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8.3.2018 A8-0048/136 

Pozmeňujúci návrh  136 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 

Helmut Scholz 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 109 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  109a. nesúhlasí so zlúčením všetkých 

vonkajších nástrojov do jediného nástroja, 

pretože sa tým ohrozí a ešte viac obmedzí 

demokratický dohľad, vysledovateľnosť 

finančných prostriedkov a výdavkov, ako 

aj parlamentná kontrola; 

Or. en 



 

AM\1148080SK.docx  PE616.074v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

8.3.2018 A8-0048/137 

Pozmeňujúci návrh  137 

Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Martina Michels, João 

Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 111 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

111. domnieva sa, že nový okruh 

venovaný oblasti Bezpečnosť, mier a 

stabilita pre všetkých by bol vyjadrením 

toho, že Únia považuje túto vznikajúcu 

politickú zodpovednosť za prioritu, 

uznaním jej špecifickej povahy a že by sa 

tým dosiahla konzistentnosť medzi jej 

vnútorným a vonkajším rozmerom; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/138 

Pozmeňujúci návrh  138 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Merja 

Kyllönen, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 113 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

113. domnieva sa, že budúci VFR musí 

podporovať vytvorenie európskej 

obrannej únie; očakáva, že po 

oznámeniach Komisie v tejto oblasti budú 

predložené príslušné legislatívne návrhy 

vrátane návrhu týkajúceho sa osobitného 

programu EÚ pre výskum v oblasti 

obrany a programu rozvoja obranného 

priemyslu, ktorý doplnia investície 

členských štátov do vybavenia v rámci 

spolupráce; v tejto súvislosti opäť 

potvrdzuje silné presvedčenie, že ďalšie 

politické priority by mali byť spojené s 

dodatočnými finančnými prostriedkami; 

pripomína, že zvýšená obranná 

spolupráca, spojenie výskumu a vybavenia 

a odstránenie duplicity posilnia 

strategickú autonómiu a 

konkurencieschopnosť európskeho 

obranného priemyslu a povedú k 

výraznému zvýšeniu účinnosti, ktorého 

hodnota sa často odhaduje na približne 26 

miliárd EUR ročne;  

vypúšťa sa 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/139 

Pozmeňujúci návrh  139 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 113 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

113. domnieva sa, že budúci VFR musí 

podporovať vytvorenie európskej obrannej 

únie; očakáva, že po oznámeniach 

Komisie v tejto oblasti budú predložené 

príslušné legislatívne návrhy vrátane 

návrhu týkajúceho sa osobitného 
programu EÚ pre výskum v oblasti obrany 

a programu rozvoja obranného priemyslu, 

ktorý doplnia investície členských štátov 

do vybavenia v rámci spolupráce; v tejto 

súvislosti opäť potvrdzuje silné 

presvedčenie, že ďalšie politické priority 

by mali byť spojené s dodatočnými 

finančnými prostriedkami; pripomína, že 

zvýšená obranná spolupráca, spojenie 

výskumu a vybavenia a odstránenie 

duplicity posilnia strategickú autonómiu a 

konkurencieschopnosť európskeho 

obranného priemyslu a povedú k 

výraznému zvýšeniu účinnosti, ktorého 

hodnota sa často odhaduje na približne 26 

miliárd EUR ročne; 

 

113. odmieta, aby sa budúcim VFR 

podporovalo vytvorenie európskej 

obrannej únie; nesúhlasí s ďalšou 

militarizáciou EÚ, pokračujúcim 

zriaďovaním Programu EÚ pre výskum v 

oblasti obrany a Programu rozvoja 

obranného priemyslu (EDIDP) a 

zriadením vojenského priemyselného 

komplexu EÚ; ďalej nesúhlasí so 

zlúčením vnútornej a vonkajšej 

bezpečnosti a s podriadením politík 

obchodu, rozvoja a energetickej politiky 

pod SZBP/SBOP; v tejto súvislosti 

zdôrazňuje potrebu, aby sa EÚ opäť stala 

výlučne občianskym aktérom, 

podporovala priority, akými sú 

odstraňovanie chudoby a dosahovanie 

cieľov trvalo udržateľného rozvoja, 

mierové riešenie konfliktov, kontrola 

zbraní, režim NPT a úplné jadrové 

odzbrojenie, spravodlivý obchod a 

vyvážené hospodárske vzťahy; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/140 

Pozmeňujúci návrh  140 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 113 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  113a. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 

skutočnosťou, že brexit poslúžil ako 

príležitosť na zintenzívnenú a zrýchlenú 

militarizáciu EÚ, ktorá má viesť k 

vytvoreniu vojenskej Únie a armády EÚ; 

odmieta účasť členských štátov na 

európskych vojenských kapacitách a 

politiky zbrojenia, akými sú stála 

štruktúrovaná spolupráca (PESCO), ktorá 

zároveň narúša zásadu konsenzu v rámci 

SZBP/SBOP; namieta voči 

pokračujúcemu posilňovaniu a podpore 

odvetví obrany a zbrojenia; zdôrazňuje, že 

zriadenie Európskeho obranného fondu, 

programu obrany EÚ a Programu EÚ pre 

výskum v oblasti obrany predstavuje 

porušenie ustanovení článku 41 ods. 2 

Zmluvy o EÚ, v ktorom sa uvádza, že 

výdavky vyplývajúce z operácií s 

vojenskými alebo obrannými dôsledkami 

nie sú účtované ako výdavok z rozpočtu 

Únie; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/141 

Pozmeňujúci návrh  141 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 114 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

114. v súvislosti so zvýšenou 

pozornosťou, ktorá sa venuje bezpečnosti 

a obrane v Únii, požaduje nové posúdenie 

všetkých výdavkov na vonkajšiu 

bezpečnosť; očakáva predovšetkým 

reformu mechanizmu Athena a 

mierového nástroja pre Afriku po 

začlenení ERF do rozpočtu; víta nedávne 

záväzky, ktoré prijali členské štáty v rámci 

stálej štruktúrovanej spolupráce, a žiada 

podpredsedníčku Komisiu / vysokú 

predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a 

bezpečnostnú politiku (VP/HR) a 

Komisiu, aby poskytli jasné informácie o 

ich budúcom financovaní; žiada 

následnícky program nástroja na podporu 

stability a mieru, ktorý bude klásť dôraz 

na reakciu na krízu a budovanie kapacít v 

záujme bezpečnosti a rozvoja, a zároveň 

poskytne právne podložené riešenie 

budovania vojenských kapacít; 

114. vypúšťa sa 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/142 

Pozmeňujúci návrh  142 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 114 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  114. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

bezpečnostné a obranné nástroje EÚ, 

napríklad mechanizmus Athena a mierový 

nástroj pre Afriku, sú spojené s 

rozvojovou politikou alebo s ERF; víta 

nedávne záväzky, ktoré prijali členské 

štáty v rámci stálej štruktúrovanej 

spolupráce, a žiada podpredsedníčku 

Komisiu/vysokú predstaviteľku Únie pre 

zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 

(VP/HR) a Komisiu, aby poskytli jasné 

informácie o ich budúcom financovaní; 

požaduje následnícky program nástroja 

na podporu stability a mieru, ktorý bude 

klásť dôraz na reakciu na krízu a 

budovanie kapacít v humanitárnej oblasti 

a oblasti rozvoja; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/143 

Pozmeňujúci návrh  143 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Takis 

Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Liadh Ní 

Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 120 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

120. zdôrazňuje, že odstránenie 

diskriminácie, ako aj rodovej nerovnosti a 

násilia založeného na rodovej príslušnosti 

je nevyhnutné na splnenie záväzkov EÚ na 

ceste k inkluzívnej Európe; preto 

podporuje uplatňovanie rodového hľadiska 

a rodovej rovnosti vo všetkých politikách 

EÚ v rámci budúceho VFR, ako aj 

posilnený rozpočtový rozmer v boji proti 

všetkým prípadom diskriminácie, s 

osobitnou pozornosťou venovanou 

rodovému hľadisku v rámci politiky v 

oblasti migrácie a azylu a vonkajších 

politík EÚ; 

120. zdôrazňuje, že odstránenie 

diskriminácie, ako aj rodovej nerovnosti a 

násilia založeného na rodovej príslušnosti, 

ako aj uplatňovanie zásady rovnakej 

odmeny za rovnakú prácu, sú nevyhnutné 

na splnenie záväzkov EÚ na ceste k 

inkluzívnej Európe; preto podporuje 

uplatňovanie rodového hľadiska a rodovej 

rovnosti vo všetkých politikách EÚ v rámci 

budúceho VFR, ako aj posilnený 

rozpočtový rozmer v boji proti všetkým 

prípadom diskriminácie, s osobitnou 

pozornosťou venovanou rodovému 

hľadisku v rámci politiky v oblasti 

migrácie a azylu a vonkajších politík EÚ; 

Or. en 

 

 


