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8.1.2020 A9-0054/3

Pozmeňujúci návrh 3
Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière
v mene skupiny ID

Správa A9-0054/2019
David McAllister
Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky
(2019/2136(INI))

Návrh uznesenia (článok 181 ods. 3 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza 
nelegislatívny návrh uznesenia A9-0054/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 
politiky

Európsky parlament,

– so zreteľom na výročnú správu Rady pre Európsky parlament o spoločnej zahraničnej a 
bezpečnostnej politike,

– so zreteľom na hlavu V Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ),

– so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov a Helsinský záverečný akt 
Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) z roku 1975,

– so zreteľom na Severoatlantickú zmluvu z roku 1949 a na spoločné vyhlásenie o 
spolupráci medzi EÚ a NATO z 10. júla 2018,

– so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) o politickej 
zodpovednosti1,

– so zreteľom na Globálnu stratégiu pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej 
únie z roku 2016,

– so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zo 7. júna 2017 o strategickom prístupe 
k zvyšovaniu odolnosti vo vonkajšej činnosti EÚ (JOIN(2017)0021),

– so zreteľom na vyhlásenie zo Sofie zo 17. mája 2018 a na závery Rady o rozširovaní a 
procese stabilizácie a pridruženia z 26. júna 2018 a 18. júna 2019,

– so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 70/1 z 25. septembra 2015 s 
názvom Transformujeme náš svet: Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj,

1 Ú. v. EÚ C 210, 3.8.2010, s. 1.
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– so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1325, ktorá stanovila program 
zameraný na ženy, mier a bezpečnosť v roku 2000,

– so zreteľom na svoje odporúčanie Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu 
činnosť (ESVČ) z 15. novembra 2017 o Východnom partnerstve v rámci príprav na 
samit v novembri 20172,

– zo zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A9-0054/2019),

A. keďže Parlament má povinnosť a zodpovednosť spochybňovať účinnosť spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) a spoločnej bezpečnostnej a obrannej 
politiky (SBOP);

B. keďže v súčasnosti sme svedkami ústupu tradičných partnerov z globálnej scény, 
v dôsledku čoho rastie tlak na spoluprácu a inštitúcie, a silnejúcej asertivity 
regionálnych mocností;

C. keďže islamizmus patrí k hlavným problémom, ktoré v súčasnosti ohrozujú bezpečnosť 
obyvateľstva v Európe, a mali by sa prijať rýchle, rozhodné a koordinované opatrenia 
na domácej scéne aj v zahraničí;

D. keďže výsadné práva národných parlamentov v oblasti ich vlastnej zahraničnej a 
bezpečnostnej politiky by mali mať prvoradý význam a mali by sa rešpektovať; keďže 
príliš ambiciózna spoločná zahraničná politika môže narúšať európsku bezpečnosť;

E. keďže svet čelí globálnym mocenským zmenám a hlavným trendom v zahraničnej 
politike je geopolitická súťaž, čo si vyžaduje rýchle a primerané mechanizmy a 
schopnosti reakcie, ktoré možno najlepšie zabezpečiť prostredníctvom existujúcich 
štruktúr;

F. keďže útlak a masová a nekontrolovaná migrácia patria medzi hlavné príčiny 
celosvetového konfliktu;

G. keďže politika rozširovania EÚ prispieva k nestabilite;

H. keďže vzhľadom na kolaps dôležitých dohôd v oblasti kontroly zbraní a odzbrojenia, ale 
aj vzhľadom na vznikajúce technológie, ako sú digitálne technológie, a odzbrojenie v 
oblasti autonómnych zbraní by sa kontrola zbraní a nešírenie mali stať hlavným 
zameraním zahraničnej a bezpečnostnej politiky členských štátov EÚ;

1. domnieva sa, že členské štáty EÚ by mali viac využívať nástroje obchodu a rozvoja;

2. zdôrazňuje, že členské štáty EÚ musia zmeniť prístup založený na reakcii na prístup 
založený na predvídaní a že je dôležité spolupracovať pri obrane západných hodnôt 
s podobne zmýšľajúcimi strategickými partnermi;

3. pripomína neúčinné fungovanie civilných misií vedených EÚ a vyzýva Komisiu, aby 

2 Ú. v. EÚ C 356, 4.10.2018, s. 130.
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začala nezávislý transparentný audit všetkých minulých a súčasných medzinárodných 
civilných, ako aj policajných operácií/misií;

4. domnieva sa, že predchádzanie konfliktom, budovanie mieru a mierové riešenie 
dlhotrvajúcich konfliktov, najmä v bezprostrednom susedstve EÚ, by mali byť v 
nadchádzajúcich rokoch pre členské štáty EÚ prioritou;

5. pripomína, že moderné demokracie si vyžadujú plne fungujúce legislatívne zložky, a v 
tejto súvislosti zdôrazňuje význam podpory práce parlamentov na západnom Balkáne aj 
v krajinách susedstva;

6. pripomína zvrchovanosť členských štátov a zdôrazňuje potrebu spolupráce v oblasti 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ktorá nemá donucovací charakter;

7. požaduje vierohodnú stratégiu na západnom Balkáne, ktorá by mala vylúčiť akékoľvek 
ďalšie rozšírenie o krajiny ako Albánsko, Bosna a Hercegovina a Kosovo;

8. vyzýva členské štáty, aby posilnili svoje kapacity a podporovali spoluprácu a výmenu 
informácií s cieľom zabrániť škodlivému zasahovaniu štátnych a neštátnych subjektov z 
tretích krajín do rozhodovacieho procesu členských štátov;

9. uznáva, že jednou z hlavných hrozieb pre európsku bezpečnosť je masová a 
nekontrolovaná migrácia, a domnieva sa, že táto otázka by mala byť stredobodom 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky členských štátov;

10. zdôrazňuje hrozbu, ktorú pre Európu predstavuje islamizmus, a vyzýva na spoločné 
úsilie pri riešení tohto problému v spolupráci s partnermi, ako sú Spojené štáty a Rusko;

11. zdôrazňuje, že partnerstvo s Tureckom a postupy rozšírenia sa musia ukončiť, najmä 
vzhľadom na prebiehajúce nezákonné činnosti tejto krajiny, ako je invázia do Sýrie a 
Líbye, a na protiprávne vrtné práce na ostrovných územiach zvrchovaných štátov 
Cyprus a Grécko;

12. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi Európskej rady, 
Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné 
veci a bezpečnostnú politiku a členským štátom.
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