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 A8-0317/1 

Pozměňovací návrh  1 

Ioan Mircea Paşcu 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na závěry Rady ohledně 

společné bezpečnostní a obranné politiky 

ze dne 25. listopadu 2013, ze dne 18. 

listopadu 2014, ze dne 18. května 2015 

a ze dne 27. června 2016, 

– s ohledem na závěry Rady ohledně 

společné bezpečnostní a obranné politiky 

ze dne 25. listopadu 2013, ze dne 18. 

listopadu 2014, ze dne 18. května 2015, 

ze dne 27. června 2016 a ze dne 17. října 

2016, 

Or. en 
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 A8-0317/2 

Pozměňovací návrh  2 

Ioan Mircea Paşcu 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 8 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  – s ohledem na plán provádění 

bezpečnostní a obranné politiky, který dne 

14. listopadu 2016 představila 

místopředsedkyně Komise, vysoká 

představitelka Federica Mogheriniová, 

a na závěry Rady ze dne 14. listopadu 

2016 o provádění globální strategie 

Evropské unie pro oblast zahraniční 

a bezpečnostní politiky, 

Or. en 
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 A8-0317/3 

Pozměňovací návrh  3 

Ioan Mircea Paşcu 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vítá plán budoucího rozvoje SBOP, 

jejž představí vysoká představitelka, 

místopředsedkyně Komise a který bude 

obsahovat konkrétní harmonogram 

a jednotlivé kroky; domnívá se, že tento 

plán by měl doplňovat akční plán evropské 

obrany; podtrhuje potřebu posílit 

vojenskou složku SBOP; vyjadřuje 

důraznou podporu myšlence, že členské 

státy by své investice do bezpečnosti 

a obrany koordinovaly a že by zvýšily 

finanční podporu výzkumu v oblasti 

obrany na úrovni EU; 

14. vítá plán rozvoje SBOP, jejž 

představila vysoká představitelka, 

místopředsedkyně Komise a který 

obsahuje konkrétní harmonogram 

a jednotlivé kroky; s potěšením konstatuje, 

že tento plán doplňuje nadcházející akční 

plán evropské obrany; podtrhuje potřebu 

posílit vojenskou složku SBOP; vyjadřuje 

důraznou podporu myšlence, že členské 

státy by své investice do bezpečnosti 

a obrany koordinovaly a že by zvýšily 

finanční podporu výzkumu v oblasti 

obrany na úrovni EU; 

Or. en 
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 A8-0317/4 

Pozměňovací návrh  4 

Ioan Mircea Paşcu 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. upozorňuje, že aby se zajistilo rychlé 

a účinné uplatňování politických ambicí, 

priorit a komplexního přístupu globální 

strategie EU pro zahraniční a bezpečnostní 

politiku formou bílé knihy EU 

o bezpečnosti a obraně, je ze strany 

členských států a vnitrostátních parlamentů 

v úzké spolupráci se všemi příslušnými 

orgány EU zapotřebí silné odhodlání, 

zapojení a podpora; vítá pokračující práci 

místopředsedkyně Komise, vysoké 

představitelky v rámci procesu provádění; 

zdůrazňuje, že na provádění globální 

strategie EU pro zahraniční a bezpečnostní 

politiku a na účinnou a silnější SBOP je 

třeba vyčlenit příslušné prostředky; 

18. upozorňuje, že aby se zajistilo rychlé 

a účinné uplatňování politických ambicí, 

priorit a komplexního přístupu globální 

strategie EU pro zahraniční a bezpečnostní 

politiku formou bílé knihy EU 

o bezpečnosti a obraně, které předcházel 

plán provádění bezpečnostní a obranné 

politiky, je ze strany členských států 

a vnitrostátních parlamentů v úzké 

spolupráci se všemi příslušnými orgány EU 

zapotřebí silné odhodlání, zapojení 

a podpora; poukazuje na úzké spojení 

mezi tímto plánem provádění bezpečnostní 

a obranné politiky a širším prováděním 

globální strategie této politiky, jehož 

součástí je nadcházející akční plán 

evropské obrany a uplatňování 

společného prohlášení EU a NATO 

podepsaného ve Varšavě; vítá pokračující 

práci místopředsedkyně Komise, vysoké 

představitelky a členských států v rámci 

procesu jejich provádění; zdůrazňuje, že 

na provádění globální strategie EU 

pro zahraniční a bezpečnostní politiku 

a na účinnou a silnější SBOP je třeba 

vyčlenit příslušné prostředky; 

Or. en 
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 A8-0317/5 

Pozměňovací návrh  5 

Ioan Mircea Paşcu 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. považuje vypracování odvětvové 

strategie za nezbytné pokračování 

globální strategie EU pro zahraniční 

a bezpečnostní politiku, kterou musí 

schválit a představit Evropská rada 

a která by měla dále určit civilní 

a vojenskou úroveň ambicí, úkoly, 

požadavky a priority v oblasti schopností; 

opakuje své dřívější výzvy k vypracování 

evropské bílé knihy obrany a naléhavě 

vyzývá Radu, aby tento dokument 

připravila bez zbytečného prodlení; 

vyjadřuje své znepokojení nad tím, že 

navržený plán provádění politiky v oblasti 

bezpečnosti a obrany ani zdaleka 

nesplňuje očekávání Parlamentu 
a veřejnosti; opětovně zdůrazňuje 

vzájemnou a nedělitelnou bezpečnost 

všech členských států Evropské unie; 

19. domnívá se, že je naprosto nezbytné, 

aby EU a její členské státy urychleně 

a účinně provedly veškerá konkrétní 

opatření, která jsou v plánu provádění 

politiky v oblasti bezpečnosti a obrany 

navrženy; poukazuje na míru odhodlání, 

s jakou Rada podporuje tyto tři strategické 
priority uvedené v globální strategii EU 

pro zahraniční a bezpečnostní politiku: 

a) reakci na vnější konflikty a krize, 

b) budování kapacit partnerů 

a c) ochranu Unie a jejích občanů; vyzývá 

Evropskou radu, aby ve dnech 15.–

16. prosince 2016 poskytla ambiciózní 

strategické orientační pokyny, které by 

zajistily další pokračování činnosti 

v oblasti bezpečnosti a obrany; opětovně 

zdůrazňuje vzájemnou a nedělitelnou 

bezpečnost všech členských států Evropské 

unie; 

Or. en 
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 A8-0317/6 

Pozměňovací návrh  6 

Ioan Mircea Paşcu 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. podtrhuje důležitost vybudování 

trvalého ústředí EU pro civilní a vojenské 

mise a operace SBOP, odkud by 

integrovaný operační tým zajišťoval celý 

plánovací cyklus od vytvoření počáteční 

politické koncepce až po vypracování 

podrobných plánů; zdůrazňuje, že by 

se nejednalo o replikaci struktur NATO, 

nýbrž naopak o nezbytné institucionální 

opatření za účelem posílení plánování misí 

a operací SBOP a rozdělení kapacit; 

23. poukazuje na význam vytvoření 

permanentního operačního plánování 

a schopnosti provádění na strategické 

úrovni, pokud jde o vojenské mise 

bez výkonných pravomocí, vzájemně 

spolupracující a zajišťující integrované 

zapojení SBOP, společně se schopností 

plánování a provádění civilních misí; 

zdůrazňuje, že by se nejednalo 

o zdvojování struktur NATO, nýbrž naopak 

o nezbytné institucionální opatření 

za účelem posílení plánování misí 

a operací SBOP a prováděcích kapacit; 

Or. en 
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 A8-0317/7 

Pozměňovací návrh  7 

Ioan Mircea Paşcu 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. vítá návrh Komise na změnu nařízení 

(EU) č. 230/2014 (kterým se zřizuje nástroj 

přispívající ke stabilitě a míru), která by 

měla zvýšit účast Unie na vyzbrojování 

vojenských subjektů v partnerských 

zemích, které přispívá k jejich 

obranyschopnosti, čímž se snižuje riziko, 

že se tyto země opět stanou obětí konfliktu 

a výchozím bodem agresí vůči EU; 

zdůrazňuje, že k účasti na vyzbrojování by 

mělo docházet ve výjimečných situacích, 

jak je popsáno v článku 3a výše uvedeného 

návrhu na změnu nařízení (EU) 

č. 230/2014, aby se přispívalo 

k udržitelnému rozvoji, řádné správě věcí 

veřejných a právnímu státu; v této 

souvislosti vybízí ESVČ a Komisi, aby 

urychlily provádění iniciativy na budování 

kapacit na podporu bezpečnosti a rozvoje 

(CBSD) zaměřené na zlepšení účinnosti 

a udržitelnosti misí SBOP; 

29. bere na vědomí návrh Komise 

na změnu nařízení (EU) č. 230/2014 

(kterým se zřizuje nástroj přispívající 

ke stabilitě a míru), která by měla zvýšit 

účast Unie na vyzbrojování vojenských 

subjektů v partnerských zemích, které 

přispívá k jejich obranyschopnosti, čímž se 

snižuje riziko, že se tyto země opět stanou 

obětí konfliktu a výchozím bodem agresí 

vůči EU; zdůrazňuje, že k účasti 

na vyzbrojování by mělo docházet 

ve výjimečných situacích, jak je popsáno 

v článku 3a výše uvedeného návrhu 

na změnu nařízení (EU) č. 230/2014, aby 

se přispívalo k udržitelnému rozvoji, řádné 

správě věcí veřejných a právnímu státu; 

v této souvislosti vybízí ESVČ a Komisi, 

aby urychlily provádění iniciativy 

na budování kapacit na podporu 

bezpečnosti a rozvoje (CBSD) zaměřené 

na zlepšení účinnosti a udržitelnosti misí 

SBOP; 

Or. en 
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 A8-0317/8 

Pozměňovací návrh  8 

Ioan Mircea Paşcu 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 48 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

48. podporuje iniciativy Komise z oblasti 

obrany, např. obranný akční plán a politiku 

obranného průmyslu, k jejichž realizaci by 

se mělo přikročit poté, co bude 

představena bílá kniha EU pro oblast 

bezpečnosti a obrany; podporuje další 

zapojení Komise do oblasti obrany pomocí 

rozsáhlého a správně zaměřeného 

výzkumu, plánování a provádění; vítá 

přípravnou akci pro výzkum v oblasti 

SBOP a žádá přiměřené financování 

pro zbývající část současného víceletého 

finančního rámce; podporuje vývoj 

výzkumného programu v oblasti obrany 

EU v příštím víceletém finančním rámci 

(2021–2027); 

48. podporuje iniciativy Komise z oblasti 

obrany, např. obranný akční plán a politiku 

obranného průmyslu; podporuje další 

zapojení Komise do oblasti obrany pomocí 

rozsáhlého a správně zaměřeného 

výzkumu, plánování a provádění; bere 

na vědomí přípravnou akci pro výzkum 

v oblasti SBOP a žádá přiměřené 

financování pro zbývající část současného 

víceletého finančního rámce; podporuje 

vývoj možného budoucího výzkumného 

programu v oblasti obrany, který by 

financovala EU a který by měl být 

posouzen v příštím víceletém finančním 

rámci (2021–2027); vyzývá členské státy, 

aby poskytly další nezbytné finanční 

prostředky; 

Or. en 
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 A8-0317/9 

Pozměňovací návrh  9 

Ioan Mircea Paşcu 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 48 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  48a. domnívá se, že v rámci budoucího 

výzkumného programu v oblasti obrany 

EU by se měly financovat výzkumné 

projekty z prioritních oblastí, na nichž se 

dohodnou členské státy, a že Evropský 

fond pro obranu by mohl podporovat 

financování kapacit, na nichž se společně 

dohodly členské státy a které mají jasný 

unijní přínos; 

Or. en 

 

 


