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4.12.2018 A8-0375/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 39 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

39. víta rozhodnutie Rady o stanovení 

spoločného súboru pravidiel riadenia 

projektov PESCO, ktorými sa objasňujú 

mnohé z pretrvávajúcich otvorených 

otázok týkajúcich sa podrobností 

vykonávania PESCO; konštatuje však, že 

prípadné dodatočné rozpočtové 

prostriedky budú potrebné na pokrytie 

administratívnych výdavkov ESVČ a 

agentúry EDA, ktoré im umožňujú plniť 

ich funkcie sekretariátu PESCO; 

39. víta rozhodnutie Rady o stanovení 

spoločného súboru pravidiel riadenia 

projektov PESCO, ktorými sa objasňujú 

mnohé z pretrvávajúcich otvorených 

otázok týkajúcich sa podrobností 

vykonávania PESCO; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 41a. je hlboko znepokojený tým, že 

viacrozmerná integrovaná stabilizačná 

misia OSN v Mali (MINUSMA) 

vyšetrovala a oznámila desiatky prípadov 

veľmi závažných porušení ľudských práv 

spáchaných bezpečnostnými silami Mali, 

ktoré podľa humanitárneho práva môžu 

byť vojnovými zločinmi; naliehavo vyzýva 

PK/VP, aby zaistila, aby partneri EÚ 

striktne dodržiavali medzinárodné 

humanitárne právo a medzinárodné právo 

v oblasti ľudských práv, ako aj právne 

záväzné nariadenia EÚ, a aby sa tieto 

prípady bezodkladne dostali pred súd; 

vyzýva ESVČ, aby pozastavila príslušnú 

pomoc a Parlamentu urýchlene podávala 

správy o týchto prípadoch; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 46 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

46. víta vytvorenie a úplnú 

prevádzkovú schopnosť útvaru pre 

plánovanie a vedenie vojenských operácií 

(MPCC) pri misiách a operáciách bez 

výkonných právomocí (výcvikové misie); 

zdôrazňuje, že MPCC musí čoskoro 

poskytnúť mandát na plánovanie a 

vykonávanie všetkých budúcich 

vojenských operácií SBOP a že je potrebné 

odstrániť niektoré prekážky nasadenia 

bojových skupín EÚ; vyzýva na posilnenú 

spoluprácu medzi MPCC a útvarom pre 

plánovanie a vedenie civilných operácií 

(CPCC) aj v kontexte spoločného 

podporného koordinačného útvaru (JSCC), 

aby sa maximalizovala koordinácia 

civilných a vojenských synergií a výmena 

odborných znalosti ako súčasť 

integrovanejšieho a komplexného prístupu 

ku krízam a konfliktom; žiada o posilnenie 

útvaru MPCC s cieľom zvýšiť jeho 

riadiace a kontrolné kapacity pre výkonné 

operácie a posilniť synergie s civilnými 

misiami; 

46. víta vytvorenie a úplnú 

prevádzkovú schopnosť útvaru pre 

plánovanie a vedenie vojenských operácií 

(MPCC) pri misiách a operáciách bez 

výkonných právomocí (výcvikové misie); 

zdôrazňuje, že MPCC musí čoskoro 

poskytnúť mandát na plánovanie a 

vykonávanie všetkých budúcich 

vojenských operácií SBOP a že je potrebné 

odstrániť niektoré prekážky nasadenia 

bojových skupín EÚ; vyzýva na posilnenú 

spoluprácu medzi MPCC a útvarom pre 

plánovanie a vedenie civilných operácií 

(CPCC) aj v kontexte spoločného 

podporného koordinačného útvaru (JSCC), 

aby sa maximalizovala koordinácia 

civilných a vojenských synergií a výmena 

odborných znalosti ako súčasť 

integrovanejšieho a komplexného prístupu 

ku krízam a konfliktom, trvá však na tom, 

že civilné a vojenské hierarchie velenia 

musia zostať oddelené; žiada o posilnenie 

útvaru MPCC s cieľom zvýšiť jeho 

riadiace a kontrolné kapacity pre výkonné 

operácie a posilniť synergie s civilnými 

misiami; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 48 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

48. vyzýva na urýchlenú 

implementáciu iniciatívy budovanie 

kapacít na podporu bezpečnosti a rozvoja 

(CBSD) s cieľom zvýšiť účinnosť 

a udržateľnosť misií a operácií SBOP 

a umožniť EÚ posilniť bezpečnostné 

a obranné spôsobilosti jej partnerských 

krajín; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 53 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

53. zdôrazňuje, že úsilie v oblasti 

vojenskej mobility by malo byť prioritou a 

malo by prispievať k účinnému 

vykonávaniu misií a operácií SBOP a k 

obrannému postoju aliancie; nabáda preto 

obe organizácie, aby pokračovali v čo 

najužšej spolupráci v oblasti vojenskej 

mobility, a to aj prostredníctvom 

vypracovania spoločných požiadaviek na 

uľahčenie rýchleho pohybu síl a zariadení 

v celej Európe, berúc do úvahy 

viacsmerové výzvy, ktoré pochádzajú 

najmä z juhu a z východu; vyzýva Komisiu, 

aby podporila toto úsilie potrebnými 

investíciami a prípadne právnymi 

predpismi; zdôrazňuje, že je potrebné 

uľahčiť administratívne postupy pre 

cezhraničné presuny síl rýchlej reakcie 

v rámci EÚ; 

53. zdôrazňuje, že úsilie v oblasti 

vojenskej mobility by malo byť prioritou a 

malo by prispievať k účinnému 

vykonávaniu misií a operácií SBOP a k 

obrannému postoju aliancie; nabáda preto 

obe organizácie, aby pokračovali v čo 

najužšej spolupráci v oblasti vojenskej 

mobility, a to aj prostredníctvom 

vypracovania spoločných požiadaviek na 

uľahčenie rýchleho pohybu síl a zariadení 

v celej Európe, berúc do úvahy 

viacsmerové výzvy, ktoré pochádzajú 

najmä z juhu a z východu; 

Or. en 

 

 


