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6.12.2017 A8-0351/1 

Pozměňovací návrh  1 

Michael Gahler 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2017/2123(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 25 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na oznámení o stálé 

strukturované spolupráci (PESCO) ze dne 

13. listopadu 2017, 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/2 

Pozměňovací návrh  2 

Michael Gahler 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2017/2123(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 25 b (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na společné sdělení 

Komise a místopředsedkyně Komise, 

vysoké představitelky Evropskému 

parlamentu a Radě ze dne 10. listopadu 

2017 nazvané „Jak zlepšit vojenskou 

mobilitu v Evropské unii“ 

(JOIN(2017)0041), 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/3 

Pozměňovací návrh  3 

Michael Gahler 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2017/2123(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. vítá ochotu členských států 

přijmout v rámci SBOP závazné přísliby, a 

realizovat tak ambiciózní a inkluzivní 

stálou strukturovanou spolupráci (PESCO) 

a žádá Radu, aby tuto spolupráci rychle 

vytvořila; zdůrazňuje, že požadovaná úplná 

účast na této spolupráci nesmí nijak 

narušovat plný závazek vůči SBOP ani 

vysokou úroveň ambicí mezi účastnícími 

se členskými státy; poukazuje na 

skutečnost, že je nutné stanovit jasná 

kritéria účasti, která poskytnou dalším 

členským státům možnost připojit se v 

pozdější fázi; je toho názoru, že činnosti 

uskutečňované v rámci PESCO by vždy 

měly být v plném souladu s SBOP; 

31. vítá oznámení o stálé 

strukturované spolupráci (PESCO) a její 

očekávanou aktivaci na základě ochoty 
členských států přijmout v rámci SBOP 

závazné přísliby, a realizovat tak 

ambiciózní a inkluzivní stálou 

strukturovanou spolupráci (PESCO) a žádá 

Radu, aby tuto spolupráci rychle vytvořila; 

zdůrazňuje, že požadovaná úplná účast na 

této spolupráci nesmí nijak narušovat plný 

závazek vůči SBOP ani vysokou úroveň 

ambicí mezi účastnícími se členskými 

státy; poukazuje na skutečnost, že je nutné 

stanovit jasná kritéria účasti, která 

poskytnou dalším členským státům 

možnost připojit se v pozdější fázi; je toho 

názoru, že činnosti uskutečňované v rámci 

PESCO by vždy měly být v plném souladu 

s SBOP; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/4 

Pozměňovací návrh  4 

Michael Gahler 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2017/2123(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. zdůrazňuje, že je nezbytné usnadnit 

administrativní postupy, které zbytečně 

zpomalují vytváření sil pro mise SBOP a 

přeshraniční pohyb sil rychlé reakce uvnitř 

EU; vyzývá členské státy k zavedení 

celounijního systému koordinace rychlého 

pohybu personálu obranných sil, vybavení 

a dodávek pro účely SBOP v případech, 

kdy je uplatněna doložka o solidaritě a 

všechny členské státy mají povinnost 

poskytnout pomoc a podporu všemi 

prostředky, které jsou v jejich moci, v 

souladu s článkem 51 Charty OSN; 

33. zdůrazňuje, že je nezbytné usnadnit 

administrativní postupy, které zbytečně 

zpomalují vytváření sil pro mise SBOP a 

přeshraniční pohyb sil rychlé reakce uvnitř 

EU; vyzývá členské státy k zavedení 

celounijního systému koordinace rychlého 

pohybu personálu obranných sil, vybavení 

a dodávek pro účely SBOP v případech, 

kdy je uplatněna doložka o solidaritě a 

všechny členské státy mají povinnost 

poskytnout pomoc a podporu všemi 

prostředky, které jsou v jejich moci, v 

souladu s článkem 51 Charty OSN; vítá v 

tomto ohledu společné sdělení o 

zlepšování vojenské mobility; vyzývá 

Komisi, aby do března 2018 předložila 

Parlamentu a členským státům podstatný 

akční plán, jenž bude plně v souladu 

s pokračujícím úsilím v rámci NATO; 

Or. en 

 

 


