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6.12.2017 A8-0351/1 

Predlog spremembe  1 

Michael Gahler 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

2017/2123(INI) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 25 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju uradnega obvestila 

o stalnem strukturnem sodelovanju 

(PESCO) z dne 13. novembra 2017, 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/2 

Predlog spremembe  2 

Michael Gahler 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

2017/2123(INI) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 25 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju skupnega sporočila 

Komisije in podpredsednice/visoke 

predstavnice z dne 10. novembra 2017 

Evropskemu parlamentu in Svetu o 

izboljšanju vojaške mobilnosti v Evropski 

uniji (JOIN(2017)0041), 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/3 

Predlog spremembe  3 

Michael Gahler 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

2017/2123(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 31 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

31. pozdravlja pripravljenost držav 

članic, da v okviru SVOP sprejmejo zaveze 

za ambiciozno in vključujoče stalno 

strukturno sodelovanje (PESCO), in 

poziva Svet k njegovi hitri vzpostavitvi; 

poudarja, da želena vključevalnost 

sodelovanja ne sme ogrožati polne 

zavezanosti SVOP ali visoke ravni ambicij 

med sodelujočimi državami članicami; 

opozarja, da je treba določiti jasna merila 

za sodelovanje in pustiti drugim državam 

članicam možnost, da se pridružijo v 

poznejši fazi; meni, da bi morale biti 

dejavnosti v okviru stalnega strukturnega 

sodelovanja vedno povsem usklajene s 

SVOP; 

31. pozdravlja uradno obvestilo o 

stalnem strukturnem sodelovanju 

(PESCO) in njegovo predvideno 

udejanjenje na podlagi pripravljenosti 
držav članic, da v okviru SVOP sprejmejo 

zaveze za ambiciozno in vključujoče 

PESCO, in poziva Svet k njegovi hitri 

vzpostavitvi; poudarja, da želena 

vključevalnost sodelovanja ne sme ogrožati 

polne zavezanosti SVOP ali visoke ravni 

ambicij med sodelujočimi državami 

članicami; opozarja, da je treba določiti 

jasna merila za sodelovanje in pustiti 

drugim državam članicam možnost, da se 

pridružijo v poznejši fazi; meni, da bi 

morale biti dejavnosti v okviru stalnega 

strukturnega sodelovanja vedno povsem 

usklajene s SVOP; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/4 

Predlog spremembe  4 

Michael Gahler 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

2017/2123(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. poudarja, da je treba poenostaviti 

upravne postopke, ki po nepotrebnem 

upočasnjujejo oblikovanje sil za misije 

SVOP in čezmejno gibanje sil za hitro 

odzivanje v EU; poziva države članice, naj 

vzpostavijo sistem na ravni celotne EU za 

usklajevanje hitrega pretoka osebja, 

opreme in materiala obrambnih sil za 

namene SVOP, kadar se uveljavlja 

solidarnostna klavzula in kadar so vse 

države članice obvezane zagotoviti pomoč 

in podporo z vsemi sredstvi, s katerimi 

razpolagajo, v skladu s členom 51 

ustanovne listine OZN; 

33. poudarja, da je treba poenostaviti 

upravne postopke, ki po nepotrebnem 

upočasnjujejo oblikovanje sil za misije 

SVOP in čezmejno gibanje sil za hitro 

odzivanje v EU; poziva države članice, naj 

vzpostavijo sistem na ravni celotne EU za 

usklajevanje hitrega pretoka osebja, 

opreme in materiala obrambnih sil za 

namene SVOP, kadar se uveljavlja 

solidarnostna klavzula in kadar so vse 

države članice obvezane zagotoviti pomoč 

in podporo z vsemi sredstvi, s katerimi 

razpolagajo, v skladu s členom 51 

ustanovne listine OZN; v zvezi s tem 

pozdravlja skupno sporočilo o izboljšanju 

vojaške mobilnosti; poziva Komisijo, naj 

do marca 2018 Parlamentu in državam 

članicam predstavi obsežen akcijski načrt, 

ki naj bo v celoti skladen s sedanjimi 

prizadevanji v okviru NATO; 

Or. en 

 

 


