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5.12.2018 A8-0392/20 

Predlog spremembe  20 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0392/2018 

David McAllister 

Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike 

(2018/2097(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. meni, da mehka moč in 

vzpostavljanje institucij sama, kljub svoji 

pomembnosti, ne moreta zadostovati za 

vplivanje na svet, v katerem sta politika 

moči in trda moč vedno bolj pomembni; 

meni, da bo učinkovitost zunanje politike 

EU na koncu v veliki meri odvisna od 

učinkovite kombinacije orodij trde in 

mehke moči, vključno z odprtim dialogom, 

od njene zmožnosti biti zgled ter od 

sredstev in zmogljivosti, ki jo podpirajo, 

vključno z ustreznimi finančnimi sredstvi, 

učinkovitim multilateralizmom, 

kombinacijo mehke moči in verodostojne 

trde moči, združevanjem vojaških 

zmogljivosti ter pripravljenostjo držav 

članic, da se odpovejo odločanju v tem 

okviru ter sodelujejo z Natom in drugimi 

podobno mislečimi državami; 

24. meni, da mehka moč in 

vzpostavljanje institucij sama, kljub svoji 

pomembnosti, ne moreta zadostovati za 

vplivanje na svet, v katerem sta politika 

moči in trda moč vedno bolj pomembni; 

meni, da bo učinkovitost zunanje politike 

EU na koncu v veliki meri odvisna od 

učinkovite kombinacije orodij trde in 

mehke moči, vključno z odprtim dialogom, 

od njene zmožnosti biti zgled brez obsežne 

birokracije ESZD, učinkovitim 

multilateralizmom, kombinacijo mehke 

moči in verodostojne trde moči ter 

pripravljenostjo držav članic, da 

usklajujejo odločanje v tem okviru ter 

sodelujejo z Natom in drugimi podobno 

mislečimi državami; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/21 

Predlog spremembe  21 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0392/2018 

David McAllister 

Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike 

(2018/2097(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. poudarja, da bi lahko razvoj novih 

formatov, kot je Varnostni svet EU, ki ga 

zagovarjata kanclerka Merkel in 

predsednik Macron, in nove oblike 

tesnejšega usklajevanja v EU in z 

mednarodnimi organi morebiti olajšali 

učinkovitejši proces odločanja v okviru 

SZVP; meni, da bi bilo treba poleg takšnih 

struktur vzpostaviti tudi mehanizme za 

zagotovitev njihovega demokratičnega 

nadzora; 

27. poudarja, da bi lahko razvoj novih 

formatov, kot je varnostni svet EU, in nove 

oblike tesnejšega usklajevanja v EU in z 

mednarodnimi organi morebiti olajšali 

učinkovitejši proces odločanja v okviru 

SZVP; meni, da bi bilo treba poleg takšnih 

struktur vzpostaviti tudi mehanizme za 

zagotovitev njihovega demokratičnega 

nadzora, pri čemer bi države članice 

odločale s soglasjem, nacionalni 

parlamenti pa bi odločitve odobrili; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/22 

Predlog spremembe  22 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0392/2018 

David McAllister 

Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike 

(2018/2097(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

28. podpira razpravo v EU o novih 

formatih, vključno s predlogom, ki ga je 

predstavil predsednik Komisije Juncker v 

svojem govoru o stanju v Uniji dne 

12. septembra 2018, da bi na specifičnih 

področjih SZVP, za katera Pogodbi 

trenutno zahtevata soglasje, zlasti 

vprašanja na področju človekovih pravic, 

sankcije in civilne misije, začeli 

uporabljati glasovanje s kvalificirano 

večino; spodbuja države članice, naj 

preučijo načine za učinkovitejše delovanje 

v okviru SZVP in SVOP; verjame, da bi 

uporaba tega glasovanja EU omogočila, 

da ukrepa odločneje, hitreje in 

učinkoviteje; poziva Evropski svet, naj 

prevzame to pobudo, tako da uporabi 

premostitveno klavzulo (člen 31(3) PEU); 

spodbuja Evropski svet, naj v okviru širše 

razprave o uporabi glasovanja z večino v 

zvezi s politikami EU razmisli o razširitvi 

glasovanja s kvalificirano večino na 

druga področja SZVP; priznava, da je 

treba poiskati ustvarjalne rešitve za 

prihodnje sodelovanje med Evropsko 

unijo in Združenim kraljestvom na 

področju SZVP in SVOP ob upoštevanju 

načel iz njegove resolucije z dne 

14. marca 2018 o okviru za prihodnje 

odnose med EU in Združenim 

kraljestvom; 

črtano 
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