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5.12.2018 A8-0375/42 

Pozmeňujúci návrh  42 

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

Maurel, Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. opäť zdôrazňuje, že agentúra EDA 

by mala byť vykonávajúcou agentúrou pre 

činnosti Únie v rámci európskej politiky v 

oblasti spôsobilostí a vyzbrojovania, ako je 

stanovené v Lisabonskej zmluve; 

zdôrazňuje, že administratívne a 

prevádzkové výdavky agentúry EDA by sa 

mali financovať z rozpočtu Únie; víta 

menšie úpravy rozpočtu agentúry EDA, 

zdôrazňuje však, že zvýšenie 

zodpovednosti agentúry v kontexte 

PESCO, CARD a Európskeho obranného 

fondu (okrem iného) si vyžaduje 

primerané financovanie; 

32. opäť zdôrazňuje, že agentúra EDA 

by mala byť vykonávajúcou agentúrou pre 

činnosti Únie v rámci európskej politiky v 

oblasti spôsobilostí a vyzbrojovania, ako je 

stanovené v Lisabonskej zmluve; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/43 

Pozmeňujúci návrh  43 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Lynn Boylan  

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. víta realizáciu inkluzívnej stálej 

štruktúrovanej spolupráce (PESCO) ako 

dôležitého kroku smerom k užšej 

spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany 

medzi členskými štátmi; uznáva charakter 

PESCO ako právne záväzného 

dlhodobého projektu vrátane súboru 

vysoko ambicióznych záväzkov, ako aj 

celého radu projektov spolupráce; 

zdôrazňuje potrebu úplného zosúladenia 

činností PESCO, iných činností SBOP, 

najmä s cieľmi SBOP podľa ZEÚ, a 

činností s NATO; domnieva sa, že stála 

štruktúrovaná spolupráca by mala byť 

hnacou silou budovania spôsobilostí pre 

obe organizácie; 

36. odmieta realizáciu stálej 

štruktúrovanej spolupráce (PESCO) ako 

kroku smerom k militarizácii Európskej 

únie a faktickému založeniu európskej 

obrannej únie; vyslovuje v tomto smere 

varovanie, že s PESCO dôjde 

k anulovaniu existujúceho pravidla 

jednohlasnosti Rady v prípade rozhodnutí 

v rámci SZBP a SBOP; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/44 

Pozmeňujúci návrh  44 

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

Maurel, Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 37 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

37. vyzýva zúčastnené členské štáty, 

aby predstavili projekty so strategickým 

európskym rozmerom reagujúce na 

nedostatky v oblasti spôsobilostí, ktoré EÚ 

odhalila, a posilňujúce EDTIB; vyzýva 

členské štáty, ktoré sa zúčastňujú PESCO, 

aby preukázali väčšiu ambíciu a aby pri 

predkladaní návrhov na ďalšie projekty 

PESCO v plnej miere zohľadňovali 

rozsah európskej pridanej hodnoty; 

37. vyzýva zúčastnené členské štáty, 

aby predstavili projekty so strategickým 

európskym rozmerom reagujúce na 

nedostatky v oblasti spôsobilostí, ktoré EÚ 

odhalila, a posilňujúce EDTIB;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/45 

Pozmeňujúci návrh  45 

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

Maurel, Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

38. zdôrazňuje úzke prepojenie medzi 

PESCO, CARD a Európskym obranným 

fondom (EDF) s cieľom posilniť obranné 

spôsobilosti členských štátov; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/46 

Pozmeňujúci návrh  46 

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

Maurel, Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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. odmieta návrh rozhodnutia Rady, 

ktorým sa stanovuje spoločný súbor 
pravidiel riadenia projektov PESCO; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/47 

Pozmeňujúci návrh  47 

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

Maurel, Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 50 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

50. domnieva sa, že EÚ a jej členské 

štáty čelia bezprecedentnej hrozbe 

v podobe štátmi podnecovaných 

a kybernetických útokov, ako aj 

počítačovej kriminality a terorizmu; 

domnieva sa, že kvôli svojej povahe sú 

kybernetické útoky hrozbou, ktorá si 

vyžaduje reakciu na úrovni EÚ; nabáda 

členské štáty, aby si poskytovali vzájomnú 

pomoc v prípade kybernetického útoku 

proti ktorémukoľvek z nich; 

50. domnieva sa, že EÚ a jej členské 

štáty čelia bezprecedentnej hrozbe 

v podobe štátmi podnecovaných 

a kybernetických útokov, ako aj 

počítačovej kriminality a terorizmu; 

domnieva sa, že kybernetické útoky sú 

vzhľadom na svoju povahu hrozbou, ktorá 

si vyžaduje reakciu na úrovni EÚ;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/48 

Pozmeňujúci návrh  48 

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

Maurel, Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 51 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

51. zdôrazňuje, že strategické 

partnerstvo medzi EÚ a NATO je zásadné 

pre riešenie bezpečnostných výziev, 

ktorým EÚ a jej susedstvo čelia; 

zohľadňujúc skutočnosť, že 22 z 28 

členských štátov EÚ je zároveň členom 

NATO zdôrazňuje, že spolupráca medzi 

EÚ a NATO by mala byť založená na 

vzájomnom dopĺňaní sa a rešpektovaní 

osobitosti toho druhého; zdôrazňuje, že 

obe organizácie majú jednoznačne odlišné 

rysy a že by mali spolupracovať spôsobom, 

kde je v plnej miere vzájomne 

rešpektovaná autonómia a rozhodovacie 

postupy, a to na základe reciprocity a bez 

toho, aby tým boli dotknuté osobitné rysy 

bezpečnostnej a obrannej politiky 

ktoréhokoľvek členského štátu; vyjadruje 

presvedčenie, že silnejšia EÚ a NATO by 

sa navzájom posilňovali, čím by sa 

vytvorila väčšia synergia a účinnosť v 

záujme bezpečnosti a obrany všetkých 

partnerov; zdôrazňuje, že strategické 

partnerstvo medzi EÚ a NATO je rovnako 

dôležité aj pre rozvíjajúcu sa SBOP EÚ a 

pre budúcnosť aliancie, ako aj pre vzťahy 

medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom po 

vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ; 

51. zdôrazňuje, že strategické 

partnerstvo medzi EÚ a NATO nie je 

zásadné pre riešenie bezpečnostných 

výziev, ktorým EÚ a jej susedstvo čelia, 

pričom uznáva, že zatiaľ čo 22 z 28 

členských štátov EÚ sú aj členmi NATO, 

šesť z nich nie je; zdôrazňuje, že obe 

organizácie majú jednoznačne odlišné rysy 

a že by mali spolupracovať spôsobom, pri 

ktorom sa v plnej miere vzájomne 

rešpektujú autonómia a rozhodovacie 

postupy, a to na základe reciprocity a bez 

toho, aby tým boli dotknuté osobitné rysy 

bezpečnostnej a obrannej politiky 

ktoréhokoľvek členského štátu; vyjadruje 

presvedčenie, že silnejšia EÚ a NATO by 

sa navzájom posilňovali; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/49 

Pozmeňujúci návrh  49 

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

Maurel, Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 52 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

52. víta hlavné piliere nového 

vyhlásenia EÚ a NATO prijatého na 

samite NATO v Bruseli 12. júla 2018 

a zdôrazňuje, že úspešné vykonávanie 

spoločného vyhlásenia závisí od politickej 

vôle všetkých členských štátov v celom 

postupe; aj keď uznáva konkrétne 

výsledky pri vykonávaní 74 spoločných 

akcií, vyjadruje presvedčenie, že je 

potrebné ďalšie úsilie, pokiaľ ide o 

praktické vykonávanie mnohých už 

prijatých záväzkov, najmä v oblasti boja 

proti kybernetickým hrozbám, 

kybernetickej bezpečnosti a spoločných 

cvičení; berie na vedomie najmä účasť 

Európskej obrannej agentúry (EDA) na 

vykonávaní 30 opatrení; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/50 

Pozmeňujúci návrh  50 

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

Maurel, Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 nemalo byť prioritou 

a nemalo by prispievať k účinnému 

vykonávaniu misií a operácií SBOP a k 

obrannému postoju aliancie; ďalej 

zdôrazňuje, že prioritou by malo byť 

udržanie mieru; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/51 

Pozmeňujúci návrh  51 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 54 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

54. v tejto súvislosti poukazuje na 

doplnkovosť EÚ a NATO a potrebu 

zabezpečiť, aby sa nadnárodné iniciatívy v 

oblasti rozvoja spôsobilostí EÚ a NATO 

dopĺňali a navzájom posilňovali; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


