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5.12.2018 A8-0375/42 

Predlog spremembe  42 

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 32 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. ponovno poudarja, da bi morala biti 

Evropska obrambna agencija izvajalska 

agencija za ukrepe Unije v okviru evropske 

politike na področju zmogljivosti in 

oboroževanja, kadar je to predvideno v 

Lizbonski pogodbi; poudarja, da bi se 

morali upravni in operativni odhodki 

Evropske obrambne agencije financirati 

iz proračuna Unije; pozdravlja manjše 

prilagoditve proračuna Evropske 

obrambne agencije, a poudarja, da je 

treba večje odgovornosti Evropske 

obrambne agencije, med drugim v okviru 

stalnega strukturnega sodelovanja, 

usklajenega letnega pregleda obrambe in 

evropskega obrambnega sklada, ustrezno 

financirati; 

32. ponovno poudarja, da bi morala biti 

Evropska obrambna agencija izvajalska 

agencija za ukrepe Unije v okviru evropske 

politike na področju zmogljivosti in 

oboroževanja, kadar je to predvideno v 

Lizbonski pogodbi; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/43 

Predlog spremembe  43 

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

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

Emmanuel Maurel, Lynn Boylan 

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 36 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. pozdravlja izvajanje stalnega 

strukturnega sodelovanja kot izjemno 

pomemben korak na poti do tesnejšega 

sodelovanja na področju varnosti in 

obrambe med državami članicami; se 

zaveda, da ima stalno strukturno 

sodelovanje značilnosti zavezujočega 

dolgoročnega projekta, ki vključuje sklop 

velikopoteznih zavez, pa tudi niz projektov 

sodelovanja; poudarja, da je treba povsem 

uskladiti dejavnosti stalnega strukturnega 

sodelovanja, druge dejavnosti skupne 

varnostne in obrambne politike, zlasti v 

zvezi z njenimi cilji, opredeljenimi v PEU, 

in dejavnosti Nata; meni, da bi moralo biti 

stalno strukturno sodelovanje gonilna sila 

za vzpostavljanje zmogljivosti obeh 

organizacij; 

36. zavrača izvajanje stalnega 

strukturnega sodelovanja kot korak k 

militarizaciji Evropske unije in dejanski 

ustanovitvi evropske obrambne unije; s 

tem v zvezi opozarja, da bo s stalnim 

strukturnim sodelovanjem obstoječe 

pravilo soglasja v Svetu v zvezi s sklepi 

SZVP in SVOP razveljavljeno; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/44 

Predlog spremembe  44 

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 37 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. poziva sodelujoče države članice, 

naj predstavijo projekte s strateško 

evropsko razsežnostjo, ki odpravljajo 

ugotovljeno pomanjkanje zmogljivosti EU 

in krepijo tehnološko in industrijsko bazo 

evropske obrambe; poziva države članice, 

ki so vključene v stalno strukturno 

sodelovanje, naj pokažejo več prizadevanj 

in v celoti upoštevajo obseg evropske 

dodane vrednosti pri vlaganju predlogov 

za nadaljnje projekte na področju 

stalnega strukturnega sodelovanja; 

37. poziva sodelujoče države članice, 

naj predstavijo projekte s strateško 

evropsko razsežnostjo, ki odpravljajo 

ugotovljeno pomanjkanje zmogljivosti EU 

in krepijo tehnološko in industrijsko bazo 

evropske obrambe;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/45 

Predlog spremembe  45 

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 38 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

38. poudarja tesno povezavo stalnega 

strukturnega sodelovanja z usklajenim 

letnim pregledom obrambe in evropskim 

obrambnim skladom pri krepitvi 

obrambnih zmogljivosti držav članic; 

črtano 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/46 

Predlog spremembe  46 

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 39 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. pozdravlja sklep Sveta o določitvi 

skupnih pravil upravljanja za projekte, ki 

se izvajajo v okviru stalnega strukturnega 

sodelovanja, s katerimi se bodo rešila 

številna odprta vprašanja o podrobnostih 

izvajanja stalnega strukturnega 

sodelovanja; ugotavlja pa, da bodo morda 

potrebna dodatna proračunska sredstva za 

kritje upravnih odhodkov Evropske službe 

za zunanje delovanje in Evropske 

obrambne agencije, da bosta lahko 

izpolnili svoje naloge v okviru sekretariata 
stalnega strukturnega sodelovanja; 

39. zavrača sklep Sveta o določitvi 

skupnih pravil upravljanja za projekte, ki 

se izvajajo v okviru stalnega strukturnega 

sodelovanja; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/47 

Predlog spremembe  47 

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 50 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

50. meni, da se EU in njene države 

članice soočajo z grožnjo brez primere v 

obliki kibernetskih napadov, ki jih 

podpirajo države, pa tudi kibernetskega 

kriminala in terorizma; meni, da so 

kibernetski napadi zaradi svoje narave 

grožnja, na katero se je treba odzvati na 

ravni EU; spodbuja države članice, naj si 

zagotovijo vzajemno pomoč v primeru 

kibernetskega napada proti kateri izmed 

držav članic; 

50. meni, da se EU in njene države 

članice soočajo z grožnjo brez primere v 

obliki kibernetskih napadov, ki jih 

podpirajo države, pa tudi kibernetskega 

kriminala in terorizma; meni, da so 

kibernetski napadi zaradi svoje narave 

grožnja, na katero se je treba odzvati na 

ravni EU;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/48 

Predlog spremembe  48 

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 51 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

51. poudarja, da je strateško partnerstvo 

med EU in Natom ključno za obravnavo 

varnostnih izzivov, s katerimi se soočata 

EU in njeno sosedstvo; ob upoštevanju 

dejstva, da je 22 od 28 držav članic EU 

tudi članic Nata, poudarja, da bi se morale 

s sodelovanjem med EU in zvezo Nato 

dopolnjevati in spoštovati medsebojne 

posebnosti in vloge; poudarja, da imata 

organizaciji očitno različne značilnosti in 

da bi morali pri sodelovanju v celoti 

spoštovati avtonomnost in postopke 

odločanja druga druge na podlagi načel 

vzajemnosti brez poseganja v posebne 

značilnosti varnostne in obrambne politike 

katere koli države članice; je prepričan, da 

bi močnejši EU in zveza Nato druga drugo 

krepili, ustvarjali več sinergij in povečali 

učinkovitost za varnost in obrambo vseh 

partnerjev; poudarja, da je strateško 

partnerstvo med EU in zvezo Nato ravno 

tako temeljnega pomena za razvoj skupne 

varnostne in obrambne politike EU in za 

prihodnost Severnoatlantske zveze, pa tudi 

za odnose med EU in Združenim 

kraljestvom po izstopu slednjega; 

51. poudarja, da strateško partnerstvo 

med EU in Natom ni ključno za obravnavo 

varnostnih izzivov, s katerimi se soočata 

EU in njeno sosedstvo; priznava, da je 

sicer 22 od 28 držav članic EU tudi članic 

Nata, vendar pa šest članic EU ni članic 

Nata; poudarja, da imata organizaciji 

očitno različne značilnosti in da bi morali 

pri sodelovanju v celoti spoštovati 

avtonomnost in postopke odločanja druga 

druge na podlagi načel vzajemnosti brez 

poseganja v posebne značilnosti varnostne 

in obrambne politike katere koli države 

članice; je prepričan, da bi močnejši EU in 

zveza Nato druga drugo krepili; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/49 

Predlog spremembe  49 

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 52 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

52. pozdravlja glavne stebre nove 

deklaracije EU-NATO, sprejete 

12. julija 2018 na vrhu zveze Nato v 

Bruslju, in poudarja, da je uspešno 

izvajanje skupne izjave odvisno od 

politične volje vseh držav članic v 

celotnem procesu; sicer priznava 

oprijemljive rezultate pri izvajanju 

74 skupnih ukrepov, a je prepričan, da so 

potrebna nadaljnja prizadevanja glede 

praktičnega izvajanja številnih prevzetih 

obveznosti, zlasti v zvezi z bojem proti 

hibridnim grožnjam, kibernetsko 

varnostjo in skupnimi vajami; zlasti 

opozarja na vključitev Evropske 

obrambne agencije v izvajanje 

30 ukrepov; 

črtano 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/50 

Predlog spremembe  50 

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 53 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

53. poudarja, da bi morala biti 

prizadevanja za vojaško mobilnost 

prednostna naloga in prispevati k 

učinkovitemu izvajanju misij in operacij 

SVOP ter k obrambni drži zveze, zato 

spodbuja obe organizaciji, naj še naprej 

čim bolj tesno sodelujeta na področju 

vojaške mobilnosti, tudi z oblikovanjem 

skupnih vojaških zahtev za olajšanje 

hitrih premikov vojaških sil in opreme po 

Evropi, pri tem pa upoštevata večstranske 

izzive, ki izvirajo predvsem na jugu in 

vzhodu; poziva Komisijo, naj ta 

prizadevanja podpre s potrebnimi 

naložbami in po potrebi z zakonodajo; 

poudarja, da je treba poenostaviti upravne 

postopke za čezmejne premike sil za hitro 

odzivanje v EU; 

53. poudarja, da prizadevanja za 

vojaško mobilnost ne bi smela biti 

prednostna naloga ali prispevati k 

učinkovitemu izvajanju misij in operacij 

SVOP ter k obrambni drži zveze, poudarja 

tudi, da bi bilo treba prednost nameniti 

ohranjanju miru; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/51 

Predlog spremembe  51 

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 54 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

54. poudarja komplementarnost med 

EU in zvezo Nato ter potrebo po 

zagotavljanju, da se večnacionalne 

pobude za razvoj zmogljivost tako EU kot 

tudi zveze Nato dopolnjujejo in vzajemno 

krepijo; 

črtano 

Or. en 

 

 


