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6.12.2017 A8-0351/12 

Pozměňovací návrh  12 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

2017/2123(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3.  vyjadřuje politování nad tím, že 

teroristické a zločinecké organizace 

získávají na síle a vzrůstá jejich počet, 

čemuž může napomáhat porážka 

ISIS/Dá‘iš a množství jeho bojovníků 

na útěku, zatímco v jižních regionech 

a na Blízkém východě se současně šíří 

nestabilita, neboť křehké a rozkládající se 

státy, jako je Libye, ponechávají rozsáhlá 

území bez vlády a napospas vnějším silám; 

vyjadřuje své neustávající znepokojení nad 

nadnárodním rozměrem teroristické hrozby 

v sahelském regionu; hluboce lituje 

skutečnosti, že činnost, kterou Korejská 

lidově demokratická republika nepřestává 

vyvíjet v souvislosti s jadernými 

a balistickými střelami, zvýšila napětí 

v regionu i za jeho hranicemi a stala se 

jednoznačnou hrozbou pro mezinárodní 

mír a bezpečnost; 

3.  vyjadřuje politování nad tím, že 

teroristické a zločinecké organizace 

získávají na síle a vzrůstá jejich počet, 

čemuž může napomáhat porážka 

ISIS/Dá‘iš a množství jeho bojovníků 

na útěku, zatímco v jižních regionech 

a na Blízkém východě se současně šíří 

nestabilita, neboť křehké a rozkládající se 

státy, jako je Libye, ponechávají rozsáhlá 

území bez vlády a napospas vnějším silám; 

vyjadřuje své neustávající znepokojení nad 

nadnárodním rozměrem teroristické hrozby 

v sahelském regionu; je znepokojen rovněž 

regionálními a celosvětovými závody 

ve zbrojení a vývozem vojenských 

technologií do nedemokratických zemí, 

které soustavně porušují lidská práva 

a humanitární právo, vedou agresivní 

zahraniční politiku a podporují 

teroristické organizace; vyjadřuje hluboké 

politování nad pokračujícím rozšiřováním 

místních i regionálních ozbrojených 

konfliktů, které se často kryjí a pojí 

s etnickými čistkami a sektářskou 

politikou; hluboce lituje skutečnosti, že 

činnost, kterou Korejská lidově 

demokratická republika nepřestává vyvíjet 

v souvislosti s jadernými a balistickými 

střelami, zvýšila napětí v regionu i za jeho 

hranicemi a stala se jednoznačnou hrozbou 

pro mezinárodní mír a bezpečnost; 
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6.12.2017 A8-0351/13 

Pozměňovací návrh  13 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

2017/2123(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. domnívá se, že terorismus dnes 

představuje jednu z nejvážnějších výzev 

pro bezpečnost občanů EU, a je proto 

zapotřebí přijmout urychlená, rozhodná 

a koordinovaná opatření na vnitřní i vnější 

úrovni s cílem zabránit dalším 

teroristickým útokům a odstranit jeho 

základní příčiny; poukazuje především 

na to, že je třeba předcházet radikalizaci, 

uzavřít veškeré zdroje financování 

teroristických organizací, bojovat proti 

teroristické propagandě a zablokovat 

využívání internetu a sociálních sítí 

za tímto účelem, a to i s využitím služeb 

automatického odstraňování obsahu, 
a zlepšit sdílení zpravodajských informací 

mezi členskými státy i se třetími zeměmi, 

NATO a dalšími příslušnými partnerskými 

organizacemi; domnívá se, že součástí 

mandátu našich misí SBOP by měl být 

i boj proti terorismu, aby tak bylo možné 

důsledněji přispívat k programům 

deradikalizace, což se týká zejména mise 

EULEX v Kosovu a mise EUFOR 

ALTHEA v Bosně a Hercegovině, tedy 

v zemích, které se potýkají se značným 

počtem navracejících se zahraničních 

bojovníků; 

6. domnívá se, že terorismus dnes 

představuje jednu z nejvážnějších výzev 

pro bezpečnost občanů EU, a je proto 

zapotřebí přijmout urychlená, rozhodná 

a koordinovaná opatření na vnitřní i vnější 

úrovni s cílem zabránit dalším 

teroristickým útokům a odstranit jeho 

základní příčiny; poukazuje především 

na to, že je třeba předcházet radikalizaci, 

uzavřít veškeré zdroje financování 

teroristických organizací, bojovat proti 

teroristické propagandě, zablokovat 

využívání internetu a sociálních sítí 

za tímto účelem a zlepšit výměnu 

zpravodajských informací mezi členskými 

státy i se třetími zeměmi, NATO a dalšími 

příslušnými partnerskými organizacemi; 

domnívá se, že součástí mandátu některých 

akcí SZBP/SBOP by měl být i boj proti 

terorismu, aby tak bylo možné důsledněji 

přispívat k programům deradikalizace; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/14 

Pozměňovací návrh  14 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

2017/2123(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11.  je pevně přesvědčen, že kdykoli je 

to zapotřebí, měla by Evropská unie svým 

rozhodným jednáním utvářet vlastní 

budoucnost, neboť vnitřní i vnější 

bezpečnost jsou spolu stále více provázané, 

což má svůj přímý dopad na všechny 

evropské občany; varuje před tím, že 

chybí-li společný přístup, výsledná činnost 

by mohla být nekoordinovaná a roztříštěná, 

mnohonásobně duplikovaná a neúčinná 

a ve svém důsledku by vedla k tomu, že 

Unie a její členské státy by byly zranitelné; 

je proto toho názoru, že v mezích, které 

stanoví čl. 42 odst. 7 SEU, by EU měla být 

schopna účinným způsobem používat 

celou škálu nástrojů v oblasti vnitřní 

a vnější bezpečnosti; zdůrazňuje, že cílem 

společné obranné politiky Unie, rámcově 

vymezené v čl. 42 odst. 2 Smlouvy o EU, je 

vytvořit společnou obranu a poskytnout 

Unii strategickou autonomii a svobodu 

jednání při podpoře míru a bezpečnosti 

v Evropě i ve světě; zdůrazňuje praktické 

a finanční výhody budoucí integrace 

evropských obranných kapacit; 

11. je pevně přesvědčen, že kdykoli je 

to zapotřebí, měla by Evropská unie svým 

rozhodným jednáním utvářet vlastní 

budoucnost, neboť vnitřní i vnější 

bezpečnost jsou spolu stále více provázané, 

což má přímý dopad na všechny evropské 

občany; varuje před tím, že chybí-li 

společný přístup, výsledná činnost by 

mohla být nekoordinovaná a roztříštěná, 

mnohonásobně duplikovaná a neúčinná 

a ve svém důsledku by vedla k tomu, že 

Unie a její členské státy by byly zranitelné; 

je proto toho názoru, že EU by měla být 

v rámci celé škály bezpečnostních 

nástrojů, které jsou součástí 

Petersberských úkolů vymezených v čl. 43 

odst. 1 SEU, schopna účinným způsobem 

jednat; zdůrazňuje, že cílem účinné SBOP 

je vytvořit společnou obranu a poskytnout 

Unii operativní autonomii a svobodu 

jednání při podpoře míru a bezpečnosti 

v Evropě i ve světě; zdůrazňuje praktické 

a finanční výhody budoucí integrace 

evropských obranných kapacit; 
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6.12.2017 A8-0351/15 

Pozměňovací návrh  15 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

2017/2123(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vítá viditelný pokrok při formování 

odhodlanějšího postoje, pokud jde 

o evropskou obranu, jehož bylo dosaženo 

od přijetí globální strategie zahraniční 

a bezpečnostní politiky EU v červnu 2016; 

vítá zejména zřízení Evropského 

obranného fondu (EOF), návrh rozšíření 

přípravného opatření týkajícího se 

výzkumu v oblasti obrany a legislativní 

návrh programu rozvoje evropského 

obranného průmyslu; vyzývá členské státy, 

aby do budoucna zvýšily své finanční 

příspěvky do rozpočtu EU a umožnily tak 

pokrýt všechny náklady, které EU 

v souvislosti s EOF vzniknou; 

13. vítá viditelný pokrok při formování 

odhodlanějšího postoje, pokud jde 

o evropskou obranu, jehož bylo dosaženo 

od přijetí globální strategie zahraniční 

a bezpečnostní politiky EU v červnu 2016; 

poukazuje zejména na zřízení Evropského 

obranného fondu (EOF), návrh rozšíření 

přípravného opatření týkajícího se 

výzkumu v oblasti obrany a legislativní 

návrh programu rozvoje evropského 

obranného průmyslu; vyzývá členské státy, 

aby do budoucna spojily své finanční 

příspěvky v rámci mezivládních 

finančních prostředků na úrovni EU, 

a umožnily tak pokrýt všechny další 

náklady, které v souvislosti se snahou 

o upevnění SBOP vzniknou; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/16 

Pozměňovací návrh  16 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

2017/2123(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16.  podtrhuje fakt, že Komise 

a rostoucí počet členských států se 

zavázaly zahájit evropskou obrannou unii 

(EOU) a že tento krok se setkává 

s výraznou podporou evropských občanů; 

zdůrazňuje, že tento závazek je v souladu 

s požadavkem občanů EU a Parlamentu, 

vzneseným zejména v četných výzvách, 

které Parlament vyjádřil ve svých 

dřívějších usneseních; poukazuje na vyšší 

účinnost, odstranění duplicit a snížení 

nákladů, které s sebou silnější evropská 

integrace v oblasti obrany přinese; 

podtrhuje nicméně, že vybudování 

skutečné evropské obranné unie vyžaduje 

trvalou politickou vůli a odhodlanost; 

naléhavě vyzývá členské státy, aby se 

zavázaly ke společné a autonomní 

evropské obraně a usilovaly o to, aby 

jejich vnitrostátní rozpočty na obranu 

představovaly do deseti let alespoň 2 % 

jejich HDP; 

16.  podtrhuje fakt, že Komise 

a rostoucí počet členských států se 

zavázaly upevnit SBOP a že tento krok se 

setkává s výraznou podporou evropských 

občanů; zdůrazňuje, že tento závazek je 

v souladu s požadavkem občanů EU 

a Parlamentu, vzneseným zejména 

v četných výzvách, které Parlament 

vyjádřil ve svých dřívějších usneseních; 

poukazuje na vyšší účinnost, odstranění 

duplicit a snížení nákladů, které s sebou 

silnější evropská integrace v oblasti obrany 

přinese; podtrhuje nicméně, že upevnění 

SBOP vyžaduje trvalou politickou vůli 

a odhodlanost; je pevně přesvědčen, že 

společné výdaje na obranu ve výši 

200 miliard EUR, s nimiž se země EU-28 

řadí ve světovém měřítku na druhé místo, 

představuje dostatečné množství 

finančních prostředků na tento sektor; 

zdůrazňuje, že vzhledem k možnosti 

každoročních zisků v rozmezí 25–100 

miliard EUR dosažitelných díky zvyšování 

účinnosti není ani v nejmenším zapotřebí 

militarizovat současný rozpočet EU nebo 

chystat takové plány na příští VFR; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/17 

Pozměňovací návrh  17 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

2017/2123(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18.  žádá místopředsedkyni, vysokou 

představitelku a Komisi, aby reagovaly na 

výzvy Parlamentu vyjádřené v usneseních 

ze dne 22. listopadu 2016, 23. listopadu 

2016 a 16. března 2017 a v kontextu 

příprav příštího víceletého finančního 

rámce (VFR) předložily bílou knihu 

o bezpečnosti a obraně EU; domnívá se, že 

budování EOU, propojení její strategické 

orientace s přínosem EU k rozvoji kapacit 

a utváření evropského institucionálního 

rámce v oblasti obrany jsou prvky, které se 

musí opírat o interinstitucionální dohodu; 

zdůrazňuje, že na základě rozsáhlého 

a důvěryhodného úsilí všech zúčastněných 

stran je možné zvýšit dosah a účinnost 

výdajů na obranu; požaduje rovněž, aby 

v tomto procesu byla vymezena významná 

úloha pro neutrální státy, jako je Rakousko 

a Švédsko, která by nezpochybňovala 

neutralitu jednotlivých členských států; 

18.  žádá místopředsedkyni, vysokou 

představitelku a Komisi, aby reagovaly 

na výzvy Parlamentu vyjádřené 

v usneseních ze dne 22. listopadu 2016, 

23. listopadu 2016 a 16. března 2017 

a předložily bílou knihu o bezpečnosti 

a obraně EU; domnívá se, že 

vypracovávání účinné SBOP, propojení 

její strategické orientace s podporou, 

kterou EU věnuje rozvoji kapacit 

a utváření evropského institucionálního 

rámce v oblasti obrany, jsou prvky, které se 

musejí opírat o interinstitucionální dohodu; 

zdůrazňuje, že na základě rozsáhlého 

a důvěryhodného úsilí všech zúčastněných 

stran je možné zvýšit dosah a účinnost 

výdajů na obranu; požaduje rovněž, aby 

v tomto procesu byla vymezena významná 

úloha pro neutrální státy, jako je Rakousko 

a Švédsko, která by nezpochybňovala 

neutralitu jednotlivých členských států; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/18 

Pozměňovací návrh  18 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

2017/2123(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. zdůrazňuje, že kromě popisu 

strategického prostředí a strategických cílů 

by bílá kniha o bezpečnosti a obraně EU 

měla pro následující VFR vymezit formou 

plánu rozvoje schopností EU (Capability 

Development Plan, CDP) požadované 

a dostupné schopnosti a jejich nedostatky 

a měla by být doplněna obecným nástinem 

činností, které chtějí členské státy a Unie 

v průběhu VFR a v dlouhodobém výhledu 

uskutečňovat; 

19. zdůrazňuje, že kromě popisu 

strategického prostředí a strategických cílů 

by bílá kniha o bezpečnosti a obraně EU 

měla vymezit formou plánu rozvoje 

schopností EU (Capability Development 

Plan, CDP) požadované a dostupné 

schopnosti a jejich nedostatky a měla by 

být doplněna obecným nástinem činností, 

které chtějí členské státy a Unie 

v dlouhodobém výhledu uskutečňovat; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/19 

Pozměňovací návrh  19 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

2017/2123(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. vítá záměr Komise navrhnout 

v rámci příštího víceletého finančního 

rámce zvláštní program výzkumu v oblasti 

obrany, jenž bude mít samostatný rozpočet 

a vlastní pravidla; zdůrazňuje, že by 

členské státy, jak to požadoval Parlament 

v usnesení ze dne 5. července 2017, měly 

na tento program vyčlenit dodatečné 

zdroje, aniž by to mělo vliv na rámcové 

programy financování výzkumu, 

technologického rozvoje a inovací; 

opakuje svou dřívější výzvu určenou 

Komisi, aby zajistila účast Unie 

ve výzkumu v oblasti obrany a 

v programech rozvoje realizovaných 

členskými státy, případně prováděných 

společně s průmyslovým sektorem, jak 

stanoví články 185 a 187 Smlouvy 

o fungování EU; 

21. poukazuje na záměr Komise 

navrhnout v rámci příštího víceletého 

finančního rámce zvláštní program 

výzkumu v oblasti obrany, jenž by měl mít 

samostatný rozpočet a vlastní pravidla; 

zdůrazňuje, že dodatečné zdroje 

na společný obranný fond by měly 

vyčlenit pouze členské státy; vyzývá 

Komisi, aby omezila příspěvek Unie 

na administrativní pomoc poskytovanou 
na výzkumné programy v oblasti obrany 

a na rozvojové programy realizované 

a financované členskými státy; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/20 

Pozměňovací návrh  20 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

2017/2123(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22.  vítá program rozvoje evropského 

obranného průmyslu navržený Komisí; 

zdůrazňuje, že veškerá opatření Unie na 

podporu, koordinaci nebo doplnění 

činnosti členských států v oblasti obrany 

by měla mít za cíl přispívat k postupnému 

vymezení společné obranné politiky, jak je 

uvedeno mj. v čl. 2 odst. 4 Smlouvy 

o fungování EU, a měla by tudíž 

zahrnovat společný vývoj, normalizaci, 

certifikaci a údržbu, jež povedou 

k programům spolupráce a k vyšší míře 

interoperability; žádá Komisi, aby 

programu rozvoje evropského obranného 

průmyslu zajistila co nejširší podporu a aby 

zejména podněcovala MSP k účasti 

ve společných přeshraničních projektech; 

22.  bere na vědomí program rozvoje 

evropského obranného průmyslu navržený 

Komisí; zdůrazňuje, že veškerá opatření 

Komise na pomoc členským státům nebo 

na podporu či koordinaci jejich činnosti 
v oblasti obrany by měla mít za cíl 

přispívat k vybudování účinného 

evropského obranného trhu, který by 

vyráběl vojenskou technologii výlučně 

pro členské státy, a nikoli pro účely 

vývozu, a zahrnoval by tudíž společný 

vývoj, normalizaci, certifikaci a údržbu, jež 

by vedly k vytvoření programů spolupráce 

a k vyšší míře interoperability; žádá 

Komisi, aby myšlence nového 

mechanismu spolupráce, který by se 

zaměřoval na účinnou spolupráci v oblasti 
obranného průmyslu, zajistila co nejširší 

podporu a aby k účasti ve společných 

přeshraničních projektech podněcovala 

zejména malé a střední podniky;  
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6.12.2017 A8-0351/21 

Pozměňovací návrh  21 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

2017/2123(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. žádá Komisi, Radu 

a místopředsedkyni, vysokou 

představitelku, aby s Parlamentem 

zahájily interinstitucionální dialog 

o postupném vymezení společné obranné 

politiky; zdůrazňuje, že v příštím víceletém 

finančním rámci by měl být vytvořen 

plnohodnotný obranný rozpočet EU 

pro všechny vnitřní aspekty SBOP a že 

v rámci stanoveném Lisabonskou 

smlouvou by měly být stanoveny základní 

principy jeho plnění; zdůrazňuje, že je 

třeba revidovat mechanismus Athena, aby 

se rozšířil rozsah operací, které jsou 

považovány za společný náklad, a aby 

se podnítila účast na misích a operacích 

SBOP; 

27. vyzývá Evropskou radu, aby 

v souladu s čl. 42 odst. 2 SEU, který 

vyžaduje jednomyslné hlasování, veřejně 

diskutovala o tom, zda je potřeba postupně 

vymezit rámec společné obranné politiky, 
a aby v této věci rozhodla; zdůrazňuje, že 

je třeba revidovat mechanismus Athena, 

aby se rozšířil rozsah operací, které jsou 

považovány za společný náklad, a aby 

se podnítila účast na misích a operacích 

SBOP; 
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6.12.2017 A8-0351/22 

Pozměňovací návrh  22 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

2017/2123(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. zdůrazňuje, že stálá strukturovaná 

spolupráce by se měla vyvíjet v rámci EU 

a měla by jí být poskytována účinná 

podpora Unie, přičemž je nutné plně 

respektovat pravomoci členských států 

v oblasti obrany; znovu vyzývá k tomu, aby 

bylo náležité financování této spolupráce 

poskytováno z rozpočtu Unie; domnívá se, 

že povinností plynoucí ze stálé 

strukturované spolupráce by měla být účast 

ve všech agenturách a subjektech Unie, jež 

působí v oblasti SBOP, včetně Evropské 

bezpečnostní a obranné školy (EBOŠ); 

znovu žádá, aby byl systém bojových 

seskupení EU považován v rámci 

revidovaného mechanismu Athena 

za společný náklad; 

32. zdůrazňuje, že stálá strukturovaná 

spolupráce by se měla vyvíjet v rámci EU 

a měla by jí být poskytována účinná 

podpora Unie, přičemž je nutné plně 

respektovat pravomoci členských států 

v oblasti obrany; s politováním konstatuje, 

že se členské státy v rámci společného 

oznámení o stálé strukturované 

spolupráci (PESCO) podepsaného dne 

13. listopadu 2017 zavázaly k navýšení 

výdajů na obranu a k využívání zdrojů 
z rozpočtu EU na obranné účely; domnívá 

se, že povinností plynoucí ze stálé 

strukturované spolupráce by měla být účast 

ve všech agenturách a subjektech Unie, jež 

působí v oblasti SBOP, včetně Evropské 

bezpečnostní a obranné školy (EBOŠ); 

znovu žádá, aby byl systém bojových 

seskupení EU považován v rámci 

revidovaného mechanismu Athena 

za společný náklad; 
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6.12.2017 A8-0351/23 

Pozměňovací návrh  23 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

2017/2123(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. žádá, aby bylo v rámci stálé 

strukturované spolupráce zřízeno 

plnohodnotné civilně-vojenské strategické 

velitelství EU, jež by bylo tvořeno 

stávajícím útvarem schopnosti vojenského 

plánování a vedení (MPCC), útvarem 

schopnosti civilního plánování a vedení 

(CPCC) a ředitelstvím pro řešení krizí 

a krizové plánování (CMPD) a jež by 

poskytovalo platformu pro integrovanou 

operační podporu po dobu trvání celého 

plánovacího cyklu, tedy od vypracování 

počáteční politické koncepce po sestavení 

podrobných plánů; 

34. žádá, aby bylo zřízeno 

plnohodnotné vojenské strategické 

velitelství EU, jež by bylo tvořeno 

stávajícím útvarem schopnosti vojenského 

plánování a vedení (MPCC) a ředitelstvím 

pro řešení krizí a krizové plánování 

(CMPD) a jež by poskytovalo platformu 

pro integrovanou operační podporu 

po dobu trvání celého plánovacího cyklu, 

tedy od vypracování počáteční politické 

koncepce po sestavení podrobných plánů; 

Or. en 



 

AM\1141468CS.docx  PE614.283v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

6.12.2017 A8-0351/24 

Pozměňovací návrh  24 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

2017/2123(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 43 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

43. zdůrazňuje, že koordinovaný 

každoroční přezkum v oblasti obrany by 

měl vycházet z bílé knihy EU 

o bezpečnosti a obraně a z CDP a měl by 

se zabývat kompletní škálou schopností 

spjatých s SBOP, zejména schopností 

členských států zapojených do stálé 

strukturované spolupráce; domnívá se, že 

tento každoroční přezkum by měl přinést 

soubor konkrétních návrhů na vyplnění 

mezer a určení oblastí, v nichž by byly 

vhodné zásahy Unie, a že tyto návrhy by 

měly být zohledněny při plánování 

rozpočtu EU na příští rok; podtrhuje, že 

Komise a EDA by měly spolupracovat 

na přípravě ročních pracovních programů 

v rámci oken schopností a výzkumu, jež 

mají být součástí navrhovaného 

Evropského obranného fondu; poukazuje 

na to, že EDA by měla plnit výraznou 

úlohu nejen při vytváření koncepce 

programu, ale také při řízení projektů 

financovaných z okna schopností; 

43. zdůrazňuje, že koordinovaný 

každoroční přezkum v oblasti obrany by 

měl vycházet z bílé knihy EU 

o bezpečnosti a obraně a z CDP a měl by 

se zabývat kompletní škálou schopností 

spjatých s SBOP, zejména schopností 

členských států zapojených do stálé 

strukturované spolupráce; domnívá se, že 

tento každoroční přezkum by měl přinést 

soubor konkrétních návrhů na vyplnění 

mezer a určení oblastí, v nichž by byly 

vhodné zásahy ze strany Unie; podtrhuje, 

že Komise a EDA by měly spolupracovat 

na koncipování ročních pracovních 

programů; poukazuje na to, že EDA by 

měla plnit výraznou úlohu nejen při 

vytváření koncepce programu, ale také 

při řízení projektů; 
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6.12.2017 A8-0351/25 

Pozměňovací návrh  25 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

2017/2123(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 50 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

50. vítá aktivity v rámci vojenské 

operace Evropské unie v jižní části 

středního Středomoří (EU NAVFOR 

MED) a žádá místopředsedkyni, vysokou 

představitelku a členské státy, aby posílily 

podporu místních aktérů v oblasti 

bezpečnosti na jižním pobřeží 

Středozemního moře; 

50. bere na vědomí aktivity v rámci 

vojenské operace Evropské unie v jižní 

části středního Středomoří (EU NAVFOR 

MED) a žádá místopředsedkyni, vysokou 

představitelku a členské státy, aby zvýšily 

podporu místních aktérů v oblasti 

bezpečnosti na jižním pobřeží 

Středozemního moře, a vyzývá k přísnému 

dodržování mezinárodního 

humanitárního práva a mezinárodních 

právních předpisů v oblasti lidských práv, 

zejména v rámci spolupráce s libyjskou 

pobřežní stráží a dalšími libyjskými 

subjekty; 

Or. en 

 

 


