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8.1.2020 A9-0054/4

Pozmeňujúci návrh 4
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Anne-Sophie 
Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
v mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 Ja. keďže zahraničná politika 
Spojených štátov amerických, najmä pod 
vedením Trumpovej vlády, rozvrátila 
základy multilateralizmu a právneho štátu 
a vystupňovala napätie, ktoré ženie svet a 
Európu na pokraj vojny;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/5

Pozmeňujúci návrh 5
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
v mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže žiaden členský štát nedokáže 
vyriešiť sám ktorúkoľvek z výziev, ktorým 
v súčasnosti čelí európsky kontinent a jeho 
blízke okolie; keďže by sa mala 
rešpektovať a zaručiť zásada rovnosti 
medzi členskými štátmi pri navrhovaní 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky a 
krokov EÚ; keďže by sa mali rešpektovať 
výsadné práva národných parlamentov v 
oblasti ich vlastnej zahraničnej a 
bezpečnostnej štátnej politiky; keďže 
ambiciózna, dôveryhodná a účinná 
spoločná zahraničná politika sa musí 
opierať o primerané finančné zdroje a 
včasné a rozhodné opatrenia EÚ; keďže 
nástroje vonkajšej politiky EÚ sa musia 
používať súdržnejším a zladenejším 
spôsobom;

G. keďže žiaden členský štát nedokáže 
vyriešiť sám ktorúkoľvek z výziev, ktorým 
v súčasnosti čelí európsky kontinent a jeho 
blízke okolie; keďže by sa mala 
rešpektovať a zaručiť zásada rovnosti 
medzi členskými štátmi pri navrhovaní 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky a 
krokov EÚ; keďže by sa mali rešpektovať 
výsadné práva národných parlamentov v 
oblasti ich vlastnej zahraničnej a 
bezpečnostnej štátnej politiky; keďže 
pripomína, že členské štáty ani 
kandidátske alebo partnerské krajiny 
nemôžu byť nútené do 
zahraničnopolitických pozícií či opatrení 
proti svojej vôli a bez demokratického 
konsenzu svojich občanov alebo 
parlamentných rozhodnutí; keďže trvá na 
tom, že sa musí rešpektovať a zaručiť 
rovnosť medzi členskými štátmi pri 
navrhovaní zahraničnej a bezpečnostnej 
politiky a opatrení EÚ; keďže zdôrazňuje, 
že sa musia rešpektovať výsadné práva 
národných parlamentov v oblasti 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky ich 
krajín;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/6

Pozmeňujúci návrh 6
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
v mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
USA postupne vystupujú z 
multilaterálneho svetového poriadku, 
konkrétne má na mysli ich odstúpenie od 
Parížskej dohody, spoločného 
komplexného akčného plánu (JCPOA), 
Rady OSN pre ľudské práva a UNESCO, a 
nad tým, že ukončujú financovanie sľúbené 
Agentúre OSN pre pomoc a prácu v 
prospech palestínskych utečencov na 
Blízkom východe (UNRWA); dôrazne 
podporuje zachovanie a plné vykonávanie 
JCPOA všetkými stranami ako 
neoddeliteľnú súčasť globálneho 
multilaterálneho poriadku a nešírenia 
jadrových zbraní a príspevok k regionálnej 
bezpečnosti na Blízkom východe; odmieta 
jednostranné extrateritoriálne 
znovuzavedenie sankcií USA po ich 
odstúpení od JCPOA, pretože neprijateľne 
zasahuje do legitímnych hospodárskych a 
zahraničnopolitických záujmov EÚ; 
vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby posilnili 
svoju jednotu, odrádzajúci účinok a 
odolnosť voči sekundárnym sankciám z 
tretích krajín a boli pripravené prijať 
protiopatrenia voči každej krajine, ktorá 
poškodzuje legitímne záujmy EÚ 
prostredníctvom sekundárnych sankcií;

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
USA postupne vystupujú z 
multilaterálneho svetového poriadku, 
konkrétne má na mysli ich odstúpenie od 
Parížskej dohody, spoločného 
komplexného akčného plánu (JCPOA), 
Rady OSN pre ľudské práva a UNESCO, a 
nad tým, že ukončujú financovanie sľúbené 
Agentúre OSN pre pomoc a prácu v 
prospech palestínskych utečencov na 
Blízkom východe (UNRWA); dôrazne 
podporuje zachovanie a plné vykonávanie 
JCPOA všetkými stranami ako 
neoddeliteľnú súčasť globálneho 
multilaterálneho poriadku a nešírenia 
jadrových zbraní a príspevok k regionálnej 
bezpečnosti na Blízkom východe; odmieta 
jednostranné extrateritoriálne 
znovuzavedenie sankcií USA po ich 
odstúpení od JCPOA, pretože neprijateľne 
zasahuje do legitímnych hospodárskych a 
zahraničnopolitických záujmov EÚ; 
vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby posilnili 
svoju jednotu, odrádzajúci účinok a 
odolnosť voči sekundárnym sankciám z 
tretích krajín a boli pripravené prijať 
protiopatrenia voči každej krajine, ktorá 
poškodzuje legitímne záujmy EÚ 
prostredníctvom sekundárnych sankcií; 
dôrazne odsudzuje nezákonný útok 
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armády USA v januári 2020 v Iraku, ktorý 
nariadil prezident USA Donald Trump a 
pri ktorom bol zavraždený iránsky generál 
Kásim Sulejmání, čo viedlo k výraznému 
vystupňovaniu napätia medzi 
Washingtonom a Teheránom; vyjadruje 
hlboké znepokojenie nad tým, že táto 
eskalácia by mohla ešte viac ohroziť a 
narušiť multilateralizmus, medzinárodné 
právo, právny štát, demokraciu, 
dodržiavanie ľudských práv, základné 
slobody, voľný a spravodlivý obchod a 
nenásilné riešenie konfliktov; zdôrazňuje, 
že EÚ by mala v súvislosti s Iránom 
uplatňovať nezávislú politiku založenú na 
dialógu, obchode, odzbrojení a 
spolupráci;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/7

Pozmeňujúci návrh 7
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Anne-Sophie Pelletier, Miguel 
Urbán Crespo
v mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 4a. zdôrazňuje, že EÚ a jej členské 
štáty potrebujú novú stratégiu, ktorá 
prekoná proatlantické vízie spoločného 
záujmu a tradičných spojencov a 
zabezpečí „strategickú autonómiu EÚ“; 
okrem toho kladie dôraz na to, že diskusia 
o strategickej autonómii by nemala byť 
zameraná na vojenské aspekty, ale mala 
by klásť otázky, ako môže EÚ a jej 
členské štáty zlepšiť svoju schopnosť 
konať na medzinárodnej scéne 
zvrchovane, odolávať hospodárskemu a 
politickému tlaku tretích krajín a 
spolupracovať s partnermi podľa 
vlastného výberu;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/8

Pozmeňujúci návrh 8
Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu Pineda, Emmanuel 
Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Özlem Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel 
Urbán Crespo
v mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. opätovne zdôrazňuje naliehavú 
potrebu zvýšiť odolnosť a nezávislosť EÚ 
posilnením SZBP, ktorá je odhodlaná 
podporovať mier, regionálnu a 
medzinárodnú bezpečnosť, ľudské práva, 
sociálnu spravodlivosť, základné slobody 
a právny štát v EÚ, jej susedstve a na 
celom svete; zdôrazňuje, že dôveryhodnosť 
EÚ vo svete závisí od ochrany a 
dodržiavania týchto zásad; domnieva sa, že 
táto posilnená SZBP by mala byť 
súdržnejšia, nezahŕňať len tradičnú 
mäkkú silu, ale aj silnú SBOP, účinnú 
politiku sankcií a cezhraničnú spoluprácu 
v boji proti terorizmu; pripomína svoju 
výzvu na urýchlené prijatie sankčného 
mechanizmu EÚ v oblasti ľudských práv 
(t. j. únijnú obdobu Magnitského zákona), 
ktorý by umožnil cielené sankcie voči 
jednotlivcom, ktorí sa podieľajú na 
závažnom porušovaní ľudských práv;

8. opätovne zdôrazňuje naliehavú 
potrebu zvýšiť odolnosť a nezávislosť EÚ 
zavedením novej SZBP, ktorá je odhodlaná 
podporovať mier, regionálnu a 
medzinárodnú bezpečnosť, ľudské práva, 
sociálnu spravodlivosť, základné slobody 
a právny štát v EÚ, jej susedstve a na 
celom svete; zdôrazňuje, že dôveryhodnosť 
EÚ vo svete závisí od ochrany a 
dodržiavania týchto zásad; domnieva sa, že 
politika sankcií sa ukázala ako neúčinná a 
kontraproduktívna a že priamo alebo 
nepriamo ovplyvňuje civilistov a 
obyvateľstvo vo všeobecnosti;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/9

Pozmeňujúci návrh 9
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
v mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh uznesenia
Odsek 28 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 28a. pripomína, že v článku 41 ods. 2 
Zmluvy o EÚ sa zakazuje účtovanie 
prevádzkových výdavkov vyplývajúcich z 
operácií s vojenskými alebo obrannými 
dôsledkami na ťarchu rozpočtu Únie;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/10

Pozmeňujúci návrh 10
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
v mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh uznesenia
Odsek 30 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 30a. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
tým, že navrhované finančné nástroje na 
roky 2021 – 2027 nespĺňajú požiadavky 
Európskeho parlamentu na spoľahlivú 
demokratickú a transparentnú kontrolu 
zo strany Európskeho parlamentu a  
národných parlamentov, ktoré sú uvedené 
v jeho uznesení z 18. apríla 2018 s názvom 
Vykonávanie nástrojov Únie na 
financovanie vonkajšej činnosti: 
preskúmanie v polovici trvania v roku 
2017 a budúca architektúra po roku 
20201; trvá na posilnení parlamentnej 
kontroly a postupov kontroly v prípade 
všetkých nástrojov na financovanie 
vonkajšej činnosti; požaduje zvýšenie 
transparentnosti pri vykonávaní 
finančných nástrojov vytvorením 
jednotnej spoločnej transparentnej 
verejnej databázy projektov a akcií;
______________________________
1 Ú. v. EÚ C 390, 18.11.2019, s. 76.

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/11

Pozmeňujúci návrh 11
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Emmanuel Maurel, 
Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem Demirel, Anne-Sophie Pelletier, 
Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
v mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh uznesenia
Odsek 57 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 57a. zdôrazňuje, že SZBP EÚ by sa 
mala zamerať na riešenie základných 
príčin medzinárodnej nestability a 
destabilizujúcich konfliktov, ako sú 
chudoba, nerovnosť, nedostatok 
hospodárskych príležitostí a prístupu k 
vzdelávaniu, sociálne vylúčenie, ozbrojené 
konflikty, nedemokratická a neefektívna 
správa vecí verejných, korupcia a zmena 
klímy;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/12

Pozmeňujúci návrh 12
Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu Pineda, Marisa 
Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
v mene skupiny GUE/NGL

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

Návrh uznesenia
Odsek 57 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 57b. naliehavo vyzýva EÚ a všetky jej 
členské štáty, aby podpísali Zmluvu o 
zákaze jadrových zbraní a aby sa ujali 
politického vedenia v oblasti 
mnohostranného jadrového odzbrojenia; 
zdôrazňuje, že zmiernenie vojenského 
napätia a odzbrojenie sú kľúčovými 
prvkami globálnej a európskej 
bezpečnosti;

Or. en


