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21. 3. 2011 B7-0198/4 

Predlog spremembe  4 

Werner Schulz 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0198/2011 

Marek Siwiec 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

o pregledu evropske sosedske politike - vzhodna dimenzija 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poudarja, da je treba priznati 

spremembe, nastale z Lizbonsko pogodbo, 

zlasti okrepljeno vlogo podpredsednika 

Komisije/visokega predstavnika Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko, 

ustanovitev Evropske službe za zunanje 

delovanje, imenovanje komisarja za širitev 

in sosedsko politiko ter nova pooblastila 

Evropskega parlamenta, da bi povečali 

enotnost zunanje politike EU ter 

učinkovitost in legitimnosti njene zunanje 

razsežnosti in delovanja; 

6. poudarja, da je treba priznati 

spremembe, nastale z Lizbonsko pogodbo, 

zlasti okrepljeno vlogo podpredsednika 

Komisije/visokega predstavnika Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko, 

ustanovitev Evropske službe za zunanje 

delovanje, imenovanje komisarja za širitev 

in sosedsko politiko ter nova pooblastila 

Evropskega parlamenta, da bi povečali 

enotnost zunanje politike EU ter 

učinkovitost in legitimnosti njene zunanje 

razsežnosti in delovanja; pričakuje, da 

države članice EU ne bodo sprejemale 

dvostranskih pobud z državami evropske 

sosedske politike, ki bi lahko spodkopale 

učinkovitost ukrepanja na ravni EU; 

Or. en 
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21. 3. 2011 B7-0198/5 

Predlog spremembe  5 

Werner Schulz 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0198/2011 

Marek Siwiec 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

o pregledu evropske sosedske politike - vzhodna dimenzija 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 20a. poziva k vzpostavitvi posebnega 

mehanizma za civilno družbo v okviru 

Evropskega instrumenta sosedstva in 

partnerstva, ki bi omogočal financiranje 

zmogljivosti in sodelovanja organizacij 

civilne družbe, vzpostavitev sekretariata 

foruma civilne družbe s sedežem v Bruslju 

in podporo dialogu med organizacijami 

civilne družbe in vlado; 

Or. en 
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21. 3. 2011 B7-0198/6 

Predlog spremembe  6 

Werner Schulz 

vev imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0198/2011 

Marek Siwiec 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

o pregledu evropske sosedske politike - vzhodna dimenzija 

Predlog resolucije 

Odstavek 48 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 48a. pri tem opozarja, da je pomanjkanje 

napredka pri reševanju odprtih sporov v 

Zakavkazju onemogočalo razvoj kakršne 

koli oblike sodelovanja v tej regiji, z 

izjemo Regionalnega centra za okolje 

(REC), in posledično oslabilo tudi 

evropsko sosedsko politiko; meni, da je 

bistvenega pomena opredeliti področja 

sodelovanja s temi tremi državami, pri tem 

pa upoštevati predvsem dialog med 

civilnimi družbami, mladinskimi 

organizacijami, neodvisnimi mediji, pa 

tudi gospodarsko povezovanje, in poziva 

Evropsko službo za zunanje delovanje, naj 

stori vse za vključitev Ruske federacije in 

Turčije v to pobudo; 

Or. en 

 

 


