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8.1.2020 A9-0054/13

Pozmeňujúci návrh 13
Hilde Vautmans
v mene skupiny Renew

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

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. žiada väčšiu solidaritu a posilnenú 
koordináciu medzi EÚ a jej členskými 
štátmi; pripomína, že je potrebné, aby 
vonkajšie politiky Únie boli konzistentné 
navzájom a s ostatnými politikami s 
vonkajším rozmerom a aby boli 
koordinované s medzinárodnými 
partnermi; domnieva sa, že spolupráca 
medzi členskými štátmi má zásadný 
význam pre ochranu demokracie, 
spoločných hodnôt, slobôd a sociálnych a 
environmentálnych noriem EÚ; zdôrazňuje 
potrebu rozšíriť spoluprácu medzi 
členskými štátmi, partnerskými krajinami a 
medzinárodnými organizáciami; 
zdôrazňuje význam článku 24 ods. 3 ZEÚ, 
v ktorom sa uvádza, že členské štáty 
bezpodmienečne podporujú zahraničnú a 
bezpečnostnú politiku Únie v duchu 
lojálnosti a vzájomnej solidarity a zdržia sa 
akéhokoľvek konania, ktoré je v rozpore so 
záujmom Únie; zdôrazňuje, že Rada pre 
zahraničné veci EÚ je – ako sa uvádza v 
zmluve – fórum, na ktorom ministri 
členských štátov vyjadrujú svoje názory a 
dohadujú sa na politických opatreniach, a 
že po dosiahnutí dohody majú členské štáty 
plne podporovať PK/VP pri vykonávaní 
daného opatrenia a nerealizovať súbežné 
kroky;

17. žiada väčšiu solidaritu a posilnenú 
koordináciu medzi EÚ a jej členskými 
štátmi; pripomína, že je potrebné, aby 
vonkajšie politiky Únie boli konzistentné 
navzájom a s ostatnými politikami s 
vonkajším rozmerom a aby boli 
koordinované s medzinárodnými 
partnermi; domnieva sa, že spolupráca 
medzi členskými štátmi má zásadný 
význam pre ochranu demokracie, 
spoločných hodnôt, slobôd a sociálnych a 
environmentálnych noriem EÚ; zdôrazňuje 
potrebu rozšíriť spoluprácu medzi 
členskými štátmi, partnerskými krajinami a 
medzinárodnými organizáciami; 
zdôrazňuje význam článku 24 ods. 3 ZEÚ, 
v ktorom sa uvádza, že členské štáty 
bezpodmienečne podporujú zahraničnú a 
bezpečnostnú politiku Únie v duchu 
lojálnosti a vzájomnej solidarity a zdržia sa 
akéhokoľvek konania, ktoré je v rozpore so 
záujmom Únie; zdôrazňuje, že Rada pre 
zahraničné veci EÚ je – ako sa uvádza v 
zmluve – fórum, na ktorom ministri 
členských štátov vyjadrujú svoje názory a 
dohadujú sa na politických opatreniach, a 
že po dosiahnutí dohody majú členské štáty 
plne podporovať PK/VP pri vykonávaní 
daného opatrenia, a to aj v rámci svojich 
vlastných diplomatických činností;
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