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5.12.2018 A8-0392/1 

Pozměňovací návrh  1 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0392/2018 

David McAllister 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že s globalizací 

vzrostla vzájemná závislost, kdy 

rozhodnutí přijatá v Pekingu nebo 

Washingtonu přímo ovlivňují naše životy; 

vzhledem k tomu, že v důsledku této 

vzájemné závislosti se vytvořilo globální 

veřejné mínění, které si uvědomuje, že 

nadnárodní problémy je třeba řešit na 

nadnárodní úrovni a že mnohostranné 

organizace musí zlepšit globální správu; 

G. vzhledem k tomu, že s globalizací 

vzrostla vzájemná závislost; vzhledem k 

tomu, že se v důsledku této vzájemné 

závislosti vytvořilo globální veřejné 

mínění, které si uvědomuje, že k vyřešení 

nadnárodních problémů je zapotřebí 

spolupracovat na nadnárodní úrovni; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/2 

Pozměňovací návrh  2 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0392/2018 

David McAllister 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění J 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

J. vzhledem k tomu, že některé 

západní demokracie začaly být 

zranitelnější a více protekcionistické 

a zahleděné do sebe a že v době, kdy 

mnohostranná spolupráce je jedinou 

cestou k efektivnímu řešení celosvětových 

výzev, se uchylují k extrémům; vzhledem k 

tomu, že velmoci jako Čína a Rusko se 

snaží vyplnit toto vakuum a spíše 

zpochybňují než posilují stávající globální 

správu založenou na mezinárodním 

právu; vzhledem k tomu, že posledně 

uvedené státy mají odlišný přístup 

k rozvojové spolupráci, který nesouvisí se 

zlepšením právního státu nebo jinými 

demokratickými reformami;  

vypouští se 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/3 

Pozměňovací návrh  3 

Harald Vilimsky 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0392/2018 

David McAllister 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění K 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

K. vzhledem k tomu, že společný 

komplexní akční plán (JCPOA) sjednaný s 

Íránem je významnou vícestrannou 

dohodou na cestě ke stabilnímu a 

mírovému Blízkému východu; vzhledem 

k tomu, že rozhodnutí prezidenta Trumpa 

odstoupit od JCPOA a uvalit sekundární 

sankce na evropské společnosti, které 

s Íránem legitimně obchodují, je nanejvýš 

politováníhodné a oslabuje evropskou 

hospodářskou nezávislost, a poukazuje tak 

na problematickou závislost EU na 

obchodním systému založeném na 

americkém dolaru; vzhledem k tomu, že 

EU a její členské státy znovu potvrdily svůj 

závazek ke společnému komplexnímu 

akčnímu plánu a přijaly opatření k ochraně 

legitimních evropských zájmů;  

K. vzhledem k tomu, že společný 

komplexní akční plán (JCPOA) sjednaný s 

Íránem je významnou vícestrannou 

dohodou na cestě ke stabilnímu a 

mírovému Blízkému východu; vzhledem 

k tomu, že EU a její členské státy znovu 

potvrdily svůj závazek ke společnému 

komplexnímu akčnímu plánu a přijaly 

opatření k ochraně legitimních evropských 

zájmů; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/4 

Pozměňovací návrh  4 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0392/2018 

David McAllister 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění L 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

L. vzhledem k tomu, že Islámský stát, 

al-Káida a další mezinárodní teroristické 

organizace stále pro Evropu i národy na 

celém světě představují značnou hrozbu;

  

L. vzhledem k tomu, že Islámský stát, 

al-Káida a další mezinárodní teroristické 

organizace stále pro Evropu i národy na 

celém světě představují značnou hrozbu; 

vzhledem k tomu, že politický islám a 

související organizace patří k největším 

hrozbám pro Evropu a její demokratické 

hodnoty; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/5 

Pozměňovací návrh  5 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0392/2018 

David McAllister 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění M 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

M. vzhledem k tomu, že evropská 

bezpečnost je založena na ambici společné 

strategické autonomie, jak je zdůrazněno 

v globální strategii Unie; vzhledem k tomu, 

že ambiciózní, důvěryhodná a účinná 

společná zahraniční politika se musí 

opírat o odpovídající finanční zdroje a 

prostředky a musí být založena na 

soudržném, včasném a soustavném 

přístupu členských států;  

M. vzhledem k tomu, že evropská 

bezpečnost je založena na ambici společné 

strategické autonomie, jak je zdůrazněno 

v globální strategii Unie; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/6 

Pozměňovací návrh  6 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0392/2018 

David McAllister 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že nastal čas, aby 

Evropská unie převzala svůj osud do 

vlastních rukou; zastává názor, že EU by 

měla v rámci mezinárodních vztahů 

zaujmout úlohu plnohodnotné a nezávislé 

politické a hospodářské moci, která 

pomáhá po celém světě řešit konflikty 

a podílí se na utváření globální správy; 

zdůrazňuje proto, že je třeba uplatňovat 

takovou evropskou zahraniční a 

bezpečnostní politiku, která bude skutečně 

společná a založená na strategické 

autonomii a její integraci, a to i pokud jde 

o schopnosti, v oblasti průmyslu a 

operací, a která dokáže prosazovat 

společné zájmy i naše zásady a hodnoty.

  

1. zastává názor, že EU by měla 

v rámci mezinárodních vztahů zaujmout 

úlohu plnohodnotné a nezávislé politické a 

hospodářské moci; zdůrazňuje proto, že je 

třeba uplatňovat skutečně společnou 

zahraniční a bezpečnostní politiku, která 

dokáže prosazovat společné zájmy 

členských států; zdůrazňuje, že Evropa 

může svou vedoucí úlohu ve světovém 

kontextu konsolidovat pouze tak, že 

stanoví společné cíle pro členské státy, 

které budou zohledňovat celou škálu 

různých sociálních a hospodářských 

potřeb;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/7 

Pozměňovací návrh  7 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0392/2018 

David McAllister 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

2. je přesvědčen o tom, že žádný 

členský stát EU nedokáže sám účinně 

reagovat na současné světové výzvy; 

domnívá se, že pokud členské státy spojí 

své síly v EU, mohou získat vliv na dění na 

světové scéně, jehož by jinak nedosáhly; je 

přesvědčen o tom, že 28 členských států 

usilujících o soudržné a jednotné postoje a 

zastupujících 500 milionů občanů má větší 

váhu při mezinárodních jednáních, 

prosazování lidských práv a odpovědnosti 

a vytváření mezinárodních pravidel 

a politických, demokratických, 

environmentálních, sociálních a 

hospodářských norem; dále věří, že pod 

ochranou sociálního modelu EU může 

globalizace pro občany EU představovat 

příležitost, a nikoli hrozbu, a že je nutné, 

aby tuto skutečnost evropští a vnitrostátní 

vůdci srozumitelně a pozitivně 

komunikovali; 

2. je přesvědčen o tom, že žádný 

členský stát EU nedokáže sám účinně 

reagovat na současné světové výzvy; 

domnívá se, že pokud členské státy spojí 

své síly v EU, mohou získat vliv na dění na 

světové scéně, jehož by jinak nedosáhly; je 

přesvědčen o tom, že 28 členských států 

usilujících o soudržné a jednotné postoje a 

zastupujících 500 milionů občanů má větší 

váhu při mezinárodních jednáních, 

prosazování lidských práv a odpovědnosti 

a vytváření mezinárodních pravidel 

a politických, demokratických, 

environmentálních, sociálních a 

hospodářských norem;  

  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/8 

Pozměňovací návrh  8 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0392/2018 

David McAllister 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. vyjadřuje politování nad tím, že 

členské státy příliš často upřednostňují své 

národní zájmy bez ohledu na případné 

důsledky na evropské úrovni, čímž 

oslabují jednotnost, soudržnost a účinnost 
a v důsledku toho důvěryhodnost EU jako 

světového hráče; požaduje lepší rozdělení 

odpovědnosti, větší solidaritu a posílení 

spolupráce mezi EU a členskými státy; 

zdůrazňuje, že je nutné, aby vnější politiky 

Unie byly koherentní mezi sebou i 

s ostatními politikami s vnějším rozměrem 

a aby byly koordinovány s mezinárodními 

partnery; domnívá se, že dobrá spolupráce 

mezi členskými státy má zásadní význam 

pro zachování demokracie, našich 

společných hodnot, našich svobod 

a našich sociálních a environmentálních 

standardů; zdůrazňuje potřebu rozšířit 

spolupráci mezi členskými státy, 

partnerskými zeměmi a mezinárodními 

organizacemi;  

3. zdůrazňuje, že členské státy jsou 

schopny určovat svou vlastní zahraniční 

politiku a že tato skutečnost by neměla být 

považována za hrozbu, nýbrž za příležitost 

k vyřešení diplomatických krizí a zlepšení 

diplomatických a hospodářských vztahů 
EU se třetími zeměmi; požaduje lepší 

rozdělení odpovědnosti, větší solidaritu a 

posílení spolupráce mezi EU a členskými 

státy; zdůrazňuje, že je nutné, aby vnější 

politiky Unie byly koherentní mezi sebou i 

s ostatními politikami s vnějším rozměrem 

a aby byly koordinovány s mezinárodními 

partnery; domnívá se, že dobrá spolupráce 

mezi členskými státy má zásadní význam 

pro zachování demokracie, našich svobod 

a našich sociálních a environmentálních 

standardů; zdůrazňuje potřebu rozšířit 

spolupráci mezi členskými státy, 

partnerskými zeměmi a mezinárodními 

organizacemi; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/9 

Pozměňovací návrh  9 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0392/2018 

David McAllister 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 5 – indent 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – závazkem k multilateralismu a 

mezinárodnímu řádu založenému na 

pravidlech, který je podporován strukturou 

OSN a regionálními organizacemi, např. 

OBSE, 

– dobrou spoluprací se strukturou 

OSN a regionálními organizacemi, např. 

OBSE, 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/10 

Pozměňovací návrh  10 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0392/2018 

David McAllister 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. žádá, aby byly v příštím víceletém 

finančním rámci (VFR) (2021–2027) 

vyčleněny dostatečné finanční zdroje na 

vnější činnost EU a aby EU své zdroje 

soustředila na strategické priority; 

připomíná důležitou úlohu vnějších 

finančních nástrojů EU pro vývoj 

zahraničně politických zájmů EU; 

zdůrazňuje, že je důležité posílit 

soudržnost, účinnost, schopnost odezvy a 

pružnost vnějších finančních nástrojů; 

zdůrazňuje, že je do kontroly a 

strategického řízení nástrojů třeba 

odpovídajícím způsobem zapojit 

Parlament; zastává názor, že v důsledku 

sílících výzev nejen v sousedství EU je 

zapotřebí na vnější činnost poskytnout 

výrazně vyšší prostředky a výrazně posílit 

civilní mise SBOP;  

vypouští se 

Or. en 

 

 


