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Poprawkę złożyła Doris Pack

Poprawka 1
Ustęp 1 a (nowy)

1a. podkreśla znaczenie aktywnego zaangażowania UE w Bałkanach Zachodnich; 
podkreśla ponadto, że polityka bałkańska UE ma zasadnicze znaczenie dla wsparcia 
tego regionu w jego dążeniu do postępu, pokoju i stabilizacji;

Or. en

Poprawkę złożyła Doris Pack

Poprawka 2
Ustęp 2

2. wzywa do istotnej poprawy polityki wizowej Unii Europejskiej wobec krajów 
Bałkanów Zachodnich, ponieważ współpraca regionalna oraz współpraca z Unią 
Europejską możliwe są jedynie przy zapewnieniu swobodnego przepływu osób, który 
umożliwiłby obywatelom Bałkanów Zachodnich uczestnictwo w programach UE, 
takich jak Youth, Erasmus lub Culture, bez konieczności poddawania się 
obowiązującej procedurze wizowej, która jest czasochłonna, ryzykowna 
i nieproporcjonalnie kosztowna; proponuje ponadto zwrócenie szczególnej uwagi na 
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szybką mediację w przypadku trudności;

Or. en

Poprawkę złożyła Marianne Mikko

Poprawka 3
Ustęp 2

2. zwraca się do Rady o stworzenie systemu ułatwień wizowych umożliwiającego 
wszystkim obywatelom Ukrainy, Mołdawii i Białorusi, a także Bałkanów 
Zachodnich i Turcji uczestnictwo w programach UE, takich jak Youth, Erasmus lub 
Culture, bez konieczności poddawania się obowiązującej procedurze wizowej, która 
jest czasochłonna, ryzykowna i kosztowna; proponuje ponadto zwrócenie szczególnej 
uwagi na szybką mediację w przypadku trudności;

Or. en

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 4
Ustęp 2

2. zwraca się do Rady o stworzenie systemu ułatwień wizowych umożliwiającego 
wszystkim obywatelom Bałkanów Zachodnich i Turcji uczestnictwo w programach 
UE, takich jak Youth, Erasmus lub Culture oraz o uproszczenie procedury wizowej 
poprzez obniżenie jej kosztów i czasochłonności; proponuje ponadto zwrócenie 
szczególnej uwagi na szybką mediację w przypadku trudności;

Or. en

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 5
Ustęp 3

3. podkreśla, że poszanowanie różnorodności kulturowej jest podstawową zasadą UE, a 
mniejszości muszą mieć swobodę korzystania ze swych praw w zakresie kultury, w 
tym prawa do nauki języków mniejszości (skreślenie) i do zachowania tożsamości 
kulturowej bez żadnej dyskryminacji;
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Poprawkę złożyła Doris Pack

Poprawka 6
Ustęp 3

3. podkreśla, że poszanowanie różnorodności kulturowej jest podstawową zasadą UE, a 
mniejszości muszą mieć swobodę korzystania ze swych praw w zakresie kultury, w 
tym prawa do nauki języków mniejszości (skreślenie) i do zachowania tożsamości 
kulturowej bez żadnej dyskryminacji;

Or. en

Poprawkę złożyła Marianne Mikko

Poprawka 7
Ustęp 3

3. podkreśla, że poszanowanie różnorodności kulturowej jest podstawową zasadą UE, a 
mniejszości muszą mieć swobodę korzystania ze swych praw w zakresie kultury, w 
tym prawa do nauki języków mniejszości (skreślenie) i do zachowania tożsamości 
kulturowej bez żadnej dyskryminacji;

Or. en

Poprawkę złożyła Christa Prets

Poprawka 8
Ustęp 3

3. podkreśla, że poszanowanie różnorodności kulturowej jest podstawową zasadą UE, a 
mniejszości muszą mieć swobodę korzystania ze swych praw w zakresie kultury, w 
tym prawa do nauki języków mniejszości (skreślenie) i do zachowania tożsamości 
kulturowej bez żadnej dyskryminacji;

Or. en
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Poprawkę złożyła Věra Flasarová

Poprawka 9
Ustęp 3

3. podkreśla, że poszanowanie różnorodności kulturowej jest podstawową zasadą UE, a 
mniejszości muszą mieć swobodę korzystania ze swych praw w zakresie kultury, w 
tym prawa do nauki języków mniejszości, takich jak kurdyjski oraz serbski w obecnej 
serbskiej prowincji Kosowo;

Or. en

Poprawkę złożyła Doris Pack

Poprawka 10
Ustęp 4

4. zachęca kraje kandydujące do UE do ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie 
ochrony i promowania różnorodności form ekspresji kulturalnej;

Or. en

Poprawkę złożyła Věra Flasarová

Poprawka 11
Ustęp 6 a (nowy)

6a. podkreśla znaczenie ochrony wszystkich pomników kultury, zwłaszcza serbskich 
pomników kultury i zabytków kościoła prawosławnego na terytorium serbskiej 
prowincji Kosowo;

Or. en

Poprawkę złożyła Helga Trüpel

Poprawka 12
Ustęp 6 b (nowy)

6b. potwierdza znaczenie powszechnego dostępu do edukacji; wyraża poważne 
zaniepokojenie z powodu nieustającej, rozpowszechnionej dyskryminacji w tym 
obszarze, w szczególności dyskryminacji mniejszości romskiej we wszystkich krajach 
kandydujących i w potencjalnych krajach kandydujących;
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Or. en

Poprawkę złożyła Helga Trüpel

Poprawka 13
Ustęp 6 c (nowy)

6c. zachęca właściwe władze w Bałkanach Zachodnich do powołania wspólnej komisji 
historyków i nauczycieli, wzorowanej na komisji francusko-niemieckiej, w celu 
opracowania wspólnych podręczników historii oraz proponuje, aby Komisja 
Europejska udostępniła środki finansowe na taki projekt;

Or. en

Poprawkę złożyła Helga Trüpel

Poprawka 14
Ustęp 6 d (nowy)

6d. z zadowoleniem przyjmuje dotychczasowe postępy w reformowaniu systemów 
edukacji i szkolnictwa oraz ponownie stwierdza, że pozostają one najważniejszym 
priorytetem; podkreśla konieczność posiadania odpowiednich środków na 
osiągnięcie i wprowadzenie reform; wzywa krajowe ministerstwa do zwracania 
większej uwagi na środki przeznaczone na wydatki poprzez stałe dbanie o poprawę 
jakości;

Or. en

Poprawkę złożyła Helga Trüpel

Poprawka 15
Ustęp 6 e (nowy)

6e. z zadowoleniem przyjmuje środki prawne i strukturalne podjęte z myślą o 
osiągnięciu większej zgodności z programami i standardami normatywnymi 
Wspólnoty;

Or. en
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Poprawkę złożyła Helga Trüpel

Poprawka 16
Ustęp 6 f (nowy)

6f. usilnie zachęca do propagowania wielojęzyczności, która sama w sobie stanowi 
ważną umiejętność, ale jest również środkiem pobudzającym większy udział w 
programach wymiany naukowej EU, takich jak uczenie się przez całe życie, oraz 
możliwości mobilności stworzone przez proces boloński;

Or. en
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