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5.12.2018 A8-0375/22 

Predlog spremembe  22 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 ob upoštevanju dokumenta o 

razmisleku o prihodnosti evropske 

obrambe z dne 7. junija 2017, 

 ob upoštevanju dokumenta o 

razmisleku o prihodnosti evropske 

obrambe z dne 7. junija 2017 ter posledic 

tega dokumenta za nevtralne države 

članice, kot je Irska, 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/23 

Predlog spremembe  23 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), 

Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker so države članice odločene 

postopoma oblikovati skupno obrambno 

politiko, ki bi utegnila privesti do skupne 

obrambe v skladu z določbami člena 42 

PEU, s tem pa okrepiti evropsko identiteto 

in njeno neodvisnost, da bo mogoče v 

Evropi in po svetu spodbujati mir, varnost 

in napredek; 

črtano 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/24 

Predlog spremembe  24 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. ugotavlja, da je svetovni red, ki 

temelji na pravilih, na politično-vojaški 

ravni, nedavno pa tudi na trgovinsko-

ekonomski ravni, izpostavljen vse večjim 

izzivom v sosedstvu EU in tudi drugje; 

ugotavlja, da te sistemske izzive spremlja 

nenehno propadanje strateškega 

mednarodnega okolja, ki se spoprijema z 

meddržavnimi konflikti in konflikti znotraj 

držav ter nasiljem, terorizmom, 

odpovedovanjem držav ter kibernetskimi in 

hibridnimi napadi na temeljne stebre naših 

družb, posledicami podnebnih sprememb 

in naravnimi nesrečami; se zaveda, da bi 

morala biti obramba na pravilih 

temelječega mednarodnega reda, 

mednarodnega prava in vrednot, ki jih 

branijo liberalne demokracije, na vrhu 

prednostnih nalog in bi jo bilo treba 

brezkompromisno izvajati; 

1. ugotavlja, da je svetovni red, ki 

temelji na pravilih, izpostavljen vse večjim 

izzivom v sosedstvu EU in tudi drugje; 

ugotavlja, da te sistemske izzive spremlja 

nenehno propadanje strateškega 

mednarodnega okolja, ki se spoprijema z 

meddržavnimi konflikti in konflikti znotraj 

držav ter nasiljem, terorizmom, 

odpovedovanjem držav ter kibernetskimi in 

hibridnimi napadi na temeljne stebre naših 

družb, posledicami podnebnih sprememb 

in naravnimi nesrečami; se zaveda, da bi 

morala biti obramba na pravilih 

temelječega mednarodnega reda, 

mednarodnega prava in vrednot, ki jih 

branijo liberalne demokracije, na vrhu 

prednostnih nalog in bi jo bilo treba 

brezkompromisno izvajati; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/25 

Predlog spremembe  25 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Neoklis Silikiotis 

(Neoklis Sylikiotis), Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. ugotavlja, da so nedavne 

dejavnosti in politike Rusije oslabile 

stabilnost in spremenile varnostno okolje, 

ter poudarja, da morajo EU in države 

članice oblikovati skupen strateški pristop 

v zvezi z Rusijo; 

črtano 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/26 

Predlog spremembe  26 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 

bila uporaba živčnega strupa novičok v 

Salisburyju marca 2018 prvi takšen napad 

na evropskih tleh po drugi svetovni vojni 

in je povzročila smrt državljana EU; 

poziva Evropski svet, naj sprejme 

omejitvene ukrepe proti odgovornim za 

uporabo in širjenje kemičnega orožja; 

črtano 

Or. en 



 

AM\1171383SL.docx  PE631.558v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

5.12.2018 A8-0375/27 

Predlog spremembe  27 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Neoklis Silikiotis 

(Neoklis Sylikiotis), Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poudarja, da Rusija še vedno 

zaseda del Ukrajine, sporazumi iz Minska, 

brez katerih rešitev spora ni mogoča, se še 

niso začeli izvajati, nezakonita priključitev 

in militarizacija Krima pa se nadaljujeta; 

izraža veliko zaskrbljenost, da čezmerne 

ruske vojaške vaje in dejavnosti, hibridne 

taktike, vključno s kibernetskim 

terorizmom, lažnimi novicami in 

kampanjami dezinformiranja, ter 

gospodarsko in energetsko izsiljevanje 

povzročajo nestabilnost v državah 

vzhodnega partnerstva in zahodnega 

Balkana, usmerjajo pa se tudi na zahodne 

demokracije in povečevanje napetosti 

znotraj teh držav; izraža zaskrbljenost, da 

bo varnostno okolje EU še dolgo zelo 

nestanovitno; poudarja, kako pomemben 

je zahodni Balkan za varnost in stabilnost 

EU, in meni, da je treba okrepiti politična 

prizadevanja EU ter se osredotočiti na to 

regijo, tudi z okrepitvijo mandata misij 

EU v okviru skupne varnostne in 

obrambne politike; je močno prepričan, 

da je mogoče ranljivost EU odpraviti s 

tesnejšim povezovanjem in natančnejšim 

usklajevanjem; 

črtano 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/28 

Predlog spremembe  28 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Neoklis Silikiotis 

(Neoklis Sylikiotis), Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. opozarja, da se potreba po 

sodelovanju v zadnjih letih čedalje bolj 

prepoznava, in pozdravlja napredek v 

zvezi s tem, na primer vzpostavitev 

stalnega strukturnega sodelovanja 

(PESCO), čeprav je treba konkretne 

rezultate še natančno oceniti; meni, da bi 

morala EU prav tako okrepiti dialog in 

sodelovanje s tretjimi državami iz regije, 

pa tudi z regionalnimi in podregionalnimi 

organizacijami; 

črtano 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/29 

Predlog spremembe  29 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. poudarja pa, da je sodelovanje še 

vedno v fazi razvoja in da je treba ukreniti 

precej več, če želimo zagotoviti, da bodo 

EU in države članice uživale koristi 

tesnega, trajnostnega in dolgoročnega 

sodelovanja na področju obrambe; 

črtano 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/30 

Predlog spremembe  30 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poudarja praktične in finančne 

koristi nadaljnjega povezovanja evropskih 

obrambnih zmogljivosti; poudarja, da je 

mogoče po zaslugi celovitega in zaupanja 

vrednega dela vseh deležnikov razširiti 

področje uporabe in povečati učinkovitost 

obrambnih odhodkov, ne da bi povečali 

odhodke same; 

10. poudarja, da je mogoče po zaslugi 

celovitega in zaupanja vrednega dela vseh 

deležnikov razširiti področje uporabe in 

povečati učinkovitost obrambnih 

odhodkov, ne da bi povečali odhodke 

same; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/31 

Predlog spremembe  31 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Neoklis Silikiotis 

(Neoklis Sylikiotis), Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. ugotavlja, da je obramba držav 

članic EU v prvi vrsti odvisna od njihove 

politične volje in vojaških zmogljivosti, da 

prevzamejo svoje odgovornosti v 

negotovem strateškem okolju; poudarja 

pomen čezatlantske vezi za varnost in 

obrambo evropskih in severnoameriških 

demokracij; izraža pa tudi zaskrbljenost 

nad trenutnim stanjem teh odnosov ter 

poziva vse odgovorne politične in družbene 

sile na obeh straneh Atlantika, naj raje še 

naprej krepijo ta ključni odnos, namesto da 

ga spodkopavajo; poudarja, da je treba 

preprečiti prelitje učinkov nedavnih težav 

na področju trgovinskih odnosov na 

čezatlantsko vez za varnost; poudarja, da 

bo dobro opredeljena strateška 

avtonomija pripomogla k evropski 

varnosti ter odnosom med EU in Natom; v 

zvezi s tem ponavlja, da je potreba po 

obrambnem sodelovanju na evropski 

ravni vse večja in da je treba sredstva 

usmeriti v osrednje prednostne naloge; 

11. ugotavlja, da je obramba držav 

članic EU v prvi vrsti odvisna od njihove 

politične volje in vojaških zmogljivosti, da 

prevzamejo svoje odgovornosti v 

negotovem strateškem okolju; poudarja 

pomen čezatlantske vezi za varnost in 

obrambo evropskih in severnoameriških 

demokracij; izraža pa tudi zaskrbljenost 

nad trenutnim stanjem teh odnosov ter 

poziva vse odgovorne politične in družbene 

sile na obeh straneh Atlantika, naj raje še 

naprej krepijo ta ključni odnos, namesto da 

ga spodkopavajo; poudarja, da je treba 

preprečiti prelitje učinkov nedavnih težav 

na področju trgovinskih odnosov na 

čezatlantsko vez za varnost; 

Or. en 

 

 


