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8. 1. 2020 A9-0054/4

Predlog spremembe 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 imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0054/2019
David McAllister
Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike
(2019/2136(INI))

Predlog resolucije
Uvodna izjava J a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 Ja. ker zunanja politika Združenih 
držav Amerike, zlasti pod Trumpovo 
administracijo, spodkopava temelje 
multilaterizma in vladavine prava, prav 
tako pa stopnjuje napetost, ki svet in 
Evropo vodi na rob vojne;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/5

Predlog spremembe 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 imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0054/2019
David McAllister
Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike
(2019/2136(INI))

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker se nobena država članica sama 
ne more spopasti z izzivi, s katerimi se 
danes soočata evropska celina in njena 
bližnja okolica; ker bi bilo treba spoštovati 
in zagotoviti načelo enakost med državami 
članicami pri oblikovanju zunanje in 
varnostne politike ter ukrepov EU; ker je 
treba spoštovati pristojnosti nacionalnih 
parlamentov na področju njihove 
nacionalne zunanje in varnostne politike; 
ker morajo ambiciozno, verodostojno in 
učinkovito skupno zunanjo politiko 
podpirati ustrezna finančna sredstva ter 
pravočasni in odločni ukrepi EU; ker je 
treba instrumente EU za zunanjo politiko 
uporabljati na skladnejši in bolj povezan 
način;

G. ker se nobena država članica sama 
ne more spopasti z izzivi, s katerimi se 
danes soočata evropska celina in njena 
bližnja okolica; ker bi bilo treba spoštovati 
in zagotoviti načelo enakost med državami 
članicami pri oblikovanju zunanje in 
varnostne politike ter ukrepov EU; ker je 
treba spoštovati pristojnosti nacionalnih 
parlamentov na področju njihove 
nacionalne zunanje in varnostne politike; 
ker opozarja, da nobene države članice, 
kandidatke ali partnerke ne bi smeli 
prisiliti, da na področju zunanje politike 
zavzame stališče ali sprejme ukrepe, ki so 
v nasprotju z njeno voljo, demokratičnim 
konsenzom njenih državljanov ter 
odločitvijo parlamenta; ker vztraja, da je 
treba zagotoviti in spoštovati enakost med 
državami članicami pri oblikovanju 
zunanje in varnostne politike in ukrepov 
EU; ker poudarja, da je treba spoštovati 
pristojnosti nacionalnih parlamentov na 
področju zunanje in varnostne politike 
njihovih držav;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/6

Predlog spremembe 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 imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0054/2019
David McAllister
Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike
(2019/2136(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. izraža obžalovanje zaradi 
postopnega umika Združenih držav 
Amerike iz multilateralnega svetovnega 
reda, in sicer umika iz Pariškega 
sporazuma, skupnega celovitega načrta 
ukrepanja, Sveta OZN za človekove 
pravice in Unesca, ter njihovo odločitev, da 
prekinejo financiranje Agencije Združenih 
narodov za pomoč in zaposlovanje 
palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu 
(UNRWA); odločno podpira, da vse strani 
ohranjajo in dosledno izvajajo skupni 
celoviti načrt ukrepanja kot sestavni del 
multilateralnega svetovnega reda in 
programa neširjenja jedrskega orožja ter 
prispevka k regionalni varnosti na 
Bližnjem vzhodu; zavrača, da so Združene 
države Amerike enostransko in 
ekstrateritorialno ponovno uvedle sankcije, 
potem ko so izstopile iz skupnega 
celovitega načrta ukrepanja, kar je resno 
poseganje v legitimne gospodarske in 
zunanjepolitične interese EU; poziva EU in 
njene države članice, naj okrepijo enotnost, 
odvračanje in odpornost proti sekundarnim 
sankcijam iz tretjih držav ter naj bodo 
pripravljene sprejeti protiukrepe proti 
kateri koli državi, ki s sekundarnimi 
sankcijami škodi legitimnim interesom EU;

4. izraža obžalovanje zaradi 
postopnega umika Združenih držav 
Amerike iz multilateralnega svetovnega 
reda, in sicer umika iz Pariškega 
sporazuma, skupnega celovitega načrta 
ukrepanja, Sveta OZN za človekove 
pravice in Unesca, ter njihovo odločitev, da 
prekinejo financiranje Agencije Združenih 
narodov za pomoč in zaposlovanje 
palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu 
(UNRWA); odločno podpira, da vse strani 
ohranjajo in dosledno izvajajo skupni 
celoviti načrt ukrepanja kot sestavni del 
multilateralnega svetovnega reda in 
programa neširjenja jedrskega orožja ter 
prispevka k regionalni varnosti na 
Bližnjem vzhodu; zavrača, da so Združene 
države Amerike enostransko in 
ekstrateritorialno ponovno uvedle sankcije, 
potem ko so izstopile iz skupnega 
celovitega načrta ukrepanja, kar je resno 
poseganje v legitimne gospodarske in 
zunanjepolitične interese EU; poziva EU in 
njene države članice, naj okrepijo enotnost, 
odvračanje in odpornost proti sekundarnim 
sankcijam iz tretjih držav ter naj bodo 
pripravljene sprejeti protiukrepe proti 
kateri koli državi, ki s sekundarnimi 
sankcijami škodi legitimnim interesom EU; 
odločno obsoja nezakoniti napad 
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ameriške vojske januarja 2020 v Iraku, v 
katerem je bil na ukaz ameriškega 
predsednika Donalda Trumpa umorjen 
iranski general Kasem Solejmani, zaradi 
česar so se občutno povečala trenja med 
Washingtonom in Teheranom; je zelo 
zaskrbljen, da bi utegnilo stopnjevanje 
napetosti dodatno ogroziti multilaterizem, 
mednarodno pravo, vladavino prava, 
demokracijo, spoštovanje človekovih 
pravic, temeljne svoboščine, svobodno in 
pravično trgovino in nenasilno reševanje 
sporov ter jih postaviti na glavo; poudarja, 
da bi morala imeti EU neodvisno politiko 
za Iran, ki bi temeljila na dialogu, 
trgovini, razoroževanju in sodelovanju;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/7

Predlog spremembe 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 imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0054/2019
David McAllister
Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike
(2019/2136(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 4a. poudarja, da potrebujejo EU in 
njene države članice novo strategijo, s 
katero bi pregnali atlantsko miselnost o 
skupnih interesih in tradicionalnih 
zaveznikih ter zagotovili strateško 
avtonomijo EU; poudarja tudi, da se pri 
razpravi o strateški avtonomiji ne bi smeli 
osredotočati na vojaške vidike, ampak bi 
morali ugotoviti, kako lahko EU in njene 
države članice izboljšajo svojo sposobnost 
suverenega delovanja na mednarodnem 
prizorišču, se uprejo gospodarskim in 
političnim pritiskom tretjih držav ter 
sodelujejo s partnerji po lastni izbiri;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/8

Predlog spremembe 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 imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0054/2019
David McAllister
Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike
(2019/2136(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ponavlja, da je nujno treba povečati 
odpornost in neodvisnost EU z okrepitvijo 
SZVP, ki bo zavezana miru, regionalni in 
mednarodni varnosti, človekovim 
pravicam, socialni pravičnosti, temeljnim 
svoboščinam in načelu pravne države v 
EU, njeni soseščini in po svetu; poudarja, 
da je verodostojnost EU v svetu odvisna od 
teh načel, ki se varujejo in upoštevajo; 
meni, da bi morala biti ta okrepljena 
SZVP bolj usklajena, obsegati tako 
tradicionalno mehko moč kot tudi močno 
SVOP, učinkovito politiko sankcij in 
čezmejno sodelovanje v boju proti 
terorizmu; ponovno poziva k hitremu 
sprejetju mehanizma EU za sankcije na 
področju človekovih pravic (tj. evropsko 
različico zakona Magnickega), ki bi 
omogočal ciljno usmerjene sankcije proti 
posameznikom, soudeleženim v hudih 
kršitvah človekovih pravic;

8. ponavlja, da je nujno treba povečati 
odpornost in neodvisnost EU z uvedbo 
nove SZVP, ki bo zavezana miru, 
regionalni in mednarodni varnosti, 
človekovim pravicam, socialni pravičnosti, 
temeljnim svoboščinam in načelu pravne 
države v EU, njeni soseščini in po svetu; 
poudarja, da je verodostojnost EU v svetu 
odvisna od teh načel, ki se varujejo in 
upoštevajo; meni, da se je politika sankcij 
izkazala za neučinkovito, ima nasprotni 
učinek od želenega ter neposredno ali 
posredno vpliva na civiliste in splošno 
prebivalstvo;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/9

Predlog spremembe 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 imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0054/2019
David McAllister
Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike
(2019/2136(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 28a. opozarja, da člen 41(2) PEU 
prepoveduje, da bi odhodki iz poslovanja, 
ki nastanejo zaradi vojaških ali 
obrambnih ukrepov, bremenili proračun 
EU;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/10

Predlog spremembe 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 imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0054/2019
David McAllister
Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike
(2019/2136(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 30a. je zelo zaskrbljen, ker predlagani 
finančni instrumenti za obdobje 2021–
2027 ne izpolnjujejo zahtev za izvajanje 
strogega demokratičnega in preglednega 
nadzora s strani Evropskega parlamenta 
in nacionalnih parlamentov, ki jih je 
Evropski parlament izrazil v resoluciji z 
dne 18. aprila 2018 o izvajanju 
instrumentov EU za zunanje financiranje: 
vmesni pregled 2017 in prihodnja zasnova 
v obdobju po letu 20201; vztraja pri 
strožjih postopkih parlamentarnega 
nadzora nad vsemi instrumenti za zunanje 
financiranje; poziva, naj se za večjo 
preglednost pri izvajanju teh finančnih 
instrumentov oblikuje enotna skupna 
pregledna javna podatkovna zbirka o 
projektih in ukrepih;
______________________________
1 UL C 390, 18.11.2019, str. 76.

Or. en



AM\1196065SL.docx PE643.453v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

8.1.2020 A9-0054/11

Predlog spremembe 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 imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0054/2019
David McAllister
Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike
(2019/2136(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 57 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 57a. poudarja, da bi se morala skupna 
zunanja in varnostna politika EU 
osredotočati na odpravo temeljnih vzrokov 
za mednarodno nestabilnost in konflikte, 
ki povzročajo nestabilnost, kot so 
revščina, neenakost, pomanjkanje 
gospodarskih priložnosti in dostopa do 
izobraževanja, socialna izključenost, 
oboroženi spopadi, nedemokratično in 
neučinkovito upravljanje, korupcija in 
podnebne spremembe;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/12

Predlog spremembe 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 imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0054/2019
David McAllister
Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike
(2019/2136(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 57 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 57b. odločno poziva EU in vse države 
članice, naj podpišejo pogodbo o 
prepovedi jedrskega orožja ter prevzamejo 
vodilno politično vlogo pri večstranski 
jedrski razorožitvi; poudarja, da sta 
umiritev vojaške napetosti in razorožitev 
osrednja temelja svetovne in evropske 
varnosti;

Or. en


