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6.12.2017 A8-0351/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Michael Gahler 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

2017/2123(INI) 

Návrh uznesenia 

Citácia 25 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na oznámenie o stálej 

štruktúrovanej spolupráci (PESCO) z 13. 

novembra 2017, 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Michael Gahler 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

2017/2123(INI) 

Návrh uznesenia 

Citácia 25 b (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na spoločné 

oznámenie Komisie a podpredsedníčky 

Komisie/vysokej predstaviteľky 

Európskemu parlamentu a Rade z 10. 

novembra 2017 s názvom Zlepšovanie 

vojenskej mobility v Európskej únii 

(JOIN(2017)0041), 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Michael Gahler 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

2017/2123(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. víta ochotu členských štátov prijať 

záväzky v rámci SBOP, a tak vykonávať 

ambicióznu a inkluzívnu stálu 

štruktúrovanú spoluprácu (PESCO) a 

žiada o jej rýchle zriadenie Radou; 

zdôrazňuje, že želaná inkluzívnosť účasti 

nesmie ohroziť pevné odhodlanie 

dodržiavať SBOP ani vysokú úroveň 

ambícií medzi zúčastnenými členskými 

štátmi; poukazuje na potrebu stanoviť jasné 

kritériá účasti, ktoré poskytnú ďalším 

členským štátom možnosť pripojiť sa v 

neskoršej fáze; vyjadruje presvedčenie, že 

činnosti v rámci stálej štruktúrovanej 

spolupráce (PESCO) by mali byť v plnom 

súlade so SBOP; 

31. víta oznámenie o stálej 

štruktúrovanej spolupráci (PESCO) a jej 

plánovanú aktiváciu na základe ochoty 
členských štátov prijať záväzky v rámci 

SBOP, a tak vykonávať ambicióznu 

a inkluzívnu spoluprácu PESCO, a žiada o 

jej rýchle zavedenie Radou; zdôrazňuje, že 

želaná inkluzívnosť účasti nesmie ohroziť 

pevné odhodlanie dodržiavať SBOP ani 

vysokú úroveň ambícií medzi 

zúčastnenými členskými štátmi; poukazuje 

na potrebu stanoviť jasné kritériá účasti, 

ktoré poskytnú ďalším členským štátom 

možnosť pripojiť sa v neskoršej fáze; 

vyjadruje presvedčenie, že činnosti v rámci 

stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) 

by mali byť v plnom súlade so SBOP; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Michael Gahler 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

2017/2123(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

33. zdôrazňuje, že je potrebné uľahčiť 

administratívne postupy, ktoré zbytočne 

spomaľujú vytváranie síl pre misie SBOP 

a cezhraničný pohyb síl rýchlej reakcie 

v rámci EÚ; vyzýva členské štáty, aby 

zaviedli celoeurópsky systém koordinácie 

rýchleho presunu príslušníkov ozbrojených 

síl, vybavenia a dodávok pre potreby 

SBOP v prípadoch, keď sa uplatňuje 

doložka o solidarite a všetky členské štáty 

majú povinnosť poskytovať pomoc 

a podporu všetkými dostupnými 

prostriedkami v súlade s článkom 51 

Charty OSN; 

33. zdôrazňuje, že je potrebné uľahčiť 

administratívne postupy, ktoré zbytočne 

spomaľujú vytváranie síl pre misie SBOP 

a cezhraničný pohyb síl rýchlej reakcie 

v rámci EÚ; vyzýva členské štáty, aby 

zaviedli celoeurópsky systém koordinácie 

rýchleho presunu príslušníkov ozbrojených 

síl, vybavenia a dodávok pre potreby 

SBOP v prípadoch, keď sa uplatňuje 

doložka o solidarite a všetky členské štáty 

majú povinnosť poskytovať pomoc 

a podporu všetkými dostupnými 

prostriedkami v súlade s článkom 51 

Charty OSN; v tejto súvislosti víta 

spoločné oznámenie o zlepšovaní 

vojenskej mobility;  vyzýva Komisiu, aby 

do marca 2018 predložila Európskemu 

parlamentu a členským štátom zásadný 

akčný plán, ktorý bude plne v súlade s 

pokračujúcim úsilím v rámci NATO; 

Or. en 

 

 


