

niezaleŜnymi mediami oraz interakcji 

gospodarczych, a ponadto wzywa ESDZ 

do podjęcia wszelkich wysiłków w celu 

zaangaŜowania w tę inicjatywę równieŜ 

Federacji Rosyjskiej i Turcji; 

Or. en 

 

 


