
AM\1196092CS.docx PE643.453v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

8.1.2020 A9-0054/13

Pozměňovací návrh 13
Hilde Vautmans
za skupinu Renew

Zpráva A9-0054/2019
David McAllister
Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky
(2019/2136(INI))

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá k větší solidaritě a lepší 
koordinaci mezi EU a členskými státy; 
připomíná, že je třeba, aby byla vnější 
politika Unie ucelenější, aby byla 
v souladu s ostatními oblastmi politiky 
s vnějším rozměrem a aby byla 
koordinována s mezinárodními partnery; je 
přesvědčen, že spolupráce mezi členskými 
státy má pro zajištění demokracie,  
společných hodnot, svobod a sociálních 
a environmentálních standardů v rámci EU 
zásadní význam; zdůrazňuje, že je třeba 
rozšířit spolupráci mezi členskými státy, 
partnerskými zeměmi a mezinárodními 
organizacemi; znovu poukazuje na význam 
čl. 24 odst. 3 Smlouvy o EU, v němž se 
uvádí, že „členské státy bezvýhradně 
podporují zahraniční a bezpečnostní 
politiku Unie v duchu loajality a vzájemné 
solidarity a zdrží se jakéhokoli jednání, 
které je v rozporu se zájmy Unie“; 
zdůrazňuje, že jak je uvedeno ve Smlouvě, 
je Rada pro zahraniční věci EU fórem, 
na němž ministři členských států 
předkládají své názory a dohadují se 
o politice, a že poté, co je tato politika 
schválena, musejí členské státy 
při prosazování uvedené politiky 
bezvýhradně podporovat místopředsedu, 
vysokého představitele a nejednat 
paralelně;

17. vyzývá k větší solidaritě a lepší 
koordinaci mezi EU a členskými státy; 
připomíná, že je třeba, aby byla vnější 
politika Unie ucelenější, aby byla 
v souladu s ostatními oblastmi politiky 
s vnějším rozměrem a aby byla 
koordinována s mezinárodními partnery; je 
přesvědčen, že spolupráce mezi členskými 
státy má pro zajištění demokracie, 
společných hodnot, svobod a sociálních 
a environmentálních standardů v rámci EU 
zásadní význam; zdůrazňuje, že je třeba 
rozšířit spolupráci mezi členskými státy, 
partnerskými zeměmi a mezinárodními 
organizacemi; znovu poukazuje na význam 
čl. 24 odst. 3 Smlouvy o EU, v němž se 
uvádí, že „členské státy bezvýhradně 
podporují zahraniční a bezpečnostní 
politiku Unie v duchu loajality a vzájemné 
solidarity a zdrží se jakéhokoli jednání, 
které je v rozporu se zájmy Unie“; 
zdůrazňuje, že jak je uvedeno ve Smlouvě, 
je Rada pro zahraniční věci EU fórem, 
na němž ministři členských států 
předkládají své názory a dohadují se 
o politice, a že poté, co je tato politika 
schválena, musejí členské státy 
při prosazování uvedené politiky 
bezvýhradně podporovat místopředsedu, 
vysokého představitele, a to i v rámci 
svého vlastního diplomatického úsilí;
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