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5.12.2018 A8-0375/52 

Predlog spremembe  52 

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 55 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

55. poudarja pomen sodelovanja in 

povezovanja pri kibernetski varnosti, ne le 

med državami članicami EU, ključnimi 

partnerji in Natom, temveč tudi med 

različnimi akterji znotraj družbe; 

črtano 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/53 

Predlog spremembe  53 

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 57 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

57. meni, da je nadaljnja krepitev 

sodelovanja z institucionalnimi partnerji, 

vključno z Združenimi narodi, zvezo Nato, 

Afriško unijo in OVSE, pa tudi 

dvostranskimi partnerji, kot so Združene 

države, nujnega pomena; priporoča 

nadaljnji razvoj partnerstev SVOP na 

področjih krepitve stabilnosti partnerjev in 

reforme varnostnega sektorja; 

57. meni, da je nadaljnja krepitev 

sodelovanja z institucionalnimi partnerji, 

vključno z Združenimi narodi, Afriško 

unijo in OVSE, pa tudi dvostranskimi 

partnerji, kot so Združene države, nujnega 

pomena; priporoča nadaljnji razvoj 

partnerstev SVOP na področjih krepitve 

stabilnosti partnerjev in reforme 

varnostnega sektorja; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/54 

Predlog spremembe  54 

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 61 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

61. sicer pozdravlja celotni napredek na 

področju SVOP od predstavitve globalne 

strategije, a ugotavlja, da parlamentarne 

strukture na ravni EU, ki so bile 

vzpostavljene v času, ko sta bili stopnja 

zavezanosti in raven dejavnosti EU glede 

varnostnih in obrambnih zadev precej 

omejeni, niso več ustrezne za zagotavljanje 

potrebnega parlamentarnega nadzora nad 

hitro razvijajočim se političnim področjem, 

kjer je potrebna zmožnost hitrega 

odzivanja; zato ponovno poudarja svoj 

prejšnji poziv, da se pododbor za varnost in 

obrambo nadgradi v odbor s polnimi 

pristojnostmi in da se nanj prenese 

pooblastila, ki so potrebna za prispevanje k 

celovitemu parlamentarnemu nadzoru nad 

SVOP, vključno s stalnim strukturnim 

sodelovanjem, Evropsko obrambno 

agencijo in vsemi drugimi ukrepi SVOP, 

določenimi v Pogodbah; meni, da bi 

morala biti nadgradnja pododbora v odbor 

rezultat nadomestitve začasnega vodenja 

obrambe in varnosti na ravni Komisije z 

bolj specializiranim modelom, ki bo 

upošteval vse večjo zahtevnost 

prizadevanj, ki jih je treba upravljati; 

61. sicer pozdravlja celotni napredek na 

področju SVOP od predstavitve globalne 

strategije, a ugotavlja, da parlamentarne 

strukture na ravni EU, ki so bile 

vzpostavljene v času, ko sta bili stopnja 

zavezanosti in raven dejavnosti EU glede 

varnostnih in obrambnih zadev precej 

omejeni, niso več ustrezne za zagotavljanje 

potrebnega parlamentarnega nadzora nad 

hitro razvijajočim se političnim področjem, 

kjer je potrebna zmožnost hitrega 

odzivanja; zato ponovno poudarja svoj 

prejšnji poziv, da se pododbor za varnost in 

obrambo nadgradi v odbor s polnimi 

pristojnostmi in da se nanj prenese 

pooblastila, ki so potrebna za prispevanje k 

celovitemu parlamentarnemu nadzoru nad 

SVOP; meni, da bi morala biti nadgradnja 

pododbora v odbor rezultat nadomestitve 

začasnega vodenja obrambe in varnosti na 

ravni Komisije z bolj specializiranim 

modelom, ki bo upošteval vse večjo 

zahtevnost prizadevanj, ki jih je treba 

upravljati; 

Or. en 
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