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5.12.2018 A8-0392/1 

Amandman  1 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

u ime Kluba zastupnika ENF-a 

 

Izvješće A8-0392/2018 

David McAllister 

Godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike 

(2018/2097(INI)) 

Prijedlog rezolucije 

Uvodna izjava G 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

G. budući da je globalizacija povećala 

međuovisnost, a odluke donesene u 

Pekingu ili Washingtonu imaju izravan 

učinak na naše živote; budući da je, s 

druge strane, međuovisnost dovela do 

stvaranja globalnog javnog mišljenja o 

potrebi donošenja transnacionalnih 

rješenja za transnacionalne probleme te 

potrebi da multilateralne organizacije 

poboljšaju globalno upravljanje; 

G. budući da je globalizacija povećala 

međuovisnost; budući da je, s druge strane, 

međuovisnost rezultirala stvaranjem 

globalnog javnog mišljenja o potrebi 

transnacionalne suradnje za rješavanje 

transnacionalnih problema; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/2 

Amandman  2 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

u ime Kluba zastupnika ENF-a 

 

Izvješće A8-0392/2018 

David McAllister 

Godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike 

(2018/2097(INI)) 

Prijedlog rezolucije 

Uvodna izjava J 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

J. budući da su neke zapadne 

demokracije postale ranjivije, 

protekcionistički nastrojene i sve 

zatvorenije te sve više naginju 

ekstremizmu u vrijeme kada je 

multilateralna suradnja jedini način da se 

pronađe učinkoviti odgovor na globalne 

izazove; budući da sile poput Kine ili 

Rusije nastoje popuniti taj vakuum te žele 

osporiti, a ne prihvatiti postojeći način 

globalnog upravljanja koji se temelji na 

međunarodnom pravu; budući da 

navedene zemlje imaju drukčiji pristup 

razvojnoj suradnji koji ne ovisi o 

poboljšanjima u pogledu vladavine prava 

ili drugim demokratskim reformama;

  

Briše se. 

Or. en 



 

AM\1171280HR.docx  PE631.559v01-00 

HR Ujedinjena u raznolikosti HR 

 

5.12.2018 A8-0392/3 

Amandman  3 

Harald Vilimsky 

u ime Kluba zastupnika ENF-a 

 

Izvješće A8-0392/2018 

David McAllister 

Godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike 

(2018/2097(INI)) 

Prijedlog rezolucije 

Uvodna izjava K 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

K. budući da je Zajednički 

sveobuhvatni akcijski plan (ZSAP)  s 

Iranom važno multilateralno postignuće 

prema stabilnom i mirnom Bliskom istoku; 

budući da je odluka predsjednika Trumpa 

o povlačenju iz nuklearnog sporazuma s 

Iranom i uvođenju sekundarnih sankcija 

europskim poduzećima koja posluju s 

Iranom vrijedna osude te podriva 

europsku gospodarsku suverenost, što 

naglašava problematičnu ovisnost EU-a o 

trgovinskom sustavu utemeljenom na 

dolaru; budući da su EU i države članice 

potvrdile svoju predanost ZSAP-u i 

poduzele mjere za zaštitu legitimnih 

europskih gospodarskih interesa;  

K. budući da je Zajednički 

sveobuhvatni akcijski plan (ZSAP) s 

Iranom važno multilateralno postignuće 

prema stabilnom i mirnom Bliskom istoku; 

budući da su EU i države članice potvrdile 

svoju predanost ZSAP-u i poduzele mjere 

za zaštitu legitimnih europskih 

gospodarskih interesa; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/4 

Amandman  4 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

u ime Kluba zastupnika ENF-a 

 

Izvješće A8-0392/2018 

David McAllister 

Godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike 

(2018/2097(INI)) 

Prijedlog rezolucije 

Uvodna izjava L 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

L. budući da ISIS, Al Qaida i druge 

međunarodne terorističke organizacije i 

dalje predstavljaju znatnu prijetnju Europi i 

državama diljem svijeta;  

L. budući da ISIS, Al Qaida i druge 

međunarodne terorističke organizacije i 

dalje predstavljaju znatnu prijetnju Europi i 

državama diljem svijeta; budući da su 

politički islam i povezane organizacije 

jedna od najvećih prijetnji Europi i 

njezinim demokratskim vrijednostima; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/5 

Amandman  5 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

u ime Kluba zastupnika ENF-a 

 

Izvješće A8-0392/2018 

David McAllister 

Godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike 

(2018/2097(INI)) 

Prijedlog rezolucije 

Uvodna izjava M 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

M. budući da se europska sigurnost 

temelji na ambiciji postizanja zajedničke 

strateške autonomije, kako je naglašeno u 

Globalnoj strategiji Europske unije; budući 

da se ambiciozna, vjerodostojna i 

učinkovita zajednička vanjska politika 

mora poduprijeti primjerenim 

financijskim sredstvima i temeljiti na 

usklađenom, pravodobnom i dosljednom 

pristupu država članica;  

M. budući da se europska sigurnost 

temelji na ambiciji postizanja zajedničke 

strateške autonomije, kako je naglašeno u 

Globalnoj strategiji Europske unije; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/6 

Amandman  6 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

u ime Kluba zastupnika ENF-a 

 

Izvješće A8-0392/2018 

David McAllister 

Godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike 

(2018/2097(INI)) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 1. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

1. ističe da je vrijeme da Europska 

unija uzme svoju sudbinu u svoje ruke; 
smatra da bi EU trebao prihvatiti svoju 

ulogu punopravne, suverene političke i 

gospodarske sile u međunarodnim 

odnosima koja pomaže u rješavanju 

sukoba u cijelom svijetu i oblikuje 

globalno upravljanje; stoga naglašava da 

je za promicanje naših zajedničkih 

interesa, kao i naših načela i vrijednosti, 

potrebna istinski zajednička europska 

vanjska i sigurnosna politika koja se 

temelji na strateškoj autonomiji i njezinoj 

integraciji, uključujući i u pogledu 

kapaciteta, u područjima industrije i 

operacija;  

1. smatra da bi EU trebao prihvatiti 

svoju ulogu punopravne, suverene političke 

i gospodarske sile u međunarodnim 

odnosima; stoga naglašava da je za 

promicanje zajedničkih interesa država 

članica potrebna istinski zajednička 

europska vanjska i sigurnosna politika; 

naglašava da se vodeća uloga Europe u 

svijetu može konsolidirati samo 

definiranjem zajedničkih ciljeva među 

državama članicama, poštujući cijeli niz 

različitih društvenih i gospodarskih 

potreba; 

Or. en 



 

AM\1171280HR.docx  PE631.559v01-00 

HR Ujedinjena u raznolikosti HR 

 

5.12.2018 A8-0392/7 

Amandman  7 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

u ime Kluba zastupnika ENF-a 

 

Izvješće A8-0392/2018 

David McAllister 

Godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike 

(2018/2097(INI)) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 2. 

 

2. uvjeren je da nijedna pojedinačna 

država članica EU-a ne može sama 

učinkovito odgovoriti na današnje globalne 

izazove; vjeruje da združivanjem snaga 

unutar EU-a države članice mogu utjecati 

na svjetska događanja, što inače ne bi 

mogle; uvjeren je da 28 država članica koje 

nastoje postići dosljedno i usklađeno 

stajalište i predstavljaju ukupno 500 

milijuna građana imaju veću snagu u 

međunarodnim pregovorima, promicanju 

ljudskih prava i odgovornosti te u 

postavljanju međunarodnih propisa i 

političkih, demokratskih, okolišnih, 

socijalnih i gospodarskih normi; osim toga, 

vjeruje da globalizacija pod zaštitom 

socijalnog modela EU-a može biti prilika, 

a ne prijetnja za građane EU-a, a to bi 

europski i nacionalni čelnici trebali jasno 

i na pozitivan način prenijeti javnosti; 

2. uvjeren je da nijedna pojedinačna 

država članica EU-a ne može sama 

učinkovito odgovoriti na današnje globalne 

izazove; vjeruje da združivanjem snaga 

unutar EU-a države članice mogu utjecati 

na svjetska događanja, što inače ne bi 

mogle; uvjeren je da 28 država članica koje 

nastoje postići dosljedno i usklađeno 

stajalište i predstavljaju ukupno 500 

milijuna građana imaju veću snagu u 

međunarodnim pregovorima, promicanju 

ljudskih prava i odgovornosti te u 

postavljanju međunarodnih propisa i 

političkih, demokratskih, okolišnih, 

socijalnih i gospodarskih normi;  

  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/8 

Amandman  8 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

u ime Kluba zastupnika ENF-a 

 

Izvješće A8-0392/2018 

David McAllister 

Godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike 

(2018/2097(INI)) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 3. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

3. žali zbog činjenice da države 

članice prečesto daju prednost svojim 

nacionalnim interesima, bez obzira na 

moguće posljedice na europskoj razini, 

čime se narušava jedinstvo, dosljednost i 

učinkovitost EU-a, a stoga i njegova 

vjerodostojnost kao globalnog aktera; 

poziva na bolju podjelu odgovornosti, veću 

solidarnost i pojačanu koordinaciju između 

EU-a i država članica; podsjeća da je 

nužno da vanjske politike Unije budu 

usuglašene međusobno, ali i s drugim 

politikama koje imaju vanjsku dimenziju, 

te s međunarodnim partnerima; vjeruje da 

je dobra suradnja među državama 

članicama ključna za očuvanje naše 

demokracije, naših zajedničkih 

vrijednosti, naše slobode i naših socijalnih 

i ekoloških standarda; naglašava da je 

potrebno proširiti suradnju država članica, 

partnerskih zemalja i međunarodnih 

organizacija;  

3. naglašava činjenicu da su države 

članice sposobne definirati vlastitu 

vanjsku politiku i da to ne bi trebalo 

smatrati prijetnjom već prilikom za 

rješavanje diplomatskih kriza i 

poboljšanje diplomatskih i gospodarskih 

odnosa između EU-a i trećih zemalja; 

poziva na bolju podjelu odgovornosti, veću 

solidarnost i pojačanu koordinaciju između 

EU-a i država članica; podsjeća da je 

nužno da vanjske politike Unije budu 

usuglašene međusobno, ali i s drugim 

politikama koje imaju vanjsku dimenziju, 

te s međunarodnim partnerima; vjeruje da 

je dobra suradnja među državama 

članicama ključna za očuvanje naše 

demokracije, naše slobode i naših 

socijalnih i ekoloških standarda; naglašava 

da je potrebno proširiti suradnju država 

članica, partnerskih zemalja i 

međunarodnih organizacija; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/9 

Amandman  9 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

u ime Kluba zastupnika ENF-a 

 

Izvješće A8-0392/2018 

David McAllister 

Godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike 

(2018/2097(INI)) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 5. – alineja 2. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

 predanost multilateralizmu i 

međunarodnom poretku temeljenom na 

pravilima, uz potporu sustava UN-a i 

regionalnih organizacija kao što je OSCE; 

– dobra suradnja sa sustavom UN-a 

i regionalnim organizacijama kao što je 

OSCE; 

Or. en 



 

AM\1171280HR.docx  PE631.559v01-00 

HR Ujedinjena u raznolikosti HR 

 

5.12.2018 A8-0392/10 

Amandman  10 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

u ime Kluba zastupnika ENF-a 

 

Izvješće A8-0392/2018 

David McAllister 

Godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike 

(2018/2097(INI)) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 9. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

9. poziva da se u okviru sljedećeg 

višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) 

(2021. – 2027.) osiguraju primjerena 

financijska sredstava za vanjsko 

djelovanje EU-a te da EU svoja sredstva 

usmjeri na strateške prioritete; podsjeća 

na važnu ulogu koju instrument EU-a za 

financiranje vanjskog djelovanja ima u 

postizanju interesa vanjske politike EU-a; 

ističe važnost jačanja dosljednosti, 

učinkovitosti, mogućnosti brzog odgovora 

i fleksibilnosti instrumenata za 

financiranje vanjskog djelovanja; ističe 

da je potrebno primjereno uključiti 

Parlament u kontrolu instrumenata i 

strateško upravljanje njima; smatra da su 

zbog povećanih izazova u susjedstvu EU-a 

i šire potrebna znatno veća sredstva za 

vanjsko djelovanje i znatno jačanje 

civilnih misija ZSOP-a;  

Briše se. 

Or. en 

 

 


