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5.12.2018 A8-0392/28 

Pozměňovací návrh  28 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0392/2018 

David McAllister 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 5 – odrážka 1 a (nová) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  – obranou našich hranic a 

rozmanitých a jedinečných evropských 

národních identit; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/29 

Pozměňovací návrh  29 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0392/2018 

David McAllister 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 5 – odrážka 1 b (nová) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  – respektem k sebeurčení národů a 

podporou svobody, demokracie, lidských 

práv a právního státu prostřednictvím 

mírového obchodu místo vojenské agrese; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/30 

Pozměňovací návrh  30 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0392/2018 

David McAllister 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vítá větší spolupráci v oblasti 

obrany mezi členskými státy EU a opatření 

na posílení vojenské autonomie EU, 

konkrétně vytvoření evropského 

jednotného velícího střediska v Bruselu pro 

vojenské výcvikové mise EU a odstranění 

překážek, které bránily rozmísťování 

bojových skupin EU; věří, že zavedená 

stálá strukturovaná spolupráce (PESCO) 

na obranných projektech a koordinovaný 

každoroční přezkum v oblasti obrany 

(CARD) pomohou členským státům 

prohloubit jejich spolupráci v oblasti 

obrany a zefektivnit jejich výdaje v této 

oblasti; vítá návrh místopředsedkyně 

Komise, vysoké představitelky na 

vytvoření evropského mírového nástroje a 

nový rámec pro civilní mise SBOP i 

závazek pokročit v rozvoji vojenské 

mobility za účelem zlepšení evropské 

strategické autonomie, mj. 

prostřednictvím evropské iniciativy v 

oblasti zásahu; domnívá se, že rozvoj 

silného obranného průmyslu posiluje 

technologickou nezávislost EU, mj. 

podporou jednotného trhu s produkty 

kybernetické bezpečnosti, k čemuž je třeba 

zlepšit schopnosti EU;  

25. bere na vědomí větší spolupráci v 

oblasti obrany mezi členskými státy EU; 

odmítá opatření na posílení vojenské 

autonomie EU, konkrétně vytvoření 

evropského jednotného velícího střediska 

v Bruselu pro vojenské výcvikové mise EU 

a odstranění překážek, které bránily 

rozmísťování bojových skupin EU; 

vyjadřuje politování nad tím, že se jedná o 

další krok na cestě k vytvoření armády 

EU; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/31 

Pozměňovací návrh  31 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0392/2018 

David McAllister 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. zdůrazňuje, že vytváření nových 

formátů, např. Rady bezpečnosti EU, jak 

prosazují kancléřka Merkelová a prezident 

Macron, a nové způsoby užší koordinace v 

EU a s mezinárodními orgány by 

případně mohly přispět ke zefektivnění 

rozhodovacích procesů v rámci SZBP; 

zastává názor, že společně se zřízením 

těchto struktur by měly být rovněž 

vytvořeny mechanismy pro zajištění jejich 

demokratické kontroly;  

27. odmítá vývoj nových formátů, např. 

Rady bezpečnosti EU, jak prosazují 

kancléřka Merkelová a prezident Macron; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/32 

Pozměňovací návrh  32 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0392/2018 

David McAllister 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. podporuje diskusi v EU o nových 

formátech, včetně návrhu předsedy Komise 

Junckera, který představil ve svém projevu 

o stavu Unie dne 12. září 2018, aby se 

v určitých oblastech SZBP, zejména 

v otázkách lidských práv, sankcí 

a civilních misí, nahradilo pravidlo 

jednomyslného hlasování, které je 

v současnosti vyžadováno Smlouvami, 

hlasováním kvalifikovanou většinou; 

vyzývá členské státy, aby prověřily 

způsoby, jak jednat v kontextu SZBP a 

SBOP účinněji; domnívá se, že hlasování 

kvalifikovanou většinou by EU umožnilo 

jednat rozhodněji, rychleji a účinněji; 

vyzývá Evropskou radu, aby tuto  

iniciativu realizovala pomocí 

překlenovacího ustanovení podle čl. 31 

odst. 3 SEU; dále ji vybízí, aby zvážila 

rozšíření hlasování kvalifikovanou 

většinou na další oblasti SZBP v rámci 

širší diskuse o využívání většinového 

hlasování v případě politik EU; uznává, že 

je třeba hledat kreativní řešení pro budoucí 

spolupráci mezi Evropskou unií a 

Spojeným královstvím v oblasti SZBP a 

SBOP, přičemž je třeba přihlédnout k 

zásadám stanoveným v usnesení ze dne 14. 

března 2018 o rámci budoucích vztahů 

mezi EU a Spojeným královstvím;  

28. odmítá diskusi v EU o nových 

formátech, včetně návrhu předsedy Komise 

Junckera, který představil ve svém projevu 

o stavu Unie dne 12. září 2018, aby se 

v určitých oblastech SZBP nahradilo 

pravidlo jednomyslného hlasování, které je 

v současnosti vyžadováno Smlouvami, 

hlasováním kvalifikovanou většinou; 

varuje před tím, že hlasování 

kvalifikovanou většinou by EU umožnilo 

jednat, aniž by měla plnou podporu všech 

svých členských států; uznává, že je třeba 

hledat kreativní řešení pro budoucí 

spolupráci mezi Evropskou unií a 

Spojeným královstvím v oblasti SZBP a 

SBOP, přičemž je třeba přihlédnout k 

zásadám stanoveným v usnesení ze dne 14. 

března 2018 o rámci budoucích vztahů 

mezi EU a Spojeným královstvím; 
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