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5.12.2018 A8-0392/33 

Pozměňovací návrh  33 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía 

Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Ángela Vallina, Rina 

Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 brání 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 

25. důrazně odmítá 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 brání rozmísťování 

bojových skupin EU; věří, že zavedená 

stálá strukturovaná spolupráce (PESCO) na 

obranných projektech a koordinovaný 

každoroční přezkum v oblasti obrany 

(CARD) povedou k další militarizaci Unie 

a znamenají de facto založení Evropské 

obranné unie; upozorňuje v tomto ohledu 

na to, že touto stálou strukturovanou 

spoluprací se zruší pravidlo 

jednomyslnosti v Radě při přijímání 

rozhodnutí v oblasti SZBP a SBOP; 

připomíná, že v souladu s čl. 41 odst. 2 

SEU nesmí být žádné výdaje vyplývající z 

operací souvisejících s vojenstvím nebo 

obranou hrazeny z rozpočtu Unie; zamítá 

návrh vysoké představitelky, 

místopředsedkyně týkající se evropského 

mírového nástroje, z něhož budou hrazeny 

veškeré náklady vojenských operací EU 

včetně rozmístění, vybavení a výzbroje;  
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zlepšit schopnosti EU; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/34 

Pozměňovací návrh  34 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía 

Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Ángela Vallina, Rina 

Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez 

za skupinu GUE/NGL 

 

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; 

vypouští se 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/35 

Pozměňovací návrh  35 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 

28. rozhodně zamítá návrh 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; zdůrazňuje, že 

uplatňování hlasování kvalifikovanou 

většinou by bylo dalším krokem 

k upevňování politického a – společně 

s PESCO – vojenského „jádra Evropy“; 

rovněž kritizuje skutečnost, že současně 

nebylo stanoveno rozšíření pravomocí 

Evropského parlamentu v oblasti dohledu 

a kontroly;  
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budoucích vztahů mezi EU a Spojeným 

královstvím; 

Or. en 

 

 


