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Pozměňovací návrh  1 

Tokia Saïfi 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na čl. 3 odst. 5, článek 21, 22, 

24, 25, 26, 42 odst. 7 a 46 Smlouvy 

o Evropské unii, 

s ohledem na čl. 3 odst. 5, článek 8, 21, 22, 

24, 25, 26, 42 odst. 7 a 46 Smlouvy 

o Evropské unii, 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  2 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na čl. 3 odst. 5, článek 21, 22, 

24, 25, 26, 42 odst. 7 a 46 Smlouvy 

o Evropské unii, 

– s ohledem na čl. 3 odst. 1, 2 a 5, článek 

21, zejména na odstavce 1, 2 písm. h) a 3 

druhý pododstavec a články 22, 24, 25, 26, 

42 odst. 7 a 46 Smlouvy o Evropské unii, 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  3 

Michael Gahler 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 2 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na závěry ze zasedání 

Evropské rady ve dnech 19. a 20. prosince 

2013 (EUCO 2017/13) a ve dnech 25. a 

26. června 2015 (EUCO 22/15) a na 

závěry Rady o SBOP ze dne 18. května 

(8971/15), 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  4 

Michael Gahler 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 6 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 

2015/1835ze dne 12. října 2015, kterým se 

vymezuje statut, sídlo a způsob fungování 

Evropské obranné agentury; 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  5 

Michael Gahler 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na své usnesení ze dne 21. 

května 2015 o provádění společné 

bezpečnostní a obranné politiky (na 

základě výroční zprávy Rady určené 

Evropskému parlamentu o společné 

zahraniční a bezpečnostní politice)1, 

— s ohledem na své usnesení ze dne 21. 

května 2015 o provádění společné 

bezpečnostní a obranné politiky (na 

základě výroční zprávy Rady určené 

Evropskému parlamentu o společné 

zahraniční a bezpečnostní politice)1; 

s ohledem na své usnesení ze dne 21. 

ledna 2016 o doložce o vzájemné obraně 

(čl. 42 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii) 

(2015/3034(RSP)), 

__________________ __________________ 

1 Přijaté texty, P8_TA(2015)0213. 1 Texts adopted, P8_TA(2015)0213. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  6 

Tokia Saïfi 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 8 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na usnesení ze dne 21. ledna 

2016 o doložce o vzájemné obraně (čl. 42 

odst. 7 Smlouvy o Evropské unii), 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  7 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 8 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na své usnesení ze dne 17. 

prosince 2015 o výroční zprávě o lidských 

právech a demokracii ve světě za rok 2014 

a o politice Evropské unie v této oblasti, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  8 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 10 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na strategický rámec a akční 

plán EU o lidských právech a demokracii, 

který Rada pro zahraniční věci přijala dne 

25. června 2012, 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  9 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 13 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na usnesení Evropského 

parlamentu ze dne 17. prosince 2015 o 

vývozu zbraní: provádění společného 

postoje Rady 2008/944/SZBP,  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  10 

Javi López 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 13 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na Agendu pro udržitelný 

rozvoj 2030 přijatou v září 2015 Valným 

shromážděním OSN a na Pařížskou 

dohodu o změně klimatu, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  11 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Paavo Väyrynen 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 13 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na zprávu o provádění 

přezkumu ESVČ (HR(2015)170) ze dne 

22. prosince 2015, 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  12 

Sabine Lösing 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že mnoho výzev, 

jimž Evropská unie čelí nebo bude čelit v 

budoucnosti, je složitých a přichází jak z 

prostoru uvnitř, tak vně společných hranic; 

vzhledem k tomu, že je potřebná silnější 

politická vůle pro vyřešení společných 

kroků ze strany EU a jejích členských 

států, aby bylo možné na tyto výzvy účinně 

odpovědět, zajistit hodnoty a společenský 

model EU a být silnějším globálním 

aktérem; vzhledem k tomu, že tomuto 

vývoji musí vydláždit cestu globální 

strategie EU pro zahraniční a bezpečnostní 

politiku; 

A. vzhledem k tomu, že mnoho výzev a 

hrozeb, jimž Evropská unie čelí nebo bude 

čelit v budoucnosti, je složitých a přichází 

jak z prostoru uvnitř, tak vně společných 

hranic; vzhledem k tomu, že je potřebná 

silnější politická vůle pro vyřešení 

společných kroků ze strany EU a jejích 

členských států, aby bylo možné na tyto 

výzvy účinně odpovědět, zajistit hodnoty a 

společenský model EU, prosazovat 

priority, jako je vymýcení chudoby a 

dosažení cílů všeobecného rozvoje, 

kontrola obchodu se zbraněmi, režim 

nešíření jaderných zbraní a úplné jaderné 

odzbrojení, spravedlivý obchod, podpora 

vyvážených hospodářských vztahů snaha 
být mírových a civilním globálním 

aktérem; vzhledem k tomu, že tomuto 

vývoji musí vydláždit cestu globální 

strategie EU pro zahraniční a bezpečnostní 

politiku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  13 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že mnoho výzev, 

jimž Evropská unie čelí nebo bude čelit v 

budoucnosti, je složitých a přichází jak z 

prostoru uvnitř, tak vně společných hranic; 

vzhledem k tomu, že je potřebná silnější 

politická vůle pro vyřešení společných 

kroků ze strany EU a jejích členských 

A. vzhledem k tomu, že mnoho výzev, 

jimž Evropská unie čelí nebo bude čelit v 

budoucnosti, je složitých a přichází jak z 

prostoru uvnitř, tak vně společných hranic; 

vzhledem k tomu, že je potřebná silnější 

politická vůle pro vyřešení společných a 

sjednaných kroků ze strany EU a jejích 
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států, aby bylo možné na tyto výzvy účinně 

odpovědět, zajistit hodnoty a společenský 

model EU a být silnějším globálním 

aktérem; vzhledem k tomu, že tomuto 

vývoji musí vydláždit cestu globální 

strategie EU pro zahraniční a bezpečnostní 

politiku; 

členských států, aby bylo možné na tyto 

výzvy účinně odpovědět, zajistit hodnoty a 

společenský model EU a být globálním 

aktérem, který je schopen zaručit světovou 

bezpečnost a mír mezi národy; vzhledem k 

tomu, že rozvoji skutečné evropské 

politické identity musí pomoci vydláždit 

cestu globální strategie EU pro zahraniční 

a bezpečnostní politiku 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  14 

Louis Michel 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že mnoho výzev, 

jimž Evropská unie čelí nebo bude čelit v 

budoucnosti, je složitých a přichází jak z 

prostoru uvnitř, tak vně společných hranic; 

vzhledem k tomu, že je potřebná silnější 

politická vůle pro vyřešení společných 

kroků ze strany EU a jejích členských 

států, aby bylo možné na tyto výzvy účinně 

odpovědět, zajistit hodnoty a společenský 

model EU a být silnějším globálním 

aktérem; vzhledem k tomu, že tomuto 

vývoji musí vydláždit cestu globální 

strategie EU pro zahraniční a bezpečnostní 

politiku; 

 

A. vzhledem k tomu, že mnoho výzev, 

jimž Evropská unie čelí nebo bude čelit v 

budoucnosti, je složitých a přichází jak z 

prostoru uvnitř, tak vně společných hranic; 

vzhledem k tomu, že je prvořadě důležitá 

silnější politická vůle ze strany Unie a 

jejích členských států, aby bylo možné na 

tyto výzvy účinně reagovat, a rovněž 

zajistit hodnoty a společenský model Unie; 

vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby Unie 

přistoupila ke konkrétním a společným 

krokům pro řešení současných krizí; 

vzhledem k zásadní důležitosti revize 
globální strategie Unie pro zahraniční a 

bezpečnostní politiku na ochranu stability 

a bezpečnosti Unie a jejích občanů a pro 

rozvoj Evropy, která bude silnější na 

mezinárodní scéně; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  15 

Ana Gomes 
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Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že mnoho výzev, 

jimž Evropská unie čelí nebo bude čelit v 

budoucnosti, je složitých a přichází jak z 

prostoru uvnitř, tak vně společných hranic; 

vzhledem k tomu, že je potřebná silnější 

politická vůle pro vyřešení společných 

kroků ze strany EU a jejích členských 

států, aby bylo možné na tyto výzvy účinně 

odpovědět, zajistit hodnoty a společenský 

model EU a být silnějším globálním 

aktérem; vzhledem k tomu, že tomuto 

vývoji musí vydláždit cestu globální 

strategie EU pro zahraniční a bezpečnostní 

politiku; 

A. vzhledem k tomu, že mnoho výzev, 

jimž Evropská unie čelí nebo bude čelit v 

budoucnosti, je složitých a jsou spojeny se 

státními i nestátními subjekty, a přicházejí 
jak z prostoru uvnitř, tak vně společných 

hranic, přičemž některé se rozvíjejí v 

důsledku vlastních politik EU vedoucích k 

finanční a hospodářské deregulaci, 

daňové soutěži, nezaměstnanosti a růstu 

nerovnosti, čímž přispívají k tomu, že 

evropští občané, zejména mladí lidé, 

ztrácejí možnost ovlivňovat veřejné dění; 

vzhledem k tomu, že je potřebná silnější 

politická vůle a osvícenější vedení pro 

vyřešení společných kroků ze strany EU a 

jejích členských států, aby bylo možné na 

tyto výzvy odpovědět společně a účinně, 

zajistit hodnoty a společenský model EU a 

změnit EU v účinného aktéra, který bude 

v globálním měřítku zaručovat 

bezpečnost; vzhledem k tomu, že tomuto 

vývoji musí vydláždit cestu globální 

strategie EU pro zahraniční a bezpečnostní 

politiku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  16 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že mnoho výzev, 

jimž Evropská unie čelí nebo bude čelit v 

budoucnosti, je složitých a přichází jak z 

prostoru uvnitř, tak vně společných hranic; 

vzhledem k tomu, že je potřebná silnější 

politická vůle pro vyřešení společných 

kroků ze strany EU a jejích členských 

A. vzhledem k tomu, že mnoho výzev, 

jimž Evropská unie čelí nebo bude čelit v 

budoucnosti, je složitých a přichází jak z 

prostoru uvnitř, tak vně společných hranic; 

vzhledem k tomu, že je potřebná silnější 

politická vůle pro vyřešení společných 

kroků ze strany EU a jejích členských 
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států, aby bylo možné na tyto výzvy účinně 

odpovědět, zajistit hodnoty a společenský 

model EU a být silnějším globálním 

aktérem; vzhledem k tomu, že tomuto 

vývoji musí vydláždit cestu globální 

strategie EU pro zahraniční a bezpečnostní 

politiku; 

států, aby bylo možné na tyto výzvy účinně 

odpovědět, zajistit hodnoty a společenský 

model EU a být silnějším a strategičtějším 

globálním aktérem; vzhledem k tomu, že 

tomuto vývoji musí vydláždit cestu 

globální strategie EU pro zahraniční a 

bezpečnostní politiku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  17 

Tokia Saïfi 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že mnoho výzev, 

jimž Evropská unie čelí nebo bude čelit v 

budoucnosti, je složitých a přichází jak z 

prostoru uvnitř, tak vně společných hranic; 

vzhledem k tomu, že je potřebná silnější 

politická vůle pro vyřešení společných 

kroků ze strany EU a jejích členských 

států, aby bylo možné na tyto výzvy účinně 

odpovědět, zajistit hodnoty a společenský 

model EU a být silnějším globálním 

aktérem; vzhledem k tomu, že tomuto 

vývoji musí vydláždit cestu globální 

strategie EU pro zahraniční a bezpečnostní 

politiku; 

A. vzhledem k tomu, že mnoho výzev, 

jimž Evropská unie čelí nebo bude čelit v 

budoucnosti, je složitých a přichází jak z 

prostoru uvnitř, tak vně společných hranic; 

vzhledem k tomu, že je potřebná silnější 

politická vůle pro vyřešení společných 

kroků ze strany EU a jejích členských 

států, aby bylo možné na tyto výzvy účinně 

odpovědět, prosazovat hodnoty a 

společenský model EU a být silnějším 

globálním aktérem; vzhledem k tomu, že 

tomuto vývoji musí vydláždit cestu 

globální strategie EU pro zahraniční a 

bezpečnostní politiku; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  18 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že mnoho výzev, 

jimž Evropská unie čelí nebo bude čelit v 

A. vzhledem k tomu, že mnoho výzev, 

jimž Evropská unie čelí nebo bude čelit v 
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budoucnosti, je složitých a přichází jak z 

prostoru uvnitř, tak vně společných hranic; 

vzhledem k tomu, že je potřebná silnější 

politická vůle pro vyřešení společných 

kroků ze strany EU a jejích členských 

států, aby bylo možné na tyto výzvy účinně 

odpovědět, zajistit hodnoty a společenský 

model EU a být silnějším globálním 

aktérem; vzhledem k tomu, že tomuto 

vývoji musí vydláždit cestu globální 

strategie EU pro zahraniční a bezpečnostní 

politiku; 

budoucnosti, je složitých a přichází jak z 

prostoru uvnitř, tak vně společných hranic; 

vzhledem k tomu, že je potřebná silnější 

politická vůle pro vyřešení společných 

kroků ze strany EU a jejích členských 

států, aby bylo možné na tyto výzvy účinně 

odpovědět, zajistit hodnoty a společenský 

model EU a být silným globálním aktérem; 

vzhledem k tomu, že tomuto vývoji musí 

vydláždit cestu globální strategie EU pro 

zahraniční a bezpečnostní politiku, která 

musí definovat politickou úroveň ambicí 

EU jako mezinárodního hráče; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  19 

István Ujhelyi 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že mnoho výzev, 

jimž Evropská unie čelí nebo bude čelit v 

budoucnosti, je složitých a přichází jak z 

prostoru uvnitř, tak vně společných hranic; 

vzhledem k tomu, že je potřebná silnější 

politická vůle pro vyřešení společných 

kroků ze strany EU a jejích členských 

států, aby bylo možné na tyto výzvy účinně 

odpovědět, zajistit hodnoty a společenský 

model EU a být silnějším globálním 

aktérem; vzhledem k tomu, že tomuto 

vývoji musí vydláždit cestu globální 

strategie EU pro zahraniční a bezpečnostní 

politiku; 

A. vzhledem k tomu, že mnoho výzev, 

jimž Evropská unie čelí nebo bude čelit v 

budoucnosti, je složitých a přichází jak z 

prostoru uvnitř, tak vně společných hranic; 

vzhledem k tomu, že je nutné propojit 

místní, regionální a globální kontext; 

vzhledem k tomu, že strategické myšlení 

musí začít hledáním odpovědí na vnitřní 

výzvy EU jako politického společenství a 

současně propojovat tyto odpovědi s 

vnějšími problémy; vzhledem k tomu, že je 
potřebná silnější politická vůle pro 

vyřešení společných kroků ze strany EU a 

jejích členských států, aby bylo možné na 

tyto výzvy účinně odpovědět, zajistit 

hodnoty a společenský model EU a být 

silnějším globálním aktérem; vzhledem k 

tomu, že tomuto vývoji musí vydláždit 

cestu globální strategie EU pro zahraniční 

a bezpečnostní politiku; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  20 

Marietje Schaake 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že mnoho výzev, 

jimž Evropská unie čelí nebo bude čelit v 

budoucnosti, je složitých a přichází jak z 

prostoru uvnitř, tak vně společných hranic; 

vzhledem k tomu, že je potřebná silnější 

politická vůle pro vyřešení společných 

kroků ze strany EU a jejích členských 

států, aby bylo možné na tyto výzvy účinně 

odpovědět, zajistit hodnoty a společenský 

model EU a být silnějším globálním 

aktérem; vzhledem k tomu, že tomuto 

vývoji musí vydláždit cestu globální 

strategie EU pro zahraniční a bezpečnostní 

politiku; 

A. vzhledem k tomu, že mnoho výzev, 

jimž Evropská unie čelí nebo bude čelit v 

budoucnosti, je složitých a přichází jak z 

prostoru uvnitř, tak vně společných hranic; 

vzhledem k tomu, že bez silnější politické 

vůle pro vyřešení společných kroků ze 

strany EU a jejích členských států bude 

nemožné na tyto výzvy účinně odpovědět, 

zajistit hodnoty a společenský model EU a 

být silnějším globálním aktérem; vzhledem 

k tomu, že tomuto vývoji musí vydláždit 

cestu globální strategie EU pro zahraniční 

a bezpečnostní politiku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  21 

Boris Zala 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že mnoho výzev, 

jimž Evropská unie čelí nebo bude čelit v 

budoucnosti, je složitých a přichází jak z 

prostoru uvnitř, tak vně společných hranic; 

vzhledem k tomu, že je potřebná silnější 

politická vůle pro vyřešení společných 

kroků ze strany EU a jejích členských 

států, aby bylo možné na tyto výzvy účinně 

odpovědět, zajistit hodnoty a společenský 

model EU a být silnějším globálním 

aktérem; vzhledem k tomu, že tomuto 

vývoji musí vydláždit cestu globální 

A. vzhledem k tomu, že mnoho výzev, 

jimž Evropská unie čelí nebo bude čelit v 

budoucnosti, je složitých a přichází jak z 

prostoru uvnitř, tak vně společných hranic; 

vzhledem k tomu, že je potřebná silnější 

politická vůle pro vyřešení společných 

kroků ze strany EU a jejích členských 

států, aby bylo možné na tyto výzvy účinně 

odpovědět, zajistit hodnoty EU a být 

silnějším globálním aktérem; vzhledem k 

tomu, že tomuto vývoji musí vydláždit 

cestu globální strategie EU pro zahraniční 
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strategie EU pro zahraniční a bezpečnostní 

politiku; 

a bezpečnostní politiku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  22 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že mnoho výzev, 

jimž Evropská unie čelí nebo bude čelit v 

budoucnosti, je složitých a přichází jak z 

prostoru uvnitř, tak vně společných hranic; 

vzhledem k tomu, že je potřebná silnější 

politická vůle pro vyřešení společných 

kroků ze strany EU a jejích členských 

států, aby bylo možné na tyto výzvy účinně 

odpovědět, zajistit hodnoty a společenský 

model EU a být silnějším globálním 

aktérem; vzhledem k tomu, že tomuto 

vývoji musí vydláždit cestu globální 

strategie EU pro zahraniční a bezpečnostní 

politiku; 

A. vzhledem k tomu, že mnoho výzev, 

jimž Evropská unie čelí nebo bude čelit v 

budoucnosti, je složitých a vzájemně 

provázaných a přichází jak z prostoru 

uvnitř, tak vně společných hranic; 

vzhledem k tomu, že je potřebná silnější 

politická vůle pro vyřešení společných 

kroků ze strany EU a jejích členských 

států, aby bylo možné na tyto výzvy 

iniciativně a účinně odpovědět uceleným 

způsobem, zajistit hodnoty a společenský 

model EU a být silnějším globálním 

aktérem; vzhledem k tomu, že tomuto 

vývoji musí vydláždit cestu globální 

strategie EU pro zahraniční a bezpečnostní 

politiku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  23 

Arnaud Danjean 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že Evropská unie 

musí přijmout veškerá opatření v 

souvislosti s degradací jejího 

bezprostředního strategického prostředí a 

s dlouhodobými důsledky této degradace. 
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vzhledem k tomu, že zvyšování četnosti i 

simultánní povaha krizí, které mají stále 

bezprostřednější důsledky i na samotném 

území EU, znamenají, že na ně žádný 

členský stát nemůže odpovědět sám a že 

Evropané musí kolektivně přijmout 

odpovědnost za zajištění vlastní 

bezpečnosti; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  24 

Sabine Lösing 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že hrozby 

identifikované v Evropské bezpečnostní 

strategii z roku 2003 – terorismus, zbraně 

hromadného ničení, regionální konflikty, 

selhání státu a organizovaná trestná 

činnost, zůstávají z větší části aktuální; 

vzhledem k tomu, že dnes čelí EU řadě 

dalších výzev, jako jsou snahy 

revizionistických mocností přepsat 

hranice silou a stavět se proti světovému 

pořádku založenému na pravidlech, 

změna klimatu, velké migrační toky a 

kybernetická a hybridní válka a hrozby; 

B. vzhledem k tomu, že hrozby 

identifikované v Evropské bezpečnostní 

strategii z roku 2003 – terorismus, zbraně 

hromadného ničení, regionální konflikty, 

selhání státu a organizovaná trestná 

činnost, zůstávají z větší části aktuální; 

vzhledem k tomu, že EU se musí zamýšlet 

nad svou negativní úlohou v mnoha 

konfliktních situacích, v nichž přispívá k 

eskalaci napětí, zejména ve svém 

bezprostředním jižním a východním 

sousedství, v němž svou činností 

způsobuje mnoho dalších problémů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  25 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že hrozby 

identifikované v Evropské bezpečnostní 

B. vzhledem k tomu, že hrozby 

identifikované v Evropské bezpečnostní 
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strategii z roku 2003 – terorismus, zbraně 

hromadného ničení, regionální konflikty, 

selhání státu a organizovaná trestná 

činnost, zůstávají z větší části aktuální; 

vzhledem k tomu, že dnes čelí EU řadě 

dalších výzev, jako jsou snahy 

revizionistických mocností přepsat 

hranice silou a stavět se proti světovému 

pořádku založenému na pravidlech, 
změna klimatu, velké migrační toky a 

kybernetická a hybridní válka a hrozby; 

strategii z roku 2003 – terorismus, zbraně 

hromadného ničení, regionální konflikty, 

selhání státu a organizovaná trestná 

činnost, zůstávají aktuální; vzhledem k 

tomu, že dnes čelí EU řadě dalších výzev, 

jako je změna klimatu, zhoršování 

životního prostředí, velké migrační toky, 

kybernetická a hybridní válka a hrozby, 

opakující se přírodní katastrofy a šíření 

chorob epidemického charakteru;  

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  26 

Louis Michel 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že hrozby 

identifikované v Evropské bezpečnostní 

strategii z roku 2003 – terorismus, zbraně 

hromadného ničení, regionální konflikty, 

selhání státu a organizovaná trestná 

činnost, zůstávají z větší části aktuální; 

vzhledem k tomu, že dnes čelí EU řadě 

dalších výzev, jako jsou snahy 

revizionistických mocností přepsat 

hranice silou a stavět se proti světovému 

pořádku založenému na pravidlech, 

změna klimatu, velké migrační toky a 

kybernetická a hybridní válka a hrozby; 

B. vzhledem k tomu, že hrozby 

identifikované v Evropské bezpečnostní 

strategii z roku 2003 – terorismus, zbraně 

hromadného ničení, regionální konflikty, 

selhání státu a organizovaná trestná 

činnost, zůstávají z větší části aktuální; 

avšak vzhledem k vývoji současného 

bezpečnostního prostředí 

charakterizovanému krizemi nových 

rozměrů; vzhledem k celosvětové dimenzi, 

kterou nabývají hrozby, jako je 

terorismus, způsobovaný nestátními 

aktéry; vzhledem k tomu, že krize, k nimž 

dochází mimo hranice Unie, mají přímé 

dopady na stabilitu a bezpečnost Unie; 

vzhledem k novým výzvám, jimž musí 

Unie čelit, jako jsou kybernetická a 

hybridní válka a hrozby; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  27 

Ana Gomes 
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Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že hrozby 

identifikované v Evropské bezpečnostní 

strategii z roku 2003 – terorismus, zbraně 

hromadného ničení, regionální konflikty, 

selhání státu a organizovaná trestná 

činnost, zůstávají z větší části aktuální; 

vzhledem k tomu, že dnes čelí EU řadě 

dalších výzev, jako jsou snahy 

revizionistických mocností přepsat hranice 

silou a stavět se proti světovému pořádku 

založenému na pravidlech, změna klimatu, 

velké migrační toky a kybernetická a 

hybridní válka a hrozby; 

B. vzhledem k tomu, že hrozby 

identifikované v Evropské bezpečnostní 

strategii z roku 2003 – terorismus, zbraně 

hromadného ničení, regionální konflikty, 

selhání státu a organizovaná trestná 

činnost, zůstávají z větší části aktuální; 

vzhledem k tomu, že dnes čelí EU řadě 

dalších výzev, jako je extremismus a 

sektářské války v jejím sousedství, pokusy 

o přepsání hranice silou a ostatní druhy 

vzdoru vůči světovému pořádku 

založenému na Chartě OSN, změna 

klimatu, masové migrační toky, největší 

uprchlická krize od 2. světové války, vývoj 

vesmírných a kybernetických technologií, 

šíření jaderných zbraní a hybridní a 

asymetrické hrozby a vedení války;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  28 

István Ujhelyi 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že hrozby 

identifikované v Evropské bezpečnostní 

strategii z roku 2003 – terorismus, zbraně 

hromadného ničení, regionální konflikty, 

selhání státu a organizovaná trestná 

činnost, zůstávají z větší části aktuální; 

vzhledem k tomu, že dnes čelí EU řadě 

dalších výzev, jako jsou snahy 

revizionistických mocností přepsat 

hranice silou a stavět se proti světovému 

pořádku založenému na pravidlech, změna 

klimatu, velké migrační toky a 

kybernetická a hybridní válka a hrozby; 

B. vzhledem k tomu, že hrozby 

identifikované v Evropské bezpečnostní 

strategii z roku 2003 – terorismus, zbraně 

hromadného ničení, regionální konflikty, 

selhání státu a organizovaná trestná 

činnost, zůstávají z větší části aktuální; 

vzhledem k tomu, že dnes čelí EU řadě 

dalších výzev, jako jsou snahy narušit 

světový pořádek založený na pravidlech, 

změna klimatu, velké migrační toky, 

nadnárodní terorismus s vracejícími se 

zahraničními bojovníky, kybernetická a 

hybridní válka a hrozby, domácí 
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náboženská a politická radikalizace, 

autoritářské a extremistické strany v EU a 

značná nestabilita ve finančním a 

ekonomickém systému; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  29 

Vincent Peillon 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že hrozby 

identifikované v Evropské bezpečnostní 

strategii z roku 2003 – terorismus, zbraně 

hromadného ničení, regionální konflikty, 

selhání státu a organizovaná trestná 

činnost, zůstávají z větší části aktuální; 

vzhledem k tomu, že dnes čelí EU řadě 

dalších výzev, jako jsou snahy 

revizionistických mocností přepsat hranice 

silou a stavět se proti světovému pořádku 

založenému na pravidlech, změna klimatu, 

velké migrační toky a kybernetická a 

hybridní válka a hrozby; 

B. vzhledem k tomu, že hrozby 

identifikované v Evropské bezpečnostní 

strategii z roku 2003 – terorismus, zbraně 

hromadného ničení, regionální konflikty, 

selhání státu a organizovaná trestná 

činnost, zůstávají z větší části aktuální; 

vzhledem k tomu, že dnes čelí EU řadě 

dalších závažných a nových výzev, jako 

jsou snahy revizionistických mocností 

přepsat hranice silou a stavět se proti 

světovému pořádku založenému na 

pravidlech, změna klimatu, velké migrační 

toky a kybernetická a hybridní válka a 

hrozby; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  30 

Francisco José Millán Mon 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že hrozby 

identifikované v Evropské bezpečnostní 

strategii z roku 2003 – terorismus, zbraně 

hromadného ničení, regionální konflikty, 

selhání státu a organizovaná trestná 

B. vzhledem k tomu, že hrozby 

identifikované v Evropské bezpečnostní 

strategii z roku 2003 – terorismus, zbraně 

hromadného ničení, regionální konflikty, 

selhání státu a organizovaná trestná 
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činnost, zůstávají z větší části aktuální; 

vzhledem k tomu, že dnes čelí EU řadě 

dalších výzev, jako jsou snahy 

revizionistických mocností přepsat hranice 

silou a stavět se proti světovému pořádku 

založenému na pravidlech, změna klimatu, 

velké migrační toky a kybernetická a 

hybridní válka a hrozby; 

činnost, zůstávají z větší části aktuální; 

vzhledem k tomu, že dnes čelí EU řadě 

dalších výzev, jako jsou snahy 

revizionistických mocností přepsat hranice 

silou a stavět se proti světovému pořádku 

založenému na pravidlech, změna klimatu, 

nízký hospodářský růst, velké migrační 

toky a proudy uprchlíků a kybernetická a 

hybridní válka a hrozby; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  31 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že hrozby 

identifikované v Evropské bezpečnostní 

strategii z roku 2003 – terorismus, zbraně 

hromadného ničení, regionální konflikty, 

selhání státu a organizovaná trestná 

činnost, zůstávají z větší části aktuální; 

vzhledem k tomu, že dnes čelí EU řadě 

dalších výzev, jako jsou snahy 

revizionistických mocností přepsat hranice 

silou a stavět se proti světovému pořádku 

založenému na pravidlech, změna klimatu, 

velké migrační toky a kybernetická a 

hybridní válka a hrozby; 

B. vzhledem k tomu, že hrozby 

identifikované v Evropské bezpečnostní 

strategii z roku 2003 – terorismus, zbraně 

hromadného ničení, regionální konflikty, 

selhání státu, šíření epidemií a 

organizovaná trestná činnost, zůstávají z 

větší části aktuální; vzhledem k tomu, že 

dnes čelí EU řadě dalších výzev, jako jsou 

snahy revizionistických mocností přepsat 

hranice silou a stavět se proti světovému 

pořádku, nekontrolované šíření zbraní a 

jejich hromadění, změna klimatu, 

antimikrobiální rezistence, velké migrační 

toky, růst nerovnosti a politického 

extremismu a kybernetická a hybridní 

válka a hrozby; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  32 

Boris Zala 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že hrozby 

identifikované v Evropské bezpečnostní 

strategii z roku 2003 – terorismus, zbraně 

hromadného ničení, regionální konflikty, 

selhání státu a organizovaná trestná 

činnost, zůstávají z větší části aktuální; 

vzhledem k tomu, že dnes čelí EU řadě 

dalších výzev, jako jsou snahy 

revizionistických mocností přepsat hranice 

silou a stavět se proti světovému pořádku 

založenému na pravidlech, změna klimatu, 

velké migrační toky a kybernetická a 

hybridní válka a hrozby; 

B. vzhledem k tomu, že hrozby 

identifikované v Evropské bezpečnostní 

strategii z roku 2003 – terorismus, zbraně 

hromadného ničení, regionální konflikty, 

selhání státu a organizovaná trestná 

činnost, zůstávají z větší části aktuální; 

vzhledem k tomu, že dnes čelí EU řadě 

dalších výzev, jako jsou snahy 

revizionistických mocností přepsat hranice 

silou v rozporu s mezinárodním právem a 

stavět se proti světovému pořádku 

založenému na pravidlech, změna klimatu, 

velké migrační toky a kybernetická a 

hybridní válka a hrozby; 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  33 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že hrozby 

identifikované v Evropské bezpečnostní 

strategii z roku 2003 – terorismus, zbraně 

hromadného ničení, regionální konflikty, 

selhání státu a organizovaná trestná 

činnost, zůstávají z větší části aktuální; 

vzhledem k tomu, že dnes čelí EU řadě 

dalších výzev, jako jsou snahy 

revizionistických mocností přepsat 

hranice silou a stavět se proti světovému 

pořádku založenému na pravidlech, 

změna klimatu, velké migrační toky a 

kybernetická a hybridní válka a hrozby; 

B. vzhledem k tomu, že hrozby 

identifikované v Evropské bezpečnostní 

strategii z roku 2003 – terorismus, zbraně 

hromadného ničení, regionální konflikty, 

selhání státu a organizovaná trestná 

činnost, zůstávají z větší části aktuální; 

vzhledem k tomu, že dnes čelí EU řadě 

dalších výzev, jako jsou snahy o změnu 

poválečného uspořádání v Evropě 

vytvořeného prostřednictvím Helsinských 

zásad a Pařížské charty z roku 1990, 

změna klimatu, velké migrační toky a 

kybernetická a hybridní válka a hrozby; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  34 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 B a. vzhledem k tomu, že evropská 

bezpečnostní architektura se opírá o 

Organizaci pro spolupráci a bezpečnost v 

Evropě (OBSE); vzhledem k tomu, že EU 

je v OBSE klíčovým hráčem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  35 

Boris Zala 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 B a. vzhledem k tomu, že v souvislosti se 

zhoršováním bezpečnostní situace v 

regionu musí EU učinit jednou ze svých 

priorit stabilizaci svých bezprostředních 

sousedů, přičemž však nesmí slevit ze 

svých globálních závazků; vzhledem k 

tomu, že bezpečnostní krize na hranicích 

EU je spoluutvářena a současně 

komplikována globálními trendy a že 

účinné řízení regionální bezpečnosti je 

naopak předpokladem pro schopnost EU 

jednat v celosvětovém měřítku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  36 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 



 

AM\1087188CS.doc 21/120 PE577.080v01-00 

 CS 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 B a. vzhledem k tomu, že pokud sečteme 

výdaje členských států EU na obranu, 

bude EU ve výdajích na obranu druhá na 

světě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  37 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Bb.  vzhledem k tomu, že EU se hlásí ke 

komplexnímu a kooperativnímu přístupu 

k bezpečnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  38 

Gunnar Hökmark 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že evropské mírové 

uspořádání, které je od pádu Železné 

opony a rozpadu Sovětského svazu 

považováno za samozřejmost, je nyní 

ohroženo jednáním Ruska, které vtrhlo na 

území svrchovaného evropského státu, 

okupuje je a vyhrožuje ostatním státům; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  39 

Gunnar Hökmark 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Cb. vzhledem k tomu, že je nutné znovu 

začít respektovat státní hranice a 

suverenitu a dodržovat mezinárodní 

dohody a mezinárodní právo, které je 

základem stabilní a normálně fungující 

Evropy;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  40 

Charles Tannock 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že rychlá a účinná 

opověď na tyto hrozby ze strany EU 

vyžaduje, aby byly překonány 

interinstitucionální bariéry a mentality 

nespolupráce; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  41 

Sabine Lösing 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že rychlá a účinná 

opověď na tyto hrozby ze strany EU 

vyžaduje, aby byly překonány 

D. vzhledem k tomu, že i v případě rychlé 

a účinné odpovědi na tyto hrozby ze strany 

EU je velmi důležité zajistit 
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interinstitucionální bariéry a mentality 

nespolupráce; 
transparentnost a parlamentní dohled na 

vnitrostátní a unijní úrovni, který nelze 

omezovat ve jménu rychlého přijímání a 

provádění rozhodnutí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  42 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že rychlá a účinná 

opověď na tyto hrozby ze strany EU 

vyžaduje, aby byly překonány 

interinstitucionální bariéry a mentality 

nespolupráce; 

D. vzhledem k tomu, že rychlá a účinná 

opověď na tyto hrozby ze strany EU 

vyžaduje, aby byly překonány 

interinstitucionální bariéry, a úzkou 

spolupráci mezi Radou, vysokou 

představitelkou pro zahraniční politiku a 

Evropským parlamentem; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  43 

Ana Gomes 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že rychlá a účinná 

opověď na tyto hrozby ze strany EU 

vyžaduje, aby byly překonány 

interinstitucionální bariéry a mentality 

nespolupráce; 

D. vzhledem k tomu, že rychlá a účinná 

opověď na tyto hrozby ze strany EU 

vyžaduje, aby byly překonány 

interinstitucionální, právní a finanční 

bariéry a mentality nespolupráce; vzhledem 

k tomu, že provinční rivalita a odlišné 

priority při vnímání hrozeb mezi 

členskými státy vysvětlují, proč ve 

společné zahraniční a bezpečností politice 

a ve společné zahraniční a obranné 

politice  – jejíž působnost měla být 

Lisabonskou smlouvou rozšířena a 
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posílena – dochází k tak vysilujícím 

tahanicím; vzhledem k tomu, že účinná 

strategie v oblasti společné zahraniční a 

bezpečnostní politiky vyžaduje v prvé řadě 

silnou politickou vůli a pocit společného 

směřování členských států, má-li 

vzniknout skutečně evropský nástroj, který 

bude identifikovat hrozby, prosazovat 

společné zájmy a směřovat ke konkrétním 

evropským reakcím, včetně vytváření 

nezbytných nástrojů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  44 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že rychlá a účinná 

opověď na tyto hrozby ze strany EU 

vyžaduje, aby byly překonány 

interinstitucionální bariéry a mentality 

nespolupráce; 

D. vzhledem k tomu, že rychlá a účinná 

opověď na tyto hrozby ze strany EU 

vyžaduje, aby byly překonány 

interinstitucionální bariéry a mentality 

nespolupráce a aby vznikla silná solidarita 

mezi členskými státy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  45 

Mark Demesmaeker 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že rychlá a účinná 

opověď na tyto hrozby ze strany EU 

vyžaduje, aby byly překonány 

interinstitucionální bariéry a mentality 

nespolupráce; 

D. vzhledem k tomu, že EU bude schopna 

reagovat na tyto hrozby rychleji a 

účinnějši vyžaduje, budou-li překonány 

interinstitucionální bariéry a mentality 

nespolupráce; 
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Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  46 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že rychlá a účinná 

opověď na tyto hrozby ze strany EU 

vyžaduje, aby byly překonány 

interinstitucionální bariéry a mentality 

nespolupráce; 

D. vzhledem k tomu, že rychlá a účinná 

odpověď na tyto hrozby ze strany EU 

vyžaduje, aby byly překonány 

interinstitucionální bariéry a mentality 

nespolupráce a aby byly na podporu 

dosahování cílů EU vyčleněny dostatečné 

rozpočtové zdroje s potřebnou flexibilitou; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  47 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že rychlá a účinná 

opověď na tyto hrozby ze strany EU 

vyžaduje, aby byly překonány 

interinstitucionální bariéry a mentality 

nespolupráce; 

D. vzhledem k tomu, že rychlá a účinná 

odpověď na tyto hrozby ze strany EU 

vyžaduje, aby byly překonány 

interinstitucionální bariéry a mentality 

nespolupráce v institucích i v zahraničních 

zastoupeních ESVČ a členských států; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  48 

Urmas Paet 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Da. vzhledem k tomu, že klíčem k 

bezpečnosti v Evropě je užší spolupráce 

mezi Evropskou unií a NATO; 

Or. et 

 

Pozměňovací návrh  49 

Gunnar Hökmark 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 D a. vzhledem k tomu, že hrozby různého 

druhu versus různé členské státy musí být 

chápány jako hrozby pro Unii jako 

takovou, což znamená, že je zapotřebí 

pevná jednota a solidarita mezi členskými 

státy a soudržnost ve společné zahraniční 

a bezpečnostní politice; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  50 

Sabine Lösing 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že v centru těchto 

nových strategií by měly stát souhrnný 

přístup a konzistentní a koordinované 

využívání nástrojů vnější a vnitřní politiky 

EU; 

E. vzhledem k tomu, že souhrnný přístup 

ve své současné podobě znamená de facto 

podřízení všech příslušných politických 

oblastí společné zahraniční a bezpečnostní 

politice resp. společné bezpečnostní a 

obranné politice a čistě geostrategickým a 

ekonomickým zájmům EU a musí být 

revidován, přičemž v centru nové strategie 

by mělo být konzistentní a koordinované 

využívání civilních nástrojů vnější a vnitřní 
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politiky EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  51 

Ana Gomes 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že v centru těchto 

nových strategií by měly stát souhrnný 

přístup a konzistentní a koordinované 

využívání nástrojů vnější a vnitřní politiky 

EU; 

E. vzhledem k tomu, že v centru těchto 

nových strategií by měl stát souhrnný 

globální přístup a konzistentní a 

koordinované využívání nástrojů vnější a 

vnitřní politiky EU ve vzájemné 

součinnosti, aby bylo možné efektivně 

propojit obě dimenze, rozvinout plný 

potenciál hospodářské a politické síly EU, 

prohloubit její vliv v globální správě a 

posílit její úlohu jako globálního 

poskytovatele bezpečnosti; 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  52 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že v centru těchto 

nových strategií by měly stát souhrnný 

přístup a konzistentní a koordinované 

využívání nástrojů vnější a vnitřní politiky 

EU; 

E. vzhledem k tomu, že v centru těchto 

nových strategií by měly stát souhrnný 

přístup a konzistentní a koordinované 

využívání nástrojů vnější a vnitřní politiky 

EU; vzhledem k tomu, že vývoz zbraní 

nelze považovat za přímý bezpečnostní 

zájem EU a že v kontextu rozvoje globální 

strategie EU je třeba přihlédnout ke 

společnému postoji 2008/944/SZBP; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  53 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že v centru těchto 

nových strategií by měly stát souhrnný 

přístup a konzistentní a koordinované 

využívání nástrojů vnější a vnitřní politiky 

EU; 

E. vzhledem k tomu, že v centru těchto 

nových strategií by měly stát souhrnný 

přístup a konzistentní a koordinované 

využívání nástrojů vnější a vnitřní politiky 

EU; vzhledem k tomu, že primárním cílem 

Unie je prosazovat své hodnoty a přispívat 

tak k míru, bezpečnosti a udržitelnému 

rozvoji Země, solidaritě a vzájemnému 

respektu mezi národy; vzhledem k tomu, 

že tyto základní cíle nelze zanedbávat ani 

v situaci, kdy Unie podniká kroky k 

realizaci svých vlastních vnitřních a 

vnějších politik;  vzhledem k tomu, že 

jedná-li Unie s cílem prosazovat vlastní 

obchodní zájmy, musí se vždy zasadit o to, 

aby zajistila koherenci svých kroků s 

plněním cílů souvisejících s udržováním 

míru a ochranou lidských práv; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  54 

Arnaud Danjean 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ea. vzhledem k tomu, že EU v tak 

proměnlivém a nestálém mezinárodním 

prostředí musí disponovat strategickou 

autonomií, která jí umožní zajistit vlastní 

bezpečnost a prosazovat své zájmy a 

hodnoty; 



 

AM\1087188CS.doc 29/120 PE577.080v01-00 

 CS 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  55 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 E a. vzhledem k tomu, že globální 

strategie EU v oblasti zahraniční a 

bezpečnostní politiky by se měla řídit 

omezeným počtem priorit a jasně 

specifikovat činnosti, které v těchto 

různých prioritních oblastech bude 

vykonávat; vzhledem k tomu, že je 

nezbytné, aby byly na provádění této 

strategie vyčleněny dostatečné zdroje, 

neboť EU potřebuje prostředky na 

dosažení toho, co si předsevzala; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  56 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 E a. vzhledem k tomu, že jádrem globální 

strategie EU musí být lidská bezpečnost a 

genderová perspektiva bezpečnosti a že je 

třeba plně zohlednit rezoluci OSN č. 1325; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  57 

Tokia Saïfi 
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Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ea. vzhledem k tomu, že EU si od přijetí 

evropské bezpečnostní strategie v roce 

2003 stanovila jako cíl mezinárodní 

pořádek založený na účinném 

multilateralismu a na pravidlech 

mezinárodního práva; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  58 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 E b. vzhledem k tomu, že globální 

strategie EU by měla jasně definovat 

kompetence každého z orgánů EU při 

provádění těchto pokynů s jasným 

rozdělením úkolů; vzhledem k tomu, že  

při schvalování a provádění strategie mají 

klíčovou úlohu hrát členské státy EU; 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  59 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 E b. vzhledem k tomu, že nová strategie by 

měla být v souladu s Agendou pro 

udržitelný rozvoj 2030; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  60 

Sandra Kalniete 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že budoucí strategie 

by měla zahrnovat následující cíle: 

F. vzhledem k tomu, že na budoucí 

strategii by měly navázat výroční zprávy o 

provádění a že strategie by měla obsahovat 

následující cíle, jež by byly dále 

rozpracovány v "podstrategiích" se 

zvláštními ustanoveními pro různé oblasti 

činnosti: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  61 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Návrh usnesení 

Nadpis 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– Obrana evropských států, společností a 

hodnot 

– Obrana evropských občanů a členských 

států a prosazování hodnot a zájmů 

Evropské unie 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  62 

Michael Gahler 

 

Návrh usnesení 

Nadpis 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– Obrana evropských států, společností a - Obrana Evropské unie a jejích států, 
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hodnot společností a hodnot 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  63 

Boris Zala 

 

Návrh usnesení 

Nadpis 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– Obrana evropských států, společností a 

hodnot 

- Obrana Evropské unie, jejích členskáých 

států a hodnot 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  64 

Tokia Saïfi 

 

Návrh usnesení 

Nadpis 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– Obrana evropských států, společností a 

hodnot 

– Obrana států a společností a prosazování 

evropských hodnot; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  65 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Návrh usnesení 

Nadpis 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– Obrana evropských států, společností a 

hodnot 

- Obrana evropských obyvatel, států, 

společností a hodnot 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  66 

Vincent Peillon 

 

Návrh usnesení 

Bod - 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 -1 a. vítá zprávu místopředsedkyně 

Komise, vysoké představitelky, z června 

2015 na téma „EU v měnícím se 

globálním prostředí – více propojený, 

zpochybňovaný a složitý svět“,  

domnívá se, že tato práce poskytuje jasnou 

představu o výzvách, kterým Unie čelí a 

představuje vhodný základ pro 

vypracování evropské strategie. 

 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  67 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. konstatuje, že základním cílem EU musí 

být zajistit bezpečnost svých občanů a 

svého území a zároveň zachovat své 
hodnoty a sociální model a chránit své 

základní zájmy. EU musí proto zajistit 

svou vnitřní i vnější odolnost, kapacitu 

předjímat a řešit předvídatelné hrozby a 

musí být připravena k rychlé akci na 

nepředvídatelné hrozby, a rovněž musí být 

schopna zotavit se z různých druhů útoků a 

zajistit bezpečnost dodávek energie a 

surovin; 

1. konstatuje, že základním cílem Evropské 

unie je zajistit prosperitu a bezpečnost 

jejích občanů a jejího území a zaručit 

demokracii, podpora udržitelného rozvoje, 

obrana míru a lidských práv a boj proti 

chudobě; zdůrazňuje, že žádný z 

evropských států nemůže současným 

bezpečnostním hrozbám čelit osamoceně, 

což jednoznačně demonstruje skutečnost, 

že vnější a vnitřní bezpečnost jsou úzce 

provázány; EU musí být silným hráčem ve 

světě, aby dokázala zajistit řádné řízení 

globalizace; k tomu by měla EU zajistit 

základní kapacity reakce na krize 

jakéhokoli druhu a rozhodně se angažovat 

v mezinárodním boji proti terorismu, 

převaděčství a pašování ve všech jejich 
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podobách, přičemž by současně měla 

zachovávat naše hodnoty a náš 

společenský model a sledovat naše 

základní zájmy; EU musí proto zajistit 

svou vnitřní i vnější odolnost, kapacitu 

předjímat a řešit předvídatelné hrozby a 

musí být připravena k rychlé akci na 

nepředvídatelné hrozby, a rovněž musí být 

schopna zotavit se z různých druhů útoků a 

zajistit bezpečnost dodávek energie a 

surovin; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  68 

Elena Valenciano 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. konstatuje, že základním cílem EU musí 

být zajistit bezpečnost svých občanů a 

svého území a zároveň zachovat své 

hodnoty a sociální model a chránit své 

základní zájmy. EU musí proto zajistit 

svou vnitřní i vnější odolnost, kapacitu 

předjímat a řešit předvídatelné hrozby a 

musí být připravena k rychlé akci na 

nepředvídatelné hrozby, a rovněž musí být 

schopna zotavit se z různých druhů útoků a 

zajistit bezpečnost dodávek energie a 

surovin; 

1. konstatuje, že hlavním cílem Evropské 

unie je zajistit prosperitu a bezpečnost 

jejích občanů a jejího území a zaručit 

demokracii, podpora udržitelného rozvoje, 

obrana míru a lidských práv a boj proti 

chudobě; EU musí být silným hráčem ve 

světě, aby dokázala zajistit řádné řízení 

globalizace; k tomu by měla EU zajistit 

základní kapacity reakce na krize jakékoli 

povahy; EU se musí rozhodně se 

angažovat v mezinárodním boji proti 

terorismu, převaděčství a pašování ve 

všech jejich podobách; všechno to při 

zachování našich hodnot a našeho 

společenského modelu a při ledování 

našich základních zájmů; EU musí proto 

zajistit svou vnitřní i vnější odolnost, 

kapacitu předjímat a řešit předvídatelné 

hrozby a musí být připravena k rychlé akci 

na nepředvídatelné hrozby, a rovněž musí 

být schopna zotavit se z různých druhů 

útoků a zajistit bezpečnost dodávek energie 

a surovin; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  69 

Javi López 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. konstatuje, že základním cílem EU musí 

být zajistit bezpečnost svých občanů a 

svého území a zároveň zachovat své 

hodnoty a sociální model a chránit své 

základní zájmy. EU musí proto zajistit 

svou vnitřní i vnější odolnost, kapacitu 

předjímat a řešit předvídatelné hrozby a 

musí být připravena k rychlé akci na 

nepředvídatelné hrozby, a rovněž musí být 

schopna zotavit se z různých druhů útoků a 

zajistit bezpečnost dodávek energie a 

surovin; 

1. hlavním cílem Evropské unie je zajistit 

prosperitu a bezpečnost jejích občanů a 

jejího území a zaručit demokracii, 

podpora udržitelného rozvoje, obrana 

míru a lidských práv a boj proti chudobě; 

EU musí být silným hráčem ve světě, aby 

dokázala zajistit řádné řízení globalizace; 

k tomu by měla EU zajistit základní 

kapacity reakce na krize jakékoli povahy; 

EU se musí rozhodně se angažovat v 

mezinárodním boji proti terorismu, 

převaděčství a pašování ve všech jejich 

podobách; všechno to při zachování 

našich hodnot a našeho společenského 

modelu a při ledování našich základních 

zájmů; EU musí proto zajistit svou vnitřní 

i vnější odolnost, kapacitu předjímat a řešit 

předvídatelné hrozby a musí být připravena 

k rychlé akci na nepředvídatelné hrozby, a 

rovněž musí být schopna zotavit se z 

různých druhů útoků a zajistit bezpečnost 

dodávek energie a surovin; 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  70 

Sabine Lösing 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. konstatuje, že základním cílem EU musí 

být zajistit bezpečnost svých občanů a 

svého území a zároveň zachovat své 

hodnoty a sociální model a chránit své 

1. konstatuje, že základním cílem EU musí 

být zajistit bezpečnost svých občanů a 

svého území a zároveň zachovat své 

hodnoty a sociální model a chránit své 
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základní zájmy. EU musí proto zajistit 

svou vnitřní i vnější odolnost, kapacitu 

předjímat a řešit předvídatelné hrozby a 

musí být připravena k rychlé akci na 

nepředvídatelné hrozby, a rovněž musí být 

schopna zotavit se z různých druhů útoků a 

zajistit bezpečnost dodávek energie a 

surovin; 

základní zájmy. EU musí proto zajistit 

svou vnitřní i vnější odolnost, kapacitu 

předjímat a řešit předvídatelné hrozby a 

musí být připravena k rychlé akci na 

nepředvídatelné hrozby, a rovněž musí být 

schopna zotavit se z různých druhů útoků; 

zdůrazňuje, že bezpečnost dodávek energie 

a surovin je nutné zajistit bez využití 

jakýchkoli vojenských prostředků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  71 

Louis Michel 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. konstatuje, že základním cílem EU musí 

být zajistit bezpečnost svých občanů a 

svého území a zároveň zachovat své 

hodnoty a sociální model a chránit své 

základní zájmy. EU musí proto zajistit 

svou vnitřní i vnější odolnost, kapacitu 

předjímat a řešit předvídatelné hrozby a 

musí být připravena k rychlé akci na 

nepředvídatelné hrozby, a rovněž musí být 

schopna zotavit se z různých druhů útoků a 

zajistit bezpečnost dodávek energie a 

surovin; 

1. konstatuje, že základním cílem EU musí 

být zajistit stabilitu uvnitř svých hranic a 

ve svém okolí i bezpečnost svých občanů a 

svého území a zároveň prosazovat své 

hodnoty a sociální model a chránit své 

základní zájmy. EU musí proto zajistit 

svou vnitřní i vnější odolnost, kapacitu 

předjímat a řešit předvídatelné hrozby a 

musí být připravena k rychlé akci na 

nepředvídatelné hrozby, a rovněž musí být 

schopna zotavit se z různých druhů útoků a 

zajistit bezpečnost dodávek energie a 

surovin; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  72 

Miroslav Poche 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. konstatuje, že základním cílem EU musí 1. konstatuje, že základním cílem EU musí 
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být zajistit bezpečnost svých občanů a 

svého území a zároveň zachovat své 

hodnoty a sociální model a chránit své 

základní zájmy. EU musí proto zajistit 

svou vnitřní i vnější odolnost, kapacitu 

předjímat a řešit předvídatelné hrozby a 

musí být připravena k rychlé akci na 

nepředvídatelné hrozby, a rovněž musí být 

schopna zotavit se z různých druhů útoků a 

zajistit bezpečnost dodávek energie a 

surovin; 

být zajistit bezpečnost svých občanů a 

svého území a zároveň zachovat své 

hodnoty a sociální model a chránit své 

zájmy. EU musí proto zajistit svou vnitřní i 

vnější odolnost, kapacitu předjímat a řešit 

předvídatelné hrozby a musí být připravena 

k rychlé akci na nepředvídatelné hrozby. 

Rovněž musí být schopna zotavit se z 

různých druhů útoků a zajistit bezpečnost 

dodávek a energie a surovin, a zároveň 

diverzifikovat své energetické zdroje; 

Or. cs 

Pozměňovací návrh  73 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. konstatuje, že základním cílem EU musí 

být zajistit bezpečnost svých občanů a 

svého území a zároveň zachovat své 

hodnoty a sociální model a chránit své 

základní zájmy. EU musí proto zajistit 

svou vnitřní i vnější odolnost, kapacitu 

předjímat a řešit předvídatelné hrozby a 

musí být připravena k rychlé akci na 

nepředvídatelné hrozby, a rovněž musí být 

schopna zotavit se z různých druhů útoků a 

zajistit bezpečnost dodávek energie a 

surovin; 

1. konstatuje, že základním cílem EU musí 

být zajistit bezpečnost a životní podmínky 

svých občanů a svého území a zároveň 

zachovat své hodnoty a sociální model a 

chránit své základní zájmy a odstraňovat 

chudobu a prosazovat udržitelný rozvoj a 

solidaritu v celosvětovém měřítku; EU 

musí proto zajistit svou vnitřní i vnější 

solidaritu a odolnost, kapacitu předjímat a 

řešit předvídatelné výzvu a hrozby a musí 

být připravena k rychlé akci na 

nepředvídatelné hrozby, a rovněž musí být 

schopna zotavit se z různých druhů výzev a 

útoků a zajistit naše základní hodnoty, 

práva a svobody, jakož i bezpečnost 

dodávek energie a surovin; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  74 

Marietje Schaake 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. konstatuje, že základním cílem EU musí 

být zajistit bezpečnost svých občanů a 

svého území a zároveň zachovat své 

hodnoty a sociální model a chránit své 

základní zájmy. EU musí proto zajistit 

svou vnitřní i vnější odolnost, kapacitu 

předjímat a řešit předvídatelné hrozby a 

musí být připravena k rychlé akci na 

nepředvídatelné hrozby, a rovněž musí být 

schopna zotavit se z různých druhů útoků a 

zajistit bezpečnost dodávek energie a 

surovin; 

1. konstatuje, že základním cílem EU musí 

být zajistit bezpečnost svých obyvatel a 

svého území a zároveň zachovat své 

hodnoty a sociální model a chránit své 

základní zájmy. EU musí proto zajistit 

svou vnitřní i vnější odolnost, kapacitu 

předjímat a řešit předvídatelné hrozby a 

musí být připravena k rychlé akci na 

nepředvídatelné hrozby, a rovněž musí být 

schopna zotavit se z různých druhů útoků a 

zajistit bezpečnost dodávek energie a 

surovin; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  75 

Michael Gahler 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. konstatuje, že základním cílem EU musí 

být zajistit bezpečnost svých občanů a 

svého území a zároveň zachovat své 

hodnoty a sociální model a chránit své 

základní zájmy. EU musí proto zajistit 

svou vnitřní i vnější odolnost, kapacitu 

předjímat a řešit předvídatelné hrozby a 

musí být připravena k rychlé akci na 

nepředvídatelné hrozby, a rovněž musí být 

schopna zotavit se z různých druhů útoků a 

zajistit bezpečnost dodávek energie a 

surovin; 

1. konstatuje, že základním cílem EU musí 

být zajistit bezpečnost svých občanů a 

svého území a zároveň zachovat své 

hodnoty a sociální model, jakož i vymezit a 

chránit evropské zájmy; vyzývá proto 

orgány EU, aby zajistily její vnitřní i vnější 

odolnost; vyzývá místopředsedkyni 

Komise, vysokou představitelku, aby 

posílila kapacitu EU předjímat a řešit 

předvídatelná rizika a hrozby, zamezit jim 

a musí být připravena navrhnout rychlou 

akci na nepředvídatelné hrozby, a rovněž 

musí být schopna zotavit se z různých 

druhů útoků a zajistit bezpečnost dodávek 

energie a surovin; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  76 

Francisco José Millán Mon 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. konstatuje, že základním cílem EU musí 

být zajistit bezpečnost svých občanů a 

svého území a zároveň zachovat své 

hodnoty a sociální model a chránit své 

základní zájmy. EU musí proto zajistit 

svou vnitřní i vnější odolnost, kapacitu 

předjímat a řešit předvídatelné hrozby a 

musí být připravena k rychlé akci na 

nepředvídatelné hrozby, a rovněž musí být 

schopna zotavit se z různých druhů útoků a 

zajistit bezpečnost dodávek energie a 

surovin; 

1. konstatuje, že cílem Unie je prosazovat 

mír, své hodnoty a blahobyt svých 

obyvatel; konstatuje, že základním cílem 

EU musí tudíž být zajistit bezpečnost 

svých občanů a svého území a zároveň 

zachovat své hodnoty a sociální model a 

chránit své základní zájmy; zdůrazňuje, že 

EU není vojenskou aliancí, nemůže však 

ignorovat svůj obranný pilíř. EU musí 

proto zajistit svou vnitřní i vnější odolnost, 

kapacitu předjímat a řešit předvídatelné 

výzvy a hrozby a musí být připravena k 

rychlé akci na nepředvídatelné krize a 

hrozby, a rovněž musí být schopna zotavit 

se z různých druhů útoků a zajistit 

bezpečnost dodávek energie a surovin; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  77 

Reinhard Bütikofer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. konstatuje, že základním cílem EU musí 

být zajistit bezpečnost svých občanů a 

svého území a zároveň zachovat své 

hodnoty a sociální model a chránit své 

základní zájmy. EU musí proto zajistit 

svou vnitřní i vnější odolnost, kapacitu 

předjímat a řešit předvídatelné hrozby a 

musí být připravena k rychlé akci na 

nepředvídatelné hrozby, a rovněž musí být 

schopna zotavit se z různých druhů útoků a 

zajistit bezpečnost dodávek energie a 

1. konstatuje, že základním cílem EU musí 

být zajistit bezpečnost svých občanů a 

svého území a zároveň zachovat své 

hodnoty a sociální model, jako je 

demokracie, právní stát, dodržování 

lidských práv, a chránit v tomto smyslu své 

základní zájmy. EU musí proto zajistit 

svou vnitřní i vnější odolnost, kapacitu 

předjímat a řešit předvídatelné hrozby a 

musí být připravena k rychlé akci na 

nepředvídatelné hrozby, a rovněž musí být 
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surovin; schopna zotavit se z různých druhů útoků a 

zajistit bezpečnost dodávek energie a 

surovin; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  78 

Charles Tannock 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. konstatuje, že základním cílem EU musí 

být zajistit bezpečnost svých občanů a 

svého území a zároveň zachovat své 

hodnoty a sociální model a chránit své 

základní zájmy. EU musí proto zajistit 

svou vnitřní i vnější odolnost, kapacitu 

předjímat a řešit předvídatelné hrozby a 

musí být připravena k rychlé akci na 

nepředvídatelné hrozby, a rovněž musí být 

schopna zotavit se z různých druhů útoků a 

zajistit bezpečnost dodávek energie a 

surovin; 

1. konstatuje, že jedním z cílů EU je 

zajistit bezpečnost svých občanů a svého 

území a zároveň zachovat své hodnoty a 

sociální model a chránit své základní 

zájmy. EU musí proto zajistit svou vnitřní i 

vnější odolnost, kapacitu předjímat a řešit 

předvídatelné hrozby a musí být připravena 

k rychlé akci na nepředvídatelné hrozby, a 

rovněž musí být schopna zotavit se z 

různých druhů útoků a zajistit bezpečnost 

dodávek energie a surovin; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  79 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. konstatuje, že základním cílem EU musí 

být zajistit bezpečnost svých občanů a 

svého území a zároveň zachovat své 

hodnoty a sociální model a chránit své 

základní zájmy. EU musí proto zajistit 

svou vnitřní i vnější odolnost, kapacitu 

předjímat a řešit předvídatelné hrozby a 

1. konstatuje, že jedním ze základních cílů 

EU musí být zajistit bezpečnost svých 

občanů a svého území a zároveň zachovat 

své hodnoty a sociální model a chránit své 

základní zájmy. EU musí proto zajistit 

svou vnitřní i vnější odolnost, kapacitu 

předjímat a řešit předvídatelné hrozby a 
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musí být připravena k rychlé akci na 

nepředvídatelné hrozby, a rovněž musí být 

schopna zotavit se z různých druhů útoků a 

zajistit bezpečnost dodávek energie a 

surovin; 

musí být připravena k rychlé akci na 

nepředvídatelné hrozby, a rovněž musí být 

schopna zotavit se z různých druhů útoků a 

zajistit ochranu lidských práv na světové 

úrovni, bezpečnost dodávek energie a 

surovin; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  80 

Boris Zala 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. konstatuje, že základním cílem EU musí 

být zajistit bezpečnost svých občanů a 

svého území a zároveň zachovat své 

hodnoty a sociální model a chránit své 

základní zájmy. EU musí proto zajistit 

svou vnitřní i vnější odolnost, kapacitu 

předjímat a řešit předvídatelné hrozby a 

musí být připravena k rychlé akci na 

nepředvídatelné hrozby, a rovněž musí být 

schopna zotavit se z různých druhů útoků a 

zajistit bezpečnost dodávek energie a 

surovin; 

1. konstatuje, že základním cílem EU musí 

být zajistit bezpečnost svých občanů a 

svého území a zároveň zachovat své 

hodnoty a chránit své základní zájmy. EU 

a její členské státy musí proto zajistit 

odolnost demokratických orgánů a 

základní hodnoty; je přesvědčen, že k 

vypořádání se s rostoucí řadou vnitřních a 

vnějších hrozeb jsou zapotřebí nové 

společné orgány, které budou vybaveny 

dostatečnými prostředky a budou mít 

kapacitu předjímat a řešit předvídatelné 

hrozby a musí být připraveny k rychlé a 

společné akci na nepředvídatelné hrozby, a 

rovněž musí být schopny zotavit se z 

různých druhů útoků a zajistit bezpečnost 

dodávek energie a surovin; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  81 

Knut Fleckenstein 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. konstatuje, že základním cílem EU musí 

být zajistit bezpečnost svých občanů a 

svého území a zároveň zachovat své 

hodnoty a sociální model a chránit své 

základní zájmy. EU musí proto zajistit 

svou vnitřní i vnější odolnost, kapacitu 

předjímat a řešit předvídatelné hrozby a 

musí být připravena k rychlé akci na 

nepředvídatelné hrozby, a rovněž musí být 

schopna zotavit se z různých druhů útoků a 

zajistit bezpečnost dodávek energie a 

surovin; 

1. konstatuje, že základním cílem 

zahraniční a bezpečnostní politiky EU 

musí být zachování bezpečnosti a 

prosperity všech občanů žijících v EU a 

svého území a zároveň zachovat své 

hodnoty a sociální model. EU musí proto 

zajistit svou vnitřní i vnější odolnost, 

kapacitu předjímat a řešit předvídatelné 

hrozby a musí být připravena k rychlé akci 

na nepředvídatelné hrozby, a rovněž musí 

být schopna zotavit se z různých druhů 

útoků a zajistit bezpečnost dodávek energie 

a surovin; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  82 

Vincent Peillon 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. je přesvědčen, že s cílem vyrovnat se s 

měnícím se světovým prostředím se musí 

strategie EU zaměřovat na: 

 a. zjištění a stanovení hierarchie hrozeb a 

výzev; 

 b. stanovení odpovědí na tyto hrozby a 

výzvy; 

 c. stanovení příslušných prostředků; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  83 

Andrejs Mamikins 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. konstatuje, že hlavním nebezpečím pro 

budoucnost EU je nejednotnost, vzájemná 

nedůvěra mezi členskými státy EU, 

nepředvídatelné a nezodpovědné chování 

politických představitelů členských států 

EU a nedostatek společných cílů a ambicí. 

Tyto faktory výrazně snižují vliv a 

efektivnost Evropské unie. Rovněž snižují 

schopnost reagovat na vnější a vnitřní 

výzvy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  84 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. připomíná závazek EU vypracovat 

společnou zahraniční a bezpečnostní 

politika spočívající na zásadách 

demokracie, právního státu, 

univerzálnosti a nedělitelnosti lidských 

práv a základních svobod a vyzývá EU a 

její členské státy, aby zvýšily své úsilí o 

efektivní prosazování těchto hodnot jako 

základního prvku svých vztahů se širším 

světem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  85 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. zdůrazňuje význam plně komplexního 

a kooperativního přístupu k bezpečnosti; 

vyzývá v tomto ohledu EU, aby usilovala o 

posílení OBSE a oživení její role s cílem 

lépe využívat všech nástrojů a politik 

OBSE; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  86 

Reinhard Bütikofer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. uvádí, že hlavním strategickým 

zájmem Unie je mírový mnohostranný 

celosvětový řád založený na právním státě, 

dodržování lidských práv a demokracii; s 

hlubokým znepokojením bere na vědomí, 

že se tyto normy a hodnoty dostávají pod 

rostoucí tlak ve stále nestabilnějším světě, 

který je charakterizován zvyšující se 

nerovností, stoupající koncentrací 

bohatství, zdrojů a energie a oslabováním 

schopnosti státu řídit a chránit své domácí 

obyvatelstvo; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  87 

Gunnar Hökmark 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. zdůrazňuje, že hranice jednotlivých 
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členských států jsou hranicemi Unie a 

jako takové musí být bráněny; 
 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  88 

Boris Zala 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. připomíná, že zvýšená míra vnitřních 

a vnějších bezpečnostních hrozeb, včetně 

terorismu a hybridní války, vyžaduje 

posílenou spolupráci a integraci v oblasti 

shromažďování zpravodajských 

informací, přehledu o situaci a společné 

analýzy; zdůrazňuje potřebu větší 

soudržnosti a institucionální konsolidace 

zpravodajských služeb, které má EU a její 

členské státy k dispozici, což by mělo vést 

k vytvoření plnohodnotné zpravodajské 

agentury EU; dále je přesvědčen, že k boji 

proti přeshraniční trestné činnosti je 

zapotřebí větší spolupráce a sdílení zdrojů 

s cílem pracovat na vizi společného 

evropského úřadu pro vyšetřování; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  89 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. je přesvědčen, že základním nástrojem 

pro řešení konfliktů v sousedství je 

inkluzivní mnohostranná diplomacie pod 

vedením místopředsedkyně Komise, 
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vysoké představitelky; je přesvědčen, že 

mezi diplomacií a vnitřními věcmi je třeba 

vytvořit četnější propojení a synergie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  90 

Andrejs Mamikins 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1b. konstatuje, že pro budoucí vývoj v EU 

je velmi nebezpečné ideologické vakuum; 

poukazuje na to, že nacionalisté, 

radikálové a xenofobové se snaží naplnit 

toto vakuum svým negativním obsahem, 

přičemž část společnosti EU není vůči 

jejich emotivní rétorice imunní; 

konstatuje, že to může zničit EU rychleji 

než jakýkoli faktický vnější nepřítel; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  91 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1b. připomíná, že transatlantické 

partnerství, založené na silných 

politických, kulturních, hospodářských a 

historických vazbách, na sdílených 

hodnotách jako svoboda, demokracie, 

lidská práva a právní stát a na společných 

cílech, zůstane základním kamenem naší 

bezpečnosti; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  92 

Reinhard Bütikofer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1b. konstatuje, že Unie a většina 

členských států EU zvýšily v poslední době 

své úsilí v boji proti terorismu; je 

přesvědčen, že přístup Unie k boji proti 

terorismu by měl v první řadě vycházet z 

trestněprávního přístupu založeného na 

intenzivní spolupráci mezi policií, 

soudnictvím a zpravodajskými agenturami 

v Evropě; naléhavě vyzývá vysokou 

představitelku, Komisi a členské státy EU, 

aby při spolupráci s třetími zeměmi v 

oblasti boje proti terorismu věnovaly 

zvláštní pozornost normám v oblasti 

lidských práv a zásadám odpovědnosti a 

transparentnosti a aby předcházely 

jakémukoli snižování norem v oblasti 

lidských práv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  93 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1b. je přesvědčen, že by EU měla být 

konstruktivním a odolným globálním 

aktérem s regionálním zaměřením a 

přispívat k účinnější multilaterální 

globální správě; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  94 

Andrejs Mamikins 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1c. konstatuje, že EU si může vybrat, zda 

radikálně urychlí integrační procesy nebo 

se vrátí do minulosti – k rozdělené a slabé 

Evropě; poukazuje na to, že neexistuje 

žádná možnost, aby mohla EU 

dlouhodobě zastávat vyčkávací postoj, 

protože každý integrační krok vyžaduje 

další změny, jinak vede k nebezpečným 

vývojovým disproporcím; jasnými příklady 

takových disproporcí jsou problémy 

eurozóny a nynější uprchlická krize v 

Evropě; každé zpoždění může mít pro 

budoucnost EU fatální důsledky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  95 

Reinhard Bütikofer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1c. je přesvědčen, že je velmi důležité 

stanovit skutečný společný zájem 

zahraniční politiky všech 28 členských 

států EU v každém regionu světa a v 

každé příslušné oblasti politiky; 

zdůrazňuje však, že již zviditelnění těchto 

společných zájmů by významně posílilo 

EU jako aktéra v zahraničních 

záležitostech; vyzývá vysokou 

představitelku, aby pověřila ESVČ 

mapováním těchto specifických zájmů a 

pomohla při definování strategických a 
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operativních cílů, které mohou přímo vést 

ke konkrétním výsledkům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  96 

Reinhard Bütikofer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1d. zdůrazňuje, že by globální strategie 

měla výslovně řešit naléhavé a přímé 

hrozby pro evropský integrační proces; v 

této souvislosti se domnívá, že tyto hrozby 

mají vnitřní a vnější prvky, které jsou 

vzájemně propojeny; je přesvědčen, že je 

velmi důležité zabývat se více těmi, kteří se 

vnímají jako poražení ve stále užší Unii v 

globalizovaném světě, a posílit fungování 

sociálních smluv a silné zastupitelské 

demokracie také v zájmu zaručení 

bezpečnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  97 

Reinhard Bütikofer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 e (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1e. trvá na tom, že problematika změny 

klimatu představuje největší hrozbu pro 

globální bezpečnost a musí být naléhavě 

řešena; zdůrazňuje, že tyto události rovněž 

představují zesílení hrozeb pro 

mezinárodní mír a bezpečnost lidí; 

poukazuje na to, že by EU měla vzít v 
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úvahu účinky změny klimatu na 

mezinárodní bezpečnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  98 

Sabine Lösing 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že se v budoucnu EU a 

členské státy musí méně spoléhat na 

Spojené státy a přijmout větší odpovědnost 

za vlastní bezpečnost a obranu svého 

území; vyzývá proto EU a členské státy, 

aby zlepšily svoji strategickou autonomii, 

pokud jde o schopnosti a kapacity obrany, 

aby byly připraveny reagovat na široké 

spektrum civilních i vojenských hrozeb a 

rizik, a plně se přitom doplňovaly s 

NATO; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  99 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že se v budoucnu EU a 

členské státy musí méně spoléhat na 

Spojené státy a přijmout větší odpovědnost 

za vlastní bezpečnost a obranu svého 

území. vyzývá proto EU a členské státy, 

aby zlepšily svoji strategickou autonomii, 

pokud jde o schopnosti a kapacity obrany, 

aby byly připraveny reagovat na široké 

spektrum civilních i vojenských hrozeb a 

rizik, a plně se přitom doplňovaly s 

2. domnívá se, že vnější politika EU a 

členských států musí méně spoléhat na 

Spojené státy; vyzývá proto EU a členské 

státy, aby vypracovaly samostatně své 

vlastní vnější politiky, a to jak ve vztahu k 

prosazování vlastních obchodních zájmů, 

tak ve vztahu k záležitostem bezpečnosti a 

obrany; 
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NATO; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  100 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že se v budoucnu EU a 

členské státy musí méně spoléhat na 

Spojené státy a přijmout větší odpovědnost 

za vlastní bezpečnost a obranu svého 

území; vyzývá proto EU a členské státy, 

aby zlepšily svoji strategickou autonomii, 

pokud jde o schopnosti a kapacity obrany, 

aby byly připraveny reagovat na široké 

spektrum civilních i vojenských hrozeb a 

rizik, a plně se přitom doplňovaly s 

NATO; 

2. zdůrazňuje, že EU a její členské státy 

musí přijmout plnou odpovědnost za 

vlastní společnou bezpečnost a obranu, 

včetně občanů, území, zájmů a hodnot;  

vyzývá proto EU a členské státy, aby 

posílily svoji strategickou autonomii, 

pokud jde o schopnosti a kapacity obrany, 

aby byly připraveny reagovat na široké 

spektrum civilních, vojenských a 

hybridních hrozeb a rizik; konstatuje, že 

EU a členské státy musí využívat SBOP 

pro řešení společných bezpečnostních 

výzev přicházejících z různých směrů, pro 

sloučení vnitřních a vnějších úvah 

vyvolaných těmito hrozbami a riziky a pro 

začlenění civilně-vojenského přístupu do 

kolektivní připravenosti a reakce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  101 

Marietje Schaake 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že se v budoucnu EU a 

členské státy musí méně spoléhat na 

Spojené státy a přijmout větší odpovědnost 

za vlastní bezpečnost a obranu svého 

území; vyzývá proto EU a členské státy, 

2. konstatuje, že EU a členské státy se musí 

samy stát celosvětovým aktérem a zárukou 

bezpečnosti, aby se nemusely spoléhat na 

Spojené státy, přičemž zdůrazňuje, že 

transatlantická aliance musí zůstat 
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aby zlepšily svoji strategickou autonomii, 

pokud jde o schopnosti a kapacity obrany, 

aby byly připraveny reagovat na široké 

spektrum civilních i vojenských hrozeb a 

rizik, a plně se přitom doplňovaly s NATO; 

základním pilířem celosvětového systému 

založeného na pravidlech a dodržování 

základních práv a svobod; vyzývá proto 

EU a členské státy, aby zlepšily svoji 

strategickou autonomii, pokud jde o 

schopnosti a kapacity obrany, aby byly 

připraveny reagovat na široké spektrum 

civilních i vojenských hrozeb a rizik, a 

plně se přitom doplňovaly s NATO; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  102 

Urmas Paet 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že se v budoucnu EU a 

členské státy musí méně spoléhat na 

Spojené státy a přijmout větší odpovědnost 

za vlastní bezpečnost a obranu svého 

území. Vyzývá proto EU a členské státy, 

aby zlepšily svoji strategickou autonomii, 

pokud jde o schopnosti a kapacity obrany, 

aby byly připraveny reagovat na široké 

spektrum civilních i vojenských hrozeb a 

rizik, a plně se přitom doplňovaly s NATO; 

2. konstatuje, že EU a členské státy musí v 

budoucnu přijmout větší odpovědnost za 

vlastní bezpečnost a obranu svého území. 

Vyzývá proto EU a členské státy, aby 

zlepšily svoji strategickou autonomii, 

pokud jde o schopnosti a kapacity obrany, 

aby byly připraveny reagovat na široké 

spektrum civilních i vojenských hrozeb a 

rizik, a plně se přitom doplňovaly s NATO; 

Or. et 

 

Pozměňovací návrh  103 

Mark Demesmaeker 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že se v budoucnu EU a 

členské státy musí méně spoléhat na 

Spojené státy a přijmout větší odpovědnost 

za vlastní bezpečnost a obranu svého 

2. konstatuje, že EU a členské státy musí 

napříště přijmout větší odpovědnost za 

vlastní bezpečnost a obranu svého území; 

vyzývá proto EU a členské státy, aby 
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území. vyzývá proto EU a členské státy, 

aby zlepšily svoji strategickou autonomii, 

pokud jde o schopnosti a kapacity obrany, 

aby byly připraveny reagovat na široké 

spektrum civilních i vojenských hrozeb a 

rizik, a plně se přitom doplňovaly s NATO; 

zlepšily svoji strategickou autonomii, 

pokud jde o schopnosti a kapacity obrany, 

aby byly připraveny reagovat na široké 

spektrum civilních i vojenských hrozeb a 

rizik, a plně se přitom doplňovaly s NATO; 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  104 

Charles Tannock 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že se v budoucnu EU a 

členské státy musí méně spoléhat na 

Spojené státy a přijmout větší odpovědnost 

za vlastní bezpečnost a obranu svého 

území; vyzývá proto EU a členské státy, 

aby zlepšily svoji strategickou autonomii, 

pokud jde o schopnosti a kapacity obrany, 

aby byly připraveny reagovat na široké 

spektrum civilních i vojenských hrozeb a 

rizik, a plně se přitom doplňovaly s NATO; 

2. konstatuje, že se v budoucnu EU a 

členské státy musí přijmout větší 

odpovědnost za vlastní bezpečnost a 

obranu svého území; vyzývá proto EU a 

členské státy, aby zlepšily svoji 

strategickou autonomii, pokud jde o 

schopnosti a kapacity obrany, aby byly 

připraveny reagovat na široké spektrum 

civilních i vojenských hrozeb a rizik, a 

plně se přitom doplňovaly s NATO, a to v 

souladu s čl. 42 odst. 2 SEU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  105 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že se v budoucnu EU a 

členské státy musí méně spoléhat na 

Spojené státy a přijmout větší odpovědnost 

za vlastní bezpečnost a obranu svého 

území; vyzývá proto EU a členské státy, 

2. konstatuje, že se v budoucnu EU a 

členské státy musí více sjednotit a připravit 

k přijetí větší odpovědnosti za vlastní 

bezpečnost a obranu svého území a 

současně i nadále spolupracovat s 
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aby zlepšily svoji strategickou autonomii, 

pokud jde o schopnosti a kapacity obrany, 

aby byly připraveny reagovat na široké 

spektrum civilních i vojenských hrozeb a 

rizik, a plně se přitom doplňovaly s NATO; 

mezinárodními partnery v rámci NATO; 

vyzývá proto EU a členské státy, aby 

zlepšily svoji strategickou autonomii, 

pokud jde o schopnosti a kapacity obrany, 

aby byly připraveny reagovat na široké 

spektrum civilních i vojenských hrozeb a 

rizik, a plně se přitom doplňovaly s NATO; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  106 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že se v budoucnu EU a 

členské státy musí méně spoléhat na 

Spojené státy a přijmout větší odpovědnost 

za vlastní bezpečnost a obranu svého 

území; vyzývá proto EU a členské státy, 

aby zlepšily svoji strategickou autonomii, 

pokud jde o schopnosti a kapacity obrany, 

aby byly připraveny reagovat na široké 

spektrum civilních i vojenských hrozeb a 

rizik, a plně se přitom doplňovaly s NATO; 

2. konstatuje, že by v budoucnu měla EU a 

členské státy přijmout větší odpovědnost za 

vlastní bezpečnost a obranu svého území 

tím, že se zaměří na preventivní akce a 

rychlou reakci; vyzývá proto EU a členské 

státy, aby zlepšily svoji strategickou 

autonomii, pokud jde o schopnosti a 

kapacity obrany, aby byly připraveny 

reagovat na široké spektrum civilních i 

vojenských hrozeb a rizik, a plně se přitom 

doplňovaly s NATO; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  107 

Louis Michel 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že se v budoucnu EU a 

členské státy musí méně spoléhat na 

Spojené státy a přijmout větší odpovědnost 

za vlastní bezpečnost a obranu svého 

území. Vyzývá proto EU a členské státy, 

2. konstatuje, že se v budoucnu EU a 

členské státy musí přijmout větší 

odpovědnost za vlastní bezpečnost a 

obranu svého území. Vyzývá proto EU a 

členské státy, aby zlepšily svoji 
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aby zlepšily svoji strategickou autonomii, 

pokud jde o schopnosti a kapacity obrany, 

aby byly připraveny reagovat na široké 

spektrum civilních i vojenských hrozeb a 

rizik, a plně se přitom doplňovaly s NATO; 

strategickou autonomii, pokud jde o 

schopnosti a kapacity obrany, aby byly 

připraveny reagovat na široké spektrum 

civilních i vojenských hrozeb a rizik, a 

plně se přitom doplňovaly s NATO; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  108 

Francisco José Millán Mon 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že se v budoucnu EU a 

členské státy musí méně spoléhat na 

Spojené státy a přijmout větší odpovědnost 

za vlastní bezpečnost a obranu svého 

území; vyzývá proto EU a členské státy, 

aby zlepšily svoji strategickou autonomii, 

pokud jde o schopnosti a kapacity obrany, 

aby byly připraveny reagovat na široké 

spektrum civilních i vojenských hrozeb a 

rizik, a plně se přitom doplňovaly s NATO; 

2. je přesvědčen, že Spojené státy jsou 

klíčovým strategickým partnerem EU, 

zejména vzhledem k současné geopolitické 

situaci; konstatuje však, že v budoucnu 

musí EU a členské státy přijmout větší 

odpovědnost za vlastní bezpečnost a 

obranu svého území; vyzývá proto EU a 

členské státy, aby zlepšily svoji 

strategickou autonomii, pokud jde o 

schopnosti a kapacity obrany, aby byly 

připraveny reagovat na široké spektrum 

civilních i vojenských hrozeb a rizik, a 

plně se přitom doplňovaly s NATO; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  109 

James Carver 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že se v budoucnu EU a 

členské státy musí méně spoléhat na 

Spojené státy a přijmout větší odpovědnost 

za vlastní bezpečnost a obranu svého 

území; Vyzývá proto EU a členské státy, 

2. konstatuje, že se v budoucnu EU a 

členské státy musí méně spoléhat na 

Spojené státy a přijmout větší odpovědnost 

za vlastní bezpečnost a obranu svého 

území. Vyzývá proto členské státy, aby 
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aby zlepšily svoji strategickou autonomii, 

pokud jde o schopnosti a kapacity obrany, 

aby byly připraveny reagovat na široké 

spektrum civilních i vojenských hrozeb a 

rizik, a plně se přitom doplňovaly s NATO; 

zlepšily svoji strategickou autonomii, 

pokud jde o schopnosti a kapacity obrany, 

aby byly připraveny reagovat na široké 

spektrum civilních i vojenských hrozeb a 

rizik, a plně se přitom doplňovaly s NATO; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  110 

Vincent Peillon 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že se v budoucnu EU a 

členské státy musí méně spoléhat na 

Spojené státy a přijmout větší odpovědnost 

za vlastní bezpečnost a obranu svého 

území. Vyzývá proto EU a členské státy, 

aby zlepšily svoji strategickou autonomii, 

pokud jde o schopnosti a kapacity obrany, 

aby byly připraveny reagovat na široké 

spektrum civilních i vojenských hrozeb a 

rizik, a plně se přitom doplňovaly s 

NATO; 

2. připomíná, že členské státy EU tvoří 

východní pilíř NATO; konstatuje, že se v 

budoucnu EU a členské státy musí méně 

spoléhat na Spojené státy a přijmout větší 

odpovědnost za vlastní bezpečnost a 

obranu svého území. Vyzývá proto EU a 

členské státy, aby zlepšily svoji 

strategickou autonomii, pokud jde o 

schopnosti a kapacity obrany, aby byly 

připraveny reagovat na široké spektrum 

civilních i vojenských hrozeb a rizik, ať v 

rámci NATO nebo se se přitom s NATO 

plně doplňovaly; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  111 

Reinhard Bütikofer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že se v budoucnu EU a 

členské státy musí méně spoléhat na 

Spojené státy a přijmout větší odpovědnost 

za vlastní bezpečnost a obranu svého 

2. konstatuje, že se v budoucnu EU a 

členské státy musí méně spoléhat na 

Spojené státy a přijmout větší odpovědnost 

za vlastní bezpečnost a obranu svého 
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území; vyzývá proto EU a členské státy, 

aby zlepšily svoji strategickou autonomii, 

pokud jde o schopnosti a kapacity obrany, 

aby byly připraveny reagovat na široké 

spektrum civilních i vojenských hrozeb a 

rizik, a plně se přitom doplňovaly s NATO; 

území; vyzývá proto EU a členské státy, 

aby zlepšily svoji kapacitu jednat, aby 

byly připraveny reagovat na široké 

spektrum civilních i vojenských hrozeb a 

rizik, a plně se přitom doplňovaly s NATO; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  112 

Michael Gahler 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že se v budoucnu EU a 

členské státy musí méně spoléhat na 

Spojené státy a přijmout větší odpovědnost 

za vlastní bezpečnost a obranu svého 

území; vyzývá proto EU a členské státy, 

aby zlepšily svoji strategickou autonomii, 

pokud jde o schopnosti a kapacity obrany, 

aby byly připraveny reagovat na široké 

spektrum civilních i vojenských hrozeb a 

rizik, a plně se přitom doplňovaly s NATO; 

2. konstatuje, že se v budoucnu EU a 

členské státy musí méně spoléhat na 

Spojené státy a přijmout větší odpovědnost 

za vlastní bezpečnost a obranu svého 

území, zejména v sousedství Evropy; 

vyzývá proto EU a členské státy, aby 

zlepšily svoji strategickou autonomii, 

pokud jde o schopnosti a kapacity obrany, 

aby byly připraveny reagovat na široké 

spektrum civilních i vojenských hrozeb a 

rizik, a plně se přitom doplňovaly s NATO; 

vyzývá Komisi, aby ve svém ohlášeném 

akčním plánu obrany EU (COM (2015) 

610 final) objasnila, jak budou 

předpokládaná opatření EU reagovat na 

třetí kompenzační strategii USA a na 

inovační obrannou iniciativu USA; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  113 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že se v budoucnu EU a 

členské státy musí méně spoléhat na 

Spojené státy a přijmout větší odpovědnost 

za vlastní bezpečnost a obranu svého 

území; vyzývá proto EU a členské státy, 

aby zlepšily svoji strategickou autonomii, 

pokud jde o schopnosti a kapacity obrany, 

aby byly připraveny reagovat na široké 

spektrum civilních i vojenských hrozeb a 

rizik, a plně se přitom doplňovaly s NATO; 

2. konstatuje, že se v budoucnu EU a 

členské státy musí méně spoléhat na 

Spojené státy a přijmout větší odpovědnost 

za vlastní bezpečnost a obranu svého 

území; vnímá potřebu obnoveného 

závazku a soustředěného úsilí poskytnout 

politický impuls pro naši společnou 

bezpečnostní koncepci na základě OBSE; 

vyzývá EU a její členské státy, aby se 

připojily k takovým pozitivním 

iniciativám, které podporují dialog o širší 

evropské bezpečnosti v rámci OBSE; 

vyzývá EU a členské státy, aby zlepšily 

svoji strategickou autonomii, pokud jde o 

schopnosti a kapacity obrany, aby byly 

připraveny reagovat na široké spektrum 

civilních i vojenských hrozeb a rizik, a 

plně se přitom doplňovaly s NATO, a to 

při respektování lidských práv a 

evropských hodnot; konstatuje, že bojové 

skupiny EU dosáhly plné operační 

schopnosti v roce 2007, a požaduje 

posílení schopnosti EU tyto kapacity 

efektivně a rychle nasazovat; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh 114 

Georgios Epitideios 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že se v budoucnu EU a 

členské státy musí méně spoléhat na 

Spojené státy a přijmout větší odpovědnost 

za vlastní bezpečnost a obranu svého 

území. Vyzývá proto EU a členské státy, 

aby zlepšily svoji strategickou autonomii, 

pokud jde o schopnosti a kapacity obrany, 

aby byly připraveny reagovat na široké 

spektrum civilních i vojenských hrozeb a 

2. konstatuje, že se v budoucnu EU a 

členské státy musí méně spoléhat na 

Spojené státy a přijmout větší odpovědnost 

za vlastní bezpečnost a obranu svého 

území. Vyzývá proto EU a členské státy, 

aby zajistily svoji strategickou autonomii, 

pokud jde o schopnosti a kapacity obrany, 

aby byly připraveny reagovat na široké 

spektrum civilních i vojenských hrozeb a 
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rizik, a plně se přitom doplňovaly s 

NATO; 

rizik v plné a neustálé spolupráci s 

NATO; 

Or. el 

 

Pozměňovací návrh  115 

Gunnar Hökmark 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že se v budoucnu EU a 

členské státy musí méně spoléhat na 

Spojené státy a přijmout větší odpovědnost 

za vlastní bezpečnost a obranu svého 

území; vyzývá proto EU a členské státy, 

aby zlepšily svoji strategickou autonomii, 

pokud jde o schopnosti a kapacity obrany, 

aby byly připraveny reagovat na široké 

spektrum civilních i vojenských hrozeb a 

rizik, a plně se přitom doplňovaly s NATO; 

2. konstatuje, že se v budoucnu EU a 

členské státy musí méně spoléhat na 

Spojené státy a přijmout větší odpovědnost 

za vlastní bezpečnost a obranu svého 

území; vyzývá proto EU a členské státy, 

aby zlepšily svoji strategickou autonomii, 

pokud jde o schopnosti a kapacity obrany, 

aby byly připraveny reagovat na široké 

spektrum civilních i vojenských hrozeb a 

rizik, včetně informační a hybridní války, 

a plně se přitom doplňovaly s NATO; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  116 

Boris Zala 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že se v budoucnu EU a 

členské státy musí méně spoléhat na 

Spojené státy a přijmout větší odpovědnost 

za vlastní bezpečnost a obranu svého 

území; vyzývá proto EU a členské státy, 

aby zlepšily svoji strategickou autonomii, 

pokud jde o schopnosti a kapacity obrany, 

aby byly připraveny reagovat na široké 

spektrum civilních i vojenských hrozeb a 

rizik, a plně se přitom doplňovaly s NATO; 

2. konstatuje, že se v budoucnu EU a 

členské státy musí méně spoléhat na 

Spojené státy při zajišťování bezpečnosti a 

přijmout větší odpovědnost za vlastní 

bezpečnost a obranu svého území a za 

zvládání bezpečnostních krizí v sousedství; 

vyzývá proto EU a členské státy, aby 

zlepšily svoji strategickou autonomii, 

pokud jde o schopnosti a kapacity obrany, 

aby byly připraveny reagovat na široké 
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spektrum civilních i vojenských hrozeb a 

rizik; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  117 

Paavo Väyrynen 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že se v budoucnu EU a 

členské státy musí méně spoléhat na 

Spojené státy a přijmout větší odpovědnost 

za vlastní bezpečnost a obranu svého 

území; vyzývá proto EU a členské státy, 

aby zlepšily svoji strategickou autonomii, 

pokud jde o schopnosti a kapacity obrany, 

aby byly připraveny reagovat na široké 

spektrum civilních i vojenských hrozeb a 

rizik, a plně se přitom doplňovaly s 

NATO; 

2. konstatuje, že se v budoucnu EU a 

členské státy musí méně spoléhat na 

Spojené státy a přijmout větší odpovědnost 

za vlastní bezpečnost a obranu svého 

území; vyzývá proto EU a členské státy, 

aby zlepšily svoji strategickou autonomii, 

pokud jde o schopnosti a kapacity obrany, 

aby byly připraveny reagovat na široké 

spektrum civilních i vojenských hrozeb a 

rizik; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  118 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že se v budoucnu EU a 

členské státy musí méně spoléhat na 

Spojené státy a přijmout větší odpovědnost 

za vlastní bezpečnost a obranu svého 

území; vyzývá proto EU a členské státy, 

aby zlepšily svoji strategickou autonomii, 

pokud jde o schopnosti a kapacity obrany, 

aby byly připraveny reagovat na široké 

spektrum civilních i vojenských hrozeb a 

rizik, a plně se přitom doplňovaly s NATO; 

2. konstatuje, že se v budoucnu EU a 

členské státy musí méně spoléhat na 

Spojené státy a přijmout větší odpovědnost 

za vlastní bezpečnost a obranu svého 

území, a to při zachování preferovaného 

spojenectví se Spojenými státy v různých 

institucionálních rámcích jako jádro 

všech úvah; vyzývá proto EU a členské 

státy, aby zlepšily svoji strategickou 

autonomii, pokud jde o schopnosti a 
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kapacity obrany, aby byly připraveny 

reagovat na široké spektrum civilních i 

vojenských hrozeb a rizik, a plně se přitom 

doplňovaly s NATO; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  119 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. konstatuje, že ve zprávě Komise o 

Evropské unii v měnícím se globálním 

prostředí se předpokládá, že humanitární 

krize se stanou „novým běžným jevem“; 

konstatuje, že EU musí být připravena na 

tuto novou situaci reagovat;  

Or. en 

Pozměňovací návrh  120 

Gunnar Hökmark 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. zdůrazňuje, že Evropská unie má 

největší ekonomiku světa a že dohromady 

se Spojenými státy představuje téměř 

čtyřicetinásobek ruské ekonomiky; 

poukazuje na skutečnost, že EU se svými 

spojenci má jedinečnou moc čelit 

politikám a zásahům, jejichž smyslem je 

podrýt, destabilizovat a ohrozit evropské 

země na základě energetické politiky, 

ekonomických blokád a nátlaku formou 

„měkké síly“; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  121 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné, aby 

EU a členské státy posoudily, u které 

kritické infrastruktury, kritických řetězců 

a strategických odvětví a služeb, včetně 

kybernetických systémů vnitrostátní 

administrativy, byl umožněn přechod pod 

kontrolu zahraničních subjektů a moci 

způsobem potenciálně ohrožujícím 

strategickou autonomii Evropy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  122 

Gunnar Hökmark 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2b. zdůrazňuje, že evropská spolupráce se 

zaměřuje na volný obchod, otevřené 

hranice a právní stát, což z principu 

nepředstavuje pro nikoho ohrožení, ale 

příležitost pro celou Evropu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  123 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 b (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2b. domnívá se, že pro obranu Unie má 

strategický význam zabezpečení dodávek, 

a zdůrazňuje, že je důležité, aby Evropská 

komise a Evropská obranná agentura 

spolupracovaly jasně vymezeným 

způsobem a aby členské státy provedly 

směrnice obranného balíčku z roku 2009, 

pokud jde o zadávání zakázek v oblasti 

obrany; opakuje, že je třeba, aby členské 

státy investovaly do sdružování a sdílení 

kapacit, s cílem zajistit faktickou 

dostupnost nezbytných kapacit na poli 

bezpečnosti a obrany, zamezit zdvojování 

činností, prosazovat interoperabilitu 

systémů, docílit úspor z rozsahu a ušetřit 

zdroje, a podporovat tak evropský 

průmysl; zdůrazňuje rovněž, že žádoucí a 

nezbytné je i jasnější vymezení postupu s 

organizací NATO, konkrétně pokud jde o 

její iniciativu „inteligentní obrany“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  124 

James Carver 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. naléhavě vyzývá EU, aby tedy posílila 

soudržnou a strukturovanou spolupráci v 

oblasti obranného výzkumu, průmyslové 

základny a kybernetické obrany 

prostřednictvím vzájemného sdílení a 

sdružování v této oblasti, s cílem využívat 

efektivněji rozpočty na obranu. Je třeba 

posílit úlohu Evropské obranné agentury 

(EDA)a navýšit její zdroje, aby mohla 

účinněji působit. Členské státy by měly 

přijmout větší zodpovědnost za budování 

evropských kapacit a navýšit své výdaje na 

vojenský výzkum prostřednictvím EDA. 

vypouští se 
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Kromě toho je třeba vyvinout skutečně 

evropskou zpravodajskou službu a 

schopnosti predikce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  125 

Sabine Lösing 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. naléhavě vyzývá EU, aby tedy posílila 

soudržnou a strukturovanou spolupráci v 

oblasti obranného výzkumu, průmyslové 

základny a kybernetické obrany 

prostřednictvím vzájemného sdílení a 

sdružování v této oblasti, s cílem využívat 

efektivněji rozpočty na obranu. Je třeba 

posílit úlohu Evropské obranné agentury 

(EDA)a navýšit její zdroje, aby mohla 

účinněji působit. Členské státy by měly 

přijmout větší zodpovědnost za budování 

evropských kapacit a navýšit své výdaje na 

vojenský výzkum prostřednictvím EDA. 

Kromě toho je třeba vyvinout skutečně 

evropskou zpravodajskou službu a 

schopnosti predikce; 

3. je znepokojen posílenou strukturovanou 

spoluprací v oblasti obranného výzkumu, 

průmyslové základny a kybernetické 

obrany prostřednictvím vzájemného sdílení 

a sdružování v této oblasti; staví se proti 

slučování civilního a vojenského 

výzkumu; odmítá, aby byly obranný 

výzkum, mise SBOP a vojenské mise 

financovány z rozpočtu EU; připomíná, že 

podle čl. 41 odst. 2 SEU nesmí být žádné 

výdaje vzniklé z akcí v souvislosti s 

vojenstvím nebo obranou hrazeny z 

rozpočtu Unie; se znepokojením bere na 

vědomí záměr Rady rozvíjet projekty pro 

posílení kapacit EU, mj. v souvislosti s 

dálkově řízenými leteckými systémy 

(remotely piloted aircraft systems –RPAS), 

a odmítá používání a vývoj bezpilotních 

letounů vybavených zbraněmi a 

nezákonnou praxi mimosoudního 

cíleného zabíjení; ostře se ohrazuje proti 

tomu, aby z programu Horizont 2020 či 

jakýchkoli jiných fondů byl financován 

vojenský, civilně-vojenský či bezpečnostní 

výzkum obecně a vývoj systému RPAS 

konkrétně;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  126 

Reinhard Bütikofer 
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za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. naléhavě vyzývá EU, aby tedy posílila 

soudržnou a strukturovanou spolupráci v 

oblasti obranného výzkumu, průmyslové 

základny a kybernetické obrany 

prostřednictvím vzájemného sdílení a 

sdružování v této oblasti, s cílem využívat 

efektivněji rozpočty na obranu. Je třeba 

posílit úlohu Evropské obranné agentury 

(EDA)a navýšit její zdroje, aby mohla 

účinněji působit. Členské státy by měly 

přijmout větší zodpovědnost za budování 

evropských kapacit a navýšit své výdaje na 

vojenský výzkum prostřednictvím EDA. 

Kromě toho je třeba vyvinout skutečně 

evropskou zpravodajskou službu a 

schopnosti predikce; 

3. naléhavě vyzývá členské státy EU, aby 

tedy posílily soudržnou a strukturovanou 

spolupráci v oblasti obranného výzkumu a 

vývoje, zadávání veřejných zakázek, 

průmyslové základny a kybernetické 

obrany prostřednictvím vzájemného sdílení 

a sdružování v této oblasti, s cílem 

využívat efektivněji vnitrostátní rozpočty 

na obranu; domnívá se, že úloha Evropské 

obranné agentury by měla být kriticky 

vyhodnocována, jelikož její vliv na rozvoj 

kapacit a zvyšování efektivity projektů 

souvisejících s obranou byl doposud velmi 

malý; vyzývá členské státy EU, aby 

zajistily, že pro plnění úkolů popsaných v 

článku 43 SEU a také pro příslušné 

mírové mise OSN budou dostupné 

přiměřené kapacity; poukazuje na 

špatnou úroveň sdílení informací mezi 

příslušnými národními agenturami 

členských států EU a požaduje, aby byla 

vedena diskuse o způsobu, jak posílit 

spolupráci, aniž by byla ohrožena práva 

občanů EU na ochranu údajů a 

soukromí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  127 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. naléhavě vyzývá EU, aby tedy posílila 

soudržnou a strukturovanou spolupráci v 

oblasti obranného výzkumu, průmyslové 

základny a kybernetické obrany 

3. naléhavě vyzývá EU, aby posílila 

soudržnou a strukturovanou spolupráci 

v oblasti obranného výzkumu a vývoje, a to 

zejména prostřednictvím projektů v rámci 
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prostřednictvím vzájemného sdílení a 

sdružování v této oblasti, s cílem využívat 

efektivněji rozpočty na obranu. Je třeba 

posílit úlohu Evropské obranné agentury 

(EDA)a navýšit její zdroje, aby mohla 

účinněji působit. Členské státy by měly 

přijmout větší zodpovědnost za budování 

evropských kapacit a navýšit své výdaje na 

vojenský výzkum prostřednictvím EDA. 

Kromě toho je třeba vyvinout skutečně 

evropskou zpravodajskou službu a 

schopnosti predikce; 

programu Horizont 2020; požaduje 

vytvoření funkční evropské technologické 

a průmyslové základny obrany, a to i 

pokud jde o kybernetickou bezpečnost a 

obranu, zejména prostřednictvím 

vzájemného sdílení a sdružování v této 

oblasti a dalších projektů spolupráce;  

požaduje posílení, ale zároveň 

transparentnější a odpovědnější využívání 

rozpočtů na bezpečnost a obranu, což je 

jediný způsob, jak občany zároveň ujistit o 

účinném využívání těchto rozpočtů; 

domnívá se, že mandát Evropské obranné 

agentury je třeba posílit a její zdroje 

navýšit tak, aby mohla působit pro členské 

státy jako nevýznamnější středisko 

odbornosti pro záležitosti jejich kolektivní 

bezpečnosti a obrany; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  128 

Michael Gahler 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. naléhavě vyzývá EU, aby tedy posílila 

soudržnou a strukturovanou spolupráci v 

oblasti obranného výzkumu, průmyslové 

základny a kybernetické obrany 

prostřednictvím vzájemného sdílení a 

sdružování v této oblasti, s cílem využívat 

efektivněji rozpočty na obranu. Je třeba 

posílit úlohu Evropské obranné agentury 

(EDA)a navýšit její zdroje, aby mohla 

účinněji působit. Členské státy by měly 

přijmout větší zodpovědnost za budování 

evropských kapacit a navýšit své výdaje na 

vojenský výzkum prostřednictvím EDA. 

Kromě toho je třeba vyvinout skutečně 

evropskou zpravodajskou službu a 

schopnosti predikce; 

3. poukazuje na vzájemně se doplňující 

úlohy Evropské komise, členských států a 

Evropské obranné agentury (EDA) v 

oblasti evropské technologické a 

průmyslové základny obrany a evropského 

trhu s obranným vybavením; vítá v této 

souvislosti ambiciózní a opětovně 

potvrzené závazky zainteresovaných 

subjektů přítomných na zasedáních 

Evropské rady v letech 2013 a 2015; 

naléhavě vyzývá členské státy, aby 

okamžitě zahájily nové programy pro 

budoucí spolupráci v oblasti zadávání 

zakázek, což povede k zajištění naléhavě 

potřebných nových kapacit a přispěje ke 

strategické autonomii EU a její 

konkurenceschopnosti v oblasti 

obranného průmyslu; Kromě toho je třeba 
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vyvinout skutečně evropskou 

zpravodajskou službu a schopnosti 

predikce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  129 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. naléhavě vyzývá EU, aby tedy posílila 

soudržnou a strukturovanou spolupráci v 

oblasti obranného výzkumu, průmyslové 

základny a kybernetické obrany 

prostřednictvím vzájemného sdílení a 

sdružování v této oblasti, s cílem využívat 

efektivněji rozpočty na obranu. Je třeba 

posílit úlohu Evropské obranné agentury 

(EDA)a navýšit její zdroje, aby mohla 

účinněji působit. Členské státy by měly 

přijmout větší zodpovědnost za budování 

evropských kapacit a navýšit své výdaje na 

vojenský výzkum prostřednictvím EDA. 

Kromě toho je třeba vyvinout skutečně 

evropskou zpravodajskou službu a 

schopnosti predikce; 

3. naléhavě proto vyzývá EU, aby posílila 

spolupráci členských států v oblasti 

obranného výzkumu, průmyslové základny 

a kybernetické obrany prostřednictvím 

vzájemného sdílení a sdružování v této 

oblasti, s cílem využívat efektivněji 

rozpočty na obranu a šetřit dostupné 

ekonomické zdroje ve prospěch občanů 

Unie. Je třeba posílit úlohu Evropské 

obranné agentury, aby se zaručila 

přiměřená podpora členských států 

v krizových situacích a snížení jejich 

finančních břemen. Členské státy by měly 

přijmout větší zodpovědnost za budování 

evropských kapacit pro výzkum 

v bezpečnostní oblasti prostřednictvím 

EDA. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  130 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. naléhavě vyzývá EU, aby tedy posílila 

soudržnou a strukturovanou spolupráci v 

oblasti obranného výzkumu, průmyslové 

3. naléhavě vyzývá EU, aby tedy posílila 

soudržnou a strukturovanou spolupráci v 

oblasti obranného výzkumu, 
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základny a kybernetické obrany 

prostřednictvím vzájemného sdílení a 

sdružování v této oblasti, s cílem využívat 

efektivněji rozpočty na obranu. Je třeba 

posílit úlohu Evropské obranné agentury 

(EDA)a navýšit její zdroje, aby mohla 

účinněji působit. Členské státy by měly 

přijmout větší zodpovědnost za budování 

evropských kapacit a navýšit své výdaje na 

vojenský výzkum prostřednictvím EDA. 

Kromě toho je třeba vyvinout skutečně 

evropskou zpravodajskou službu a 

schopnosti predikce; 

technologicko-průmyslové základny a 

kybernetické obrany prostřednictvím 

vzájemného sdílení a sdružování v této 

oblasti a aby efektivněji koordinovala 

využívání rozpočtů na obranu. Zdůrazňuje, 

že je třeba výrazně posílit úlohu Evropské 

obranné agentury (EDA) a navýšit její 

zdroje, aby mohla účinněji působit, a že 

členské státy by měly přijmout větší 

zodpovědnost za budování evropských 

kapacit a navýšit své výdaje na vojenský 

výzkum prostřednictvím EDA. Poukazuje 

na to, že již existuje řada studií, které 

nastiňují konkrétní projekty a návrhy tam, 

kde účinná spolupráce v oblasti obrany je 

potřebná a mohla by být užitečná a 

efektivní, mimo jiné například v 

oblastech, které se netýkají přímo 

smrtících nástrojů obrany, jako je 

doplňování paliva za letu, doprava, 

logistika či údržba.  Kromě toho je třeba 

vyvinout skutečně evropskou 

zpravodajskou službu a schopnosti 

predikce s vhodným mechanismem 

dohledu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  131 

Arnaud Danjean 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. naléhavě vyzývá EU, aby tedy posílila 

soudržnou a strukturovanou spolupráci v 

oblasti obranného výzkumu, průmyslové 

základny a kybernetické obrany 

prostřednictvím vzájemného sdílení a 

sdružování v této oblasti, s cílem využívat 

efektivněji rozpočty na obranu. Je třeba 

posílit úlohu Evropské obranné agentury 

(EDA) a navýšit její zdroje, aby mohla 

účinněji působit. Členské státy by měly 

přijmout větší zodpovědnost za budování 

3. naléhavě vyzývá EU, aby tedy posílila 

soudržnou a strukturovanou spolupráci v 

oblasti obranného výzkumu, průmyslové 

základny a kybernetické obrany 

prostřednictvím vzájemného sdílení a 

sdružování v této oblasti, s cílem využívat 

efektivněji rozpočty jednotlivých zemí na 

obranu. Je třeba v tomto ohledu plně 

posílit úlohu Evropské obranné agentury 

(EDA), aby mohla účinněji působit. 

Členské státy by měly přijmout větší 
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evropských kapacit a navýšit své výdaje na 

vojenský výzkum prostřednictvím EDA. 

Kromě toho je třeba vyvinout skutečně 

evropskou zpravodajskou službu a 

schopnosti predikce; 

zodpovědnost a navýšit své vojenské 

výdaje.  Kromě toho je třeba zlepšit 

výměnu informací v evropském měřítku v 

rámci dostupných vnitrostátních zdrojů. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  132 

Charles Tannock 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. naléhavě vyzývá EU, aby tedy posílila 

soudržnou a strukturovanou spolupráci v 

oblasti obranného výzkumu, průmyslové 

základny a kybernetické obrany 

prostřednictvím vzájemného sdílení a 

sdružování v této oblasti, s cílem využívat 

efektivněji rozpočty na obranu. Je třeba 

posílit úlohu Evropské obranné agentury 

(EDA)a navýšit její zdroje, aby mohla 

účinněji působit. Členské státy by měly 

přijmout větší zodpovědnost za budování 

evropských kapacit a navýšit své výdaje na 

vojenský výzkum prostřednictvím EDA. 

Kromě toho je třeba vyvinout skutečně 

evropskou zpravodajskou službu a 

schopnosti predikce; 

3. naléhavě vyzývá EU, aby tedy posílila 

soudržnou a strukturovanou spolupráci v 

oblasti obranného výzkumu, průmyslové 

základny a kybernetické obrany 

prostřednictvím vzájemného sdílení a 

sdružování v této oblasti, s cílem využívat 

efektivněji rozpočty na obranu. Je třeba 

posílit úlohu Evropské obranné agentury 

(EDA)a navýšit její zdroje, aby mohla 

účinněji působit; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  133 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. naléhavě vyzývá EU, aby tedy posílila 3. naléhavě vyzývá EU, aby posílila 
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soudržnou a strukturovanou spolupráci v 

oblasti obranného výzkumu, průmyslové 

základny a kybernetické obrany 

prostřednictvím vzájemného sdílení a 

sdružování v této oblasti, s cílem využívat 

efektivněji rozpočty na obranu. Je třeba 

posílit úlohu Evropské obranné agentury 

(EDA)a navýšit její zdroje, aby mohla 

účinněji působit. Členské státy by měly 

přijmout větší zodpovědnost za budování 

evropských kapacit a navýšit své výdaje na 

vojenský výzkum prostřednictvím EDA. 

Kromě toho je třeba vyvinout skutečně 

evropskou zpravodajskou službu a 

schopnosti predikce; 

soudržnou a strukturovanou spolupráci v 

oblasti obranného výzkumu, průmyslové 

základny a kybernetické obrany 

prostřednictvím vzájemného sdílení a 

sdružování v této oblasti, s cílem využívat 

efektivněji rozpočty na obranu, nicméně 

v této souvislosti zdůrazňuje právně 

závazný rámec společného postoje EU 

2008/944/SZBP, kterým se stanoví 

pravidla pro vývoz zbraní. Je třeba posílit 

úlohu Evropské obranné agentury (EDA)a 

navýšit její zdroje, aby mohla účinněji 

působit. Členské státy by měly přijmout 

větší zodpovědnost za budování 

evropských kapacit a navýšit své výdaje na 

vojenský výzkum prostřednictvím EDA. 

Kromě toho je třeba vyvinout skutečně 

evropskou zpravodajskou službu a 

schopnosti predikce, což rovněž vyžaduje 

přidělení dostatečného množství zdrojů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  134 

Philippe Juvin 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. naléhavě vyzývá EU, aby tedy posílila 

soudržnou a strukturovanou spolupráci v 

oblasti obranného výzkumu, průmyslové 

základny a kybernetické obrany 

prostřednictvím vzájemného sdílení a 

sdružování v této oblasti, s cílem využívat 

efektivněji rozpočty na obranu. Je třeba 

posílit úlohu Evropské obranné agentury 

(EDA)a navýšit její zdroje, aby mohla 

účinněji působit. Členské státy by měly 

přijmout větší zodpovědnost za budování 

evropských kapacit a navýšit své výdaje na 

vojenský výzkum prostřednictvím EDA. 

Kromě toho je třeba vyvinout skutečně 

evropskou zpravodajskou službu a 

3. naléhavě vyzývá EU, aby tedy posílila 

soudržnou a strukturovanou spolupráci v 

oblasti obranného výzkumu, průmyslové 

základny a kybernetické obrany 

prostřednictvím vzájemného sdílení a 

sdružování v této oblasti, s cílem využívat 

efektivněji rozpočty na obranu. Je třeba 

posílit úlohu Evropské obranné agentury 

(EDA)a navýšit její zdroje, aby mohla 

účinněji působit. Členské státy by měly 

přijmout větší zodpovědnost za budování 

evropských kapacit a navýšit své výdaje na 

vojenský výzkum prostřednictvím EDA. 

Kromě toho je třeba vyvinout skutečně 

evropskou zpravodajskou službu a 

schopnosti predikce; vyzývá členské státy, 
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schopnosti predikce; aby zintenzivnily výměnu informací o 

otázkách spojených se zpravodajstvím, 

zejména prostřednictvím systematického 

doplňování evropských platforem jako 

schengenský informační systém (SIS) 

nebo evropský informační systém o 

rejstřících trestů (ECRIS), aby 

porovnávaly shromážděné informace za 

účelem prevence proti terorismu a aby 

posilovaly spolupráci s Europolem; v této 

souvislosti vítá otevření Evropského 

střediska boje proti terorismu; 

Or. fr 

Pozměňovací návrh  135 

Andrej Plenković 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. naléhavě vyzývá EU, aby tedy posílila 

soudržnou a strukturovanou spolupráci v 

oblasti obranného výzkumu, průmyslové 

základny a kybernetické obrany 

prostřednictvím vzájemného sdílení a 

sdružování v této oblasti, s cílem využívat 

efektivněji rozpočty na obranu. Je třeba 

posílit úlohu Evropské obranné agentury 

(EDA)a navýšit její zdroje, aby mohla 

účinněji působit. Členské státy by měly 

přijmout větší zodpovědnost za budování 

evropských kapacit a navýšit své výdaje na 

vojenský výzkum prostřednictvím EDA. 

Kromě toho je třeba vyvinout skutečně 

evropskou zpravodajskou službu a 

schopnosti predikce; 

3. naléhavě vyzývá EU, aby tedy posílila 

soudržnou a strukturovanou spolupráci v 

oblasti obranného výzkumu, průmyslové 

základny a kybernetické obrany 

prostřednictvím vzájemného sdílení a 

sdružování v této oblasti, s cílem využívat 

efektivněji rozpočty na obranu. Je třeba 

posílit úlohu Evropské obranné agentury 

(EDA)a navýšit její zdroje, aby mohla 

účinněji působit. Členské státy by měly 

přijmout větší zodpovědnost za budování 

evropských kapacit a navýšit své výdaje na 

vojenský výzkum jak na vnitrostátní 

úrovni, tak prostřednictvím EDA. Kromě 

toho je třeba vyvinout skutečně evropskou 

zpravodajskou službu a schopnosti 

predikce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  136 

Louis Michel, Hilde Vautmans 
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Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. vyzývá místopředsedkyni Komise, 

vysokou představitelku, aby se zabývala 

nejasnostmi v souvislosti s doložkou o 

vzájemné obraně obsaženou v čl. 42 odst. 

7 SEU a aby vymezila obecné zásady a 

modality jejího uplatnění s cílem umožnit 

členským státům reagovat efektivně, bude-

li se na tuto doložku odkazovat; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  137 

Arnaud Danjean 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. podporuje zásadu, že by se členské 

státy EU měly zavázat k tomu, že budou 

do roku 2024 vydávat 2 % svého HDP na 

výdaje na obranu, aby dosáhly větší míry 

obranných kapacit; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  138 

Michael Gahler 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. připomíná závazek členských států 

dosáhnout společného cíle vyčlenit 2 % 

výdajů na obranu na financování 

výzkumu a vyzývá je k dodržení tohoto 

předsevzetí; opětovně poukazuje na to, že 
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se zavázal, že budoucí program 

obranného výzkumu a technologií bude 

financován z prostředků EU na základě 

budoucího víceletého finančního rámce 

(2021-2027); vítá podpis pověřovací 

dohody mezi Evropskou komisí a EDA, na 

jejímž základě se zřizuje pilotní projekt 

obranného výzkumu SBOP, jak Evropský 

parlament inicioval v rozpočtu na rok 

2015;  vybízí Evropskou komisi a EDA k 

lepší spolupráci a většímu zapojení 

zainteresovaných stran, pokud jde o 

organizaci příprav obranného výzkumu; 

vítá zprávu skupiny osobností na téma 

evropského obranného výzkumu týkající 

se příprav výzkumu spojeného se SBOP; 

vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou 

představitelku a Komisi, aby představily 

Evropskému parlamentu své plány 

budoucího programu v oblasti obranného 

výzkumu a technologií a aby s poslanci 

EP vedly otevřenou diskusi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  139 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. domnívá se, že je nutné prosazovat 

větší koordinaci vnitrostátních tajných 

služeb členských států a rozvíjet vhodný 

regulační rámec pro zřízení skutečně 

evropských zpravodajských služeb; všímá 

se v této souvislosti špatných výsledků ve 

sdílení a koordinaci mezi tajnými 

službami v rámci Europolu; vyjadřuje 

politování nad tím, že neexistuje 

povinnost zavazující členské státy k tomu, 

aby zajistily, že Europolu a dalším 

členským státům budou poskytnuty 

příslušné informace; doufá proto v 

posílení mandátu Europolu a ve větší 
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odhodlání členských států koordinovat své 

vlastní tajné služby; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  140 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. je pevně přesvědčen o tom, že je 

naléhavě třeba rozvíjet skutečně evropské 

zpravodajské služby a schopnosti 

predikce;  poukazuje na to, že se ukázalo, 

že stávající zpravodajské a informační 

služby v rámci vnitrostátních a unijních 

systémů jsou nekoordinované, špatně 

zajištěné z hlediska zpravodajství lidských 

zdrojů (konkrétně jde o nedostatek 

jazykových znalostí, kybernetických 

dovedností a odborných znalostí 

sociálních médií) a soustavně nad nimi 

není vykonávána demokratická kontrola; 

je toho názoru, že tato neefektivita je dána 

z velké části tím, že členské státy 

zastaralým způsobem, který jim samotným 

škodí, odmítají sdílet údaje a zpravodajské 

informace s partnery EU; požaduje, aby 

byla projevena vůdčí iniciativa a politická 

vůle k zajištění jednotné a účinné 

zpravodajské a krizové struktury v 

Bruselu pod vedením místopředsedkyně 

Komise, vysoké představitelky a v 

koordinaci s vnitrostátními 

zpravodajskými strukturami, a to jak 

civilními, tak vojenskými; apeluje na 

členské státy, aby přezkoumaly 

vnitrostátní zpravodajské struktury, aby se 

zabránilo vnitřnímu rivalství, usnadnila se 

evropská koordinace a zajistil se 

demokratický dohled;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  141 

Michael Gahler 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3b. ostře kritizuje Komisi za to, že včas 

nesplnila úkoly zadané Evropskou radou 

v roce 2013 ohledně ohlášeného plánu na 

zřízení celoevropského režimu 

zabezpečení dodávek, avizované zelené 

knihy o kontrole v oblasti obranných a 

citlivých bezpečnostních průmyslových 

kapacit, monitorování zakázek v oblasti 

obrany a bezpečnosti a prodeji mezi 

vládami v odvětví obrany;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  142 

Michael Gahler 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3c. poukazuje na rozhodnutí Rady (SZBP) 

2015/1835 ze dne 12. října; vyzývá ředitele 

agentury a místopředsedkyni Komise, 

vysokou představitelku, aby informovali 

Evropský parlament o tom, jak toto 

rozhodnutí odráží opakovaný názor 

Parlamentu, pokud jde o posílení 

agentury EDA financováním jejích 

nákladů na zaměstnance a provoz z 

rozpočtu Unie; ostře kritizuje vládu 

Spojeného království za blokování zvýšení 

operačního rozpočtu EDA již pátým 

rokem za sebou, čímž riskuje, že se plnění 

stávajících a budoucích úkolů EDA 

naruší; 



 

PE577.080v01-00 76/120 AM\1087188CS.doc 

CS 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  143 

James Carver 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. domnívá se, že hlavním cílem by mělo 

být přikročit k vytvoření dobrovolných 

společných obranných sil a vytvoření 

rámce pro společnou obrannou politiky, 

jenž by nakonec vedl ke společné obraně. 

Podporuje proto návrh bílé knihy o 

obraně EU, jenž aktualizuje helsinský 

Základní cíl z roku 1999; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  144 

Paavo Väyrynen 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. domnívá se, že hlavním cílem by mělo 

být přikročit k vytvoření dobrovolných 

společných obranných sil a vytvoření 

rámce pro společnou obrannou politiky, 

jenž by nakonec vedl ke společné obraně. 

Podporuje proto návrh bílé knihy o 

obraně EU, jenž aktualizuje helsinský 

Základní cíl z roku 1999; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  145 

Sabine Lösing 
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Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. domnívá se, že hlavním cílem by mělo 

být přikročit k vytvoření dobrovolných 

společných obranných sil a vytvoření 

rámce pro společnou obrannou politiky, 

jenž by nakonec vedl ke společné obraně. 

Podporuje proto návrh bílé knihy o obraně 

EU, jenž aktualizuje helsinský Základní cíl 

z roku 1999; 

4. domnívá se, že místo vytvoření 

dobrovolné společné obranné síly a 

vytvoření rámce pro společnou obrannou 

politiku, jenž by nakonec vedl ke společné 

obraně, by mělo být hlavními cíli 

odzbrojení a civilní řešení konfliktů; 

domnívá se, že návrh bílé knihy o obraně 

EU, jenž aktualizuje helsinský Základní cíl 

z roku 1999, je s ohledem na tyto cíle 

kontraproduktivní; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  146 

Knut Fleckenstein 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. domnívá se, že hlavním cílem by mělo 

být přikročit k vytvoření dobrovolných 

společných obranných sil a vytvoření 

rámce pro společnou obrannou politiky, 

jenž by nakonec vedl ke společné obraně. 
Podporuje proto návrh bílé knihy o obraně 

EU, jenž aktualizuje helsinský Základní cíl 

z roku 1999; 

4. Podporuje návrh bílé knihy o obraně EU, 

jenž aktualizuje helsinský Základní cíl z 

roku 1999; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  147 

Neena Gill, Afzal Khan, Richard Howitt 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. domnívá se, že hlavním cílem by mělo 

být přikročit k vytvoření dobrovolných 

společných obranných sil a vytvoření 

rámce pro společnou obrannou politiky, 

jenž by nakonec vedl ke společné obraně. 

Podporuje proto návrh bílé knihy o obraně 

EU, jenž aktualizuje helsinský Základní cíl 

z roku 1999; 

4. domnívá se, že jedním z cílů by mělo 

být přikročit k vytvoření dobrovolných 

společných obranných sil; podporuje návrh 

bílé knihy o obraně EU, jenž aktualizuje 

helsinský Základní cíl z roku 1999; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  148 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. domnívá se, že hlavním cílem by mělo 

být přikročit k vytvoření dobrovolných 

společných obranných sil a vytvoření 

rámce pro společnou obrannou politiky, 

jenž by nakonec vedl ke společné obraně. 

Podporuje proto návrh bílé knihy o obraně 

EU, jenž aktualizuje helsinský Základní cíl 

z roku 1999; 

4. požaduje zřízení stálého velitelství EU s 

cílem zlepšit kapacitu pro zvládání 

vojenských krizí, zajistit plánování pro 

nepředvídané události a interoperability 

sil a vybavení a řídit a koordinovat 

operace SPOP;  domnívá se, že hlavním 

cílem EU by mělo být přikročit k vytvoření 

dobrovolných společných obranných sil a 

rozvoj společné bezpečnostní a obranné 

kultury, jenž by nakonec vedl ke společné 

obranné struktuře; vyzývá členské státy, 

aby posílily obrannou spolupráci, a to 

kolektivně, bilaterálně nebo v rámci 

regionálních seskupení, konkrétně na 

základě společného vzdělávání, školení a 

výcviků; podporuje proto návrh bílé knihy 

o obraně EU, jenž aktualizuje civilní i 

vojenské helsinské Základní cíle a 

soustředí se na metody reformy rozvoje 

kapacit SBOP a současně na zvýšení 

kolektivního tlaku, posuzování a 

odpovědnosti;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  149 

Reinhard Bütikofer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. domnívá se, že hlavním cílem by mělo 

být přikročit k vytvoření dobrovolných 

společných obranných sil a vytvoření 

rámce pro společnou obrannou politiky, 

jenž by nakonec vedl ke společné obraně. 

Podporuje proto návrh bílé knihy o obraně 

EU, jenž aktualizuje helsinský Základní cíl 

z roku 1999; 

4. domnívá se, že hlavním cílem by mělo 

být přikročit k vytvoření trvale sdružených 

mnohonárodních vojenských jednotek 

zaměřených na plnění úkolů stanovených 

článkem 43 SEU;  podporuje proto návrh 

bílé knihy o obraně EU, jenž přesně 

popisuje kapacity nutné ke splnění úkolů 

vytčených v Lisabonské smlouvě a 
aktualizuje tak helsinský Základní cíl z 

roku 1999; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  150 

Arnaud Danjean 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. domnívá se, že hlavním cílem by mělo 

být přikročit k vytvoření dobrovolných 

společných obranných sil a vytvoření 

rámce pro společnou obrannou politiky, 

jenž by nakonec vedl ke společné obraně. 

Podporuje proto návrh bílé knihy o obraně 

EU, jenž aktualizuje helsinský Základní cíl 

z roku 1999; 

4. domnívá se, že hlavním cílem by mělo 

být přikročit k vytvoření rámce pro 

společnou obrannou politiky. Podporuje 

proto návrh bílé knihy o obraně EU, jenž 

aktualizuje helsinský Základní cíl z roku 

1999; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  151 

Michael Gahler 
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Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. domnívá se, že hlavním cílem by mělo 

být přikročit k vytvoření dobrovolných 

společných obranných sil a vytvoření 

rámce pro společnou obrannou politiky, 

jenž by nakonec vedl ke společné obraně. 

Podporuje proto návrh bílé knihy o 

obraně EU, jenž aktualizuje helsinský 

Základní cíl z roku 1999; 

4. připomíná, že s ohledem na rostoucí 

bezpečnostní výzvy a hrozby a na 

neochotu členských států v boji proti nim 

spolupracovat, je naprosto nezbytné použít 

příslušná ustanovení Smlouvy, zejména ta 

o stálé strukturované spolupráci v oblasti 

obrany (PESCO); vyzývá 

místopředsedkyni Komise, vysokou 

představitelku, aby předložila realistické 

varianty úspěšného zahájení PESCO 

umožňující čerpání financí EU pro 

vojenskou mírovou spolupráci; vyzývá 

členské státy a místopředsedkyni Komise, 

vysokou představitelku, aby ustanovily 

PESCO jako první krok k vytvoření rámce 

pro společnou obrannou politiku, jenž by 

nakonec vedl ke společné obraně; opětovně 

vyzývá členské státy a místopředsedkyni 

Komise, vysokou představitelku k zahájení 

procesu, který povede k bílé knize EU o 

bezpečnosti a obraně a bude 

pokračováním globální strategie EU 

v oblasti zahraniční a bezpečnostní 

politiky za plné účasti Evropského 

parlamentu s cílem zefektivnit strategické 

plány EU a procesy rozvoje jejích kapacit;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  152 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. domnívá se, že hlavním cílem by mělo 

být přikročit k vytvoření dobrovolných 

společných obranných sil a vytvoření 

rámce pro společnou obrannou politiky, 

4. domnívá se, že nová strategie pro 

zahraniční a bezpečnostní politiku 

místopředsedkyně Komise, vysoké 

představitelky má poskytnout rámec, na 
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jenž by nakonec vedl ke společné obraně. 

Podporuje proto návrh bílé knihy o obraně 

EU, jenž aktualizuje helsinský Základní cíl 

z roku 1999; 

jehož základě budou moci členské státy 

operovat kolektivně v boji proti hrozbám 

pro bezpečnost a stabilitu Unie;   domnívá 

se rovněž, že hlavním a konečným cílem 

by měla být Evropská obranná unie s 

integrovanými obrannými silami a 

skutečnou a udržitelnou společnou 

obrannou politikou. Podporuje proto návrh 

bílé knihy o obraně EU, jenž aktualizuje 

helsinský Základní cíl z roku 1999; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  153 

Boris Zala 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. domnívá se, že hlavním cílem by mělo 

být přikročit k vytvoření dobrovolných 

společných obranných sil a vytvoření 

rámce pro společnou obrannou politiky, 

jenž by nakonec vedl ke společné obraně. 

Podporuje proto návrh bílé knihy o obraně 

EU, jenž aktualizuje helsinský Základní cíl 

z roku 1999; 

4. domnívá se, že hlavním cílem by mělo 

být přikročit k vytvoření dobrovolných 

společných obranných sil a vytvoření 

rámce pro společnou obrannou politiku, 

jenž by nakonec vedl ke společné obraně, 

která bude zahrnovat integrované 

operační velení a pružný mechanismus 

financování. Podporuje proto návrh bílé 

knihy o obraně EU, jenž aktualizuje 

helsinský Základní cíl z roku 1999;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  154 

Marietje Schaake 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. domnívá se, že hlavním cílem by mělo 

být přikročit k vytvoření dobrovolných 

společných obranných sil a vytvoření 

4. domnívá se, že hlavním cílem by mělo 

být přikročit k vytvoření dobrovolných 

společných obranných sil a vytvoření 
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rámce pro společnou obrannou politiky, 

jenž by nakonec vedl ke společné obraně. 

Podporuje proto návrh bílé knihy o obraně 

EU, jenž aktualizuje helsinský Základní cíl 

z roku 1999; 

rámce pro společnou obrannou politiky, 

jenž by nakonec vedl ke společné obraně. 

Podporuje proto návrh bílé knihy o obraně 

EU, jenž aktualizuje helsinský Základní cíl 

z roku 1999; poukazuje na to, že bojové 

skupiny EU mohou být dobrým začátkem 

pro dosažení tohoto cíle, pokud bude 

existovat politická vůle k jejich používání 

a také efektivnější rozhodovací postup pro 

jejich vysílání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  155 

Mark Demesmaeker 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. domnívá se, že hlavním cílem by mělo 

být přikročit k vytvoření dobrovolných 

společných obranných sil a vytvoření 

rámce pro společnou obrannou politiky, 

jenž by nakonec vedl ke společné obraně. 

Podporuje proto návrh bílé knihy o obraně 

EU, jenž aktualizuje helsinský Základní cíl 

z roku 1999; 

4. domnívá se, že hlavním cílem by mělo 

být přikročit k vytvoření dobrovolných 

společných obranných sil a vytvoření 

rámce pro společnou obrannou politiky, 

jenž by nakonec vedl ke společné obraně. 

Podporuje proto návrh bílé knihy o obraně 

EU, jenž aktualizuje helsinský Základní cíl 

z roku 1999; bude podporovat 

pragmatické úsilí o vytvoření evropské 

obranné politiky ve spolupráci s NATO na 

základě dynamických národních 

ozbrojených sil, které spolu budou 

rostoucí měrou vzájemně spolupracovat, a 

to rovněž v oblasti vzdělávání, výzkumu a 

vývoje; 

 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  156 

Vincent Peillon 
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Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. domnívá se, že hlavním cílem by mělo 

být přikročit k vytvoření dobrovolných 

společných obranných sil a vytvoření 

rámce pro společnou obrannou politiky, 

jenž by nakonec vedl ke společné obraně. 

Podporuje proto návrh bílé knihy o obraně 

EU, jenž aktualizuje helsinský Základní cíl 

z roku 1999; 

4. domnívá se, že hlavním cílem by mělo 

být přikročit k vytvoření dobrovolných 

společných obranných sil a vytvoření 

rámce pro společnou obrannou politiky, 

jenž by nakonec vedl ke společné obraně. 

Podporuje proto návrh bílé knihy o obraně 

EU, jenž aktualizuje helsinský Základní cíl 

z roku 1999 v rámci strategie, která bude 

představena v červnu 2016; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  157 

Tokia Saïfi 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. domnívá se, že použití čl. 42 odst. 7 

SEU v současné situaci by mělo sloužit 

jako katalyzátor pro uvolnění potenciálu 

všech opatření Smlouvy souvisejících s 

bezpečností a obranou; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  158 

Marietje Schaake 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. domnívá se, že nový rozhodovací 

postup pro rozhodování o vojenských 

misích EU, například na základě 

kvalifikované většiny namísto 
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jednomyslnosti v Radě, by zvýšil agilnost 

EU a její schopnost reagovat na hrozby a 

krize; uznává nicméně, že rozhodnutí o 

poskytnutí či neposkytnutí vojenských 

jednotek pro takové mise musí být 

přijímána na úrovni členských států; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  159 

Boris Zala 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. je pevně přesvědčen, že kapacity 

SBOP je třeba využívat aktivněji a 

strategičtěji s důrazem na prevenci 

konfliktů a budování míru v 

bezprostředním sousedství EU; poukazuje 

však na zkušenosti z nedávných 

vojenských zásahů, které poučily o tom, že 

veškerá rozhodnutí o použití vojenských 

prostředků SBOP musí být přijata na 

základě solidního mnohostranného rámce 

a regionálních koalic, aby se v situaci po 

konfliktu vyřešil problém bezvládí a 

bezpečnostního vakua; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  160 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. konstatuje, že je zásadně důležité posílit 

spolupráci mezi EU a NATO, a podporuje 

zřízení evropských sil, jež by v oblasti 

území obrany doplňovaly NATO a byly 

vypouští se 
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schopné provádět nezávisle zásahové 

operace za hranicemi EU; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  161 

Charles Tannock 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. konstatuje, že je zásadně důležité posílit 

spolupráci mezi EU a NATO, a podporuje 

zřízení evropských sil, jež by v oblasti 

území obrany doplňovaly NATO a byly 

schopné provádět nezávisle zásahové 

operace za hranicemi EU; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  162 

Paavo Väyrynen 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. konstatuje, že je zásadně důležité posílit 

spolupráci mezi EU a NATO, a podporuje 

zřízení evropských sil, jež by v oblasti 

území obrany doplňovaly NATO a byly 

schopné provádět nezávisle zásahové 

operace za hranicemi EU; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  163 

Sabine Lösing 
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Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. konstatuje, že je zásadně důležité posílit 

spolupráci mezi EU a NATO, a podporuje 

zřízení evropských sil, jež by v oblasti 

území obrany doplňovaly NATO a byly 

schopné provádět nezávisle zásahové 

operace za hranicemi EU; 

5. zdůrazňuje, že EU by se měla vrátit ke 

své roli striktně civilního aktéra; ohrazuje 

se proto proti jakémukoli posilování 

spolupráce mezi EU a NATO a zřízení 

evropských sil, jež by v oblasti území 

obrany doplňovaly NATO a byly schopné 

provádět nezávisle zásahové operace za 

hranicemi EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  164 

Reinhard Bütikofer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. konstatuje, že je zásadně důležité posílit 

spolupráci mezi EU a NATO, a podporuje 

zřízení evropských sil, jež by v oblasti 

území obrany doplňovaly NATO a byly 

schopné provádět nezávisle zásahové 

operace za hranicemi EU; 

5. bere na vědomí spolupráci EU a NATO 

v kontextu ujednání Berlín plus; opakuje, 

že je třeba opětovně potvrdit závěry z 

Kolína a Helsinek z roku 1999 zaměřené 

na zahájení procesu, na jehož základě 

budou skromné kapacity EU v oblasti 

zvládání krizí a udržování míru řízeny tak, 

aby byly plněny úkoly popsané v článku 

43 SEU;   

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  165 

Georgios Epitideios 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. konstatuje, že je zásadně důležité posílit 

spolupráci mezi EU a NATO, a podporuje 

zřízení evropských sil, jež by v oblasti 

území obrany doplňovaly NATO a byly 

schopné provádět nezávisle zásahové 

operace za hranicemi EU; 

5. konstatuje, že je zásadně důležité posílit 

spolupráci mezi EU a NATO, a podporuje 

zřízení evropských sil pro obranu území 

EU; 

Or. el 

Pozměňovací návrh  166 

Boris Zala 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. konstatuje, že je zásadně důležité posílit 

spolupráci mezi EU a NATO, a podporuje 

zřízení evropských sil, jež by v oblasti 

území obrany doplňovaly NATO a byly 

schopné provádět nezávisle zásahové 

operace za hranicemi EU; 

5. konstatuje, že je zásadně důležité posílit 

spolupráci mezi EU a NATO, a podporuje 

zřízení evropských sil, jež by byly schopné 

provádět nezávisle zásahové operace za 

hranicemi EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  167 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. konstatuje, že je zásadně důležité posílit 

spolupráci mezi EU a NATO, a podporuje 

zřízení evropských sil, jež by v oblasti 

území obrany doplňovaly NATO a byly 

schopné provádět nezávisle zásahové 

operace za hranicemi EU; 

5. konstatuje, že je důležité posílit 

spolupráci mezi EU a NATO, a zaručit tak 

koordinaci mezi operacemi evropských sil 

a zásahů NATO v oblasti územní obrany; 

zdůrazňuje, že SBOP není konkurentem 
NATO, ale jediným způsobem, jak posílit 

evropský pilíř NATO a zajistit, že evropské 

členské země NATO budou ve skutečnosti 

plnit závazky, které v rámci NATO přijaly; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  168 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. konstatuje, že je zásadně důležité posílit 

spolupráci mezi EU a NATO, a podporuje 

zřízení evropských sil, jež by v oblasti 

území obrany doplňovaly NATO a byly 

schopné provádět nezávisle zásahové 

operace za hranicemi EU; 

5. konstatuje, že je zásadně důležité posílit 

evropský pilíř v rámci NATO, jednak 

proto, aby se zajistilo, že EU ponese svou 

odpovědnost, a jednak proto, aby EU 

mohla operovat v případě potřeby 

samostatně, aniž by byla závislá na 

podpoře partnerů z NATO nebo jeho 

infrastruktuře; podporuje zřízení 

evropských sil, jež by v oblasti území 

obrany doplňovaly NATO a byly schopné 

provádět nezávisle zásahové operace za 

hranicemi EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  169 

Michael Gahler 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. konstatuje, že je zásadně důležité posílit 

spolupráci mezi EU a NATO, a podporuje 

zřízení evropských sil, jež by v oblasti 

území obrany doplňovaly NATO a byly 

schopné provádět nezávisle zásahové 

operace za hranicemi EU; 

5. konstatuje, že je zásadně důležité posílit 

spolupráci mezi EU a NATO, a navrhuje 

zkombinovat koncept bojových skupin EU 

a sil rychlé reakce NATO, s cílem zvýšit 

jejich kompatibilitu za současného 

zachování operační autonomie obou 

těchto formátů; žádá místopředsedkyni 

Komise, vysokou představitelku a Radu, 

aby informovaly Parlament, jakým 

způsobem mohou bojové skupiny EU a 

evropské síly rychlé reakce přispět k 

doplnění územní obrany NATO na základě 
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ustanovení o vzájemné obraně (čl. 42 odst. 

7 SEU); žádá místopředsedkyni Komise, 

vysokou představitelku, aby poskytla 

informace o výsledcích opatření přijatých 

v návaznosti na návštěvu generálního 

tajemníka NATO v Evropském 

parlamentu dne 30. března 2015, kdy za 

oblasti spolupráce mezi EU a NATO 

označil oblast společného rozvoje 

odolnosti, oblast budování odolnosti s 

našimi sousedními zeměmi a oblast 

investic do obrany; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  170 

Mark Demesmaeker 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. konstatuje, že je zásadně důležité posílit 

spolupráci mezi EU a NATO, a podporuje 

zřízení evropských sil, jež by v oblasti 

území obrany doplňovaly NATO a byly 

schopné provádět nezávisle zásahové 

operace za hranicemi EU; 

5. konstatuje, že je zásadně důležité posílit 

spolupráci mezi EU a NATO, a podporuje 

zřízení evropských sil, jež by v oblasti 

území obrany doplňovaly NATO a byly 

schopné provádět nezávisle zásahové 

operace za hranicemi EU; podotýká, že EU 

má v oblasti bezpečnosti a obrany 

doplňující úlohu ve vztahu k NATO, což 

znamená, že EU musí sama převzít více 

odpovědnosti při řešení některých krizí; 

domnívá se, že NATO má nadále ústřední 

úlohu v bezpečnostní a obranné politice 

členských států, a to jak s ohledem na 

obranu evropského území, tak na úsilí o 

dosažení míru a bezpečnosti jinde ve 

světě; 

  

Or. nl 

Pozměňovací návrh  171 

Knut Fleckenstein 
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Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. konstatuje, že je zásadně důležité posílit 

spolupráci mezi EU a NATO, a podporuje 

zřízení evropských sil, jež by v oblasti 

území obrany doplňovaly NATO a byly 

schopné provádět nezávisle zásahové 

operace za hranicemi EU; 

5. konstatuje, že je zásadně důležité posílit 

spolupráci mezi EU a NATO, a podporuje 

zřízení evropských sil, jež by v oblasti 

území obrany posílily NATO a byly 

schopné provádět nezávisle zásahové 

operace za hranicemi EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  172 

Arnaud Danjean 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. konstatuje, že je zásadně důležité posílit 

spolupráci mezi EU a NATO, a podporuje 

zřízení evropských sil, jež by v oblasti 

území obrany doplňovaly NATO a byly 

schopné provádět nezávisle zásahové 

operace za hranicemi EU; 

5. konstatuje, že je zásadně důležité posílit 

spolupráci mezi EU a NATO, a souhlasí s 

tím, že EU se stávajícími nástroji, jimiž 

disponuje (SBOP) je schopna hrát 

ústřední roli v rámci evropské obrany a 
provádět nezávisle zásahové operace za 

hranicemi EU; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  173 

Vincent Peillon 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. konstatuje, že je zásadně důležité posílit 

spolupráci mezi EU a NATO, a podporuje 

zřízení evropských sil, jež by v oblasti 

území obrany doplňovaly NATO a byly 

5. konstatuje, že je zásadně důležité posílit 

spolupráci mezi EU a NATO, a podporuje 

zřízení evropských sil, jež by v oblasti 

území obrany doplňovaly NATO; 
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schopné provádět nezávisle zásahové 

operace za hranicemi EU; 
připomíná, že bojové skupiny EU, které 

nebyly nikdy využity, jsou schopny 

provádět nezávisle zásahové operace za 

hranicemi EU; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  174 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. konstatuje, že je zásadně důležité posílit 

spolupráci mezi EU a NATO, a podporuje 

zřízení evropských sil, jež by v oblasti 

území obrany doplňovaly NATO a byly 

schopné provádět nezávisle zásahové 

operace za hranicemi EU; 

5. konstatuje, že je zásadně důležité posílit 

spolupráci mezi EU a NATO, a podporuje 

zřízení evropských sil, jež by v oblasti 

území obrany doplňovaly NATO a byly 

schopné provádět nezávisle zásahové 

operace za hranicemi EU; připomíná, že 

vojenské podpůrné operace by se měly 

zakládat na principu solidarity mezi 

členskými státy EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  175 

Andrej Plenković 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. konstatuje, že je zásadně důležité posílit 

spolupráci mezi EU a NATO, a podporuje 

zřízení evropských sil, jež by v oblasti 

území obrany doplňovaly NATO a byly 

schopné provádět nezávisle zásahové 

operace za hranicemi EU; 

5. konstatuje, že je zásadně důležité posílit 

spolupráci mezi EU a NATO, a poukazuje 

na to, že je důležité tuto spolupráci posílit 

a prohloubit v oblasti strategické 

komunikace, politických konzultací, 

rozvoje kapacit a boje proti novým 

bezpečnostním hrozbám, jako jsou tzv. 

hybridní hrozby; podporuje zřízení 

evropských sil, jež by v oblasti území 

obrany doplňovaly NATO a byly schopné 
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provádět nezávisle zásahové operace za 

hranicemi EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  176 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. konstatuje, že je zásadně důležité posílit 

spolupráci mezi EU a NATO, a podporuje 

zřízení evropských sil, jež by v oblasti 

území obrany doplňovaly NATO a byly 

schopné provádět nezávisle zásahové 

operace za hranicemi EU; 

5. zdůrazňuje, že je zásadně důležité 

posílit spolupráci mezi EU a NATO, a 

podporuje zřízení evropských sil, jež by v 

oblasti území obrany doplňovaly NATO a 

byly schopné provádět nezávisle zásahové 

operace za hranicemi EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  177 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. připomíná význam multilateralismu a 

nutnost posílené spolupráce se Spojenými 

národy, pokud to podmínky a geopolitická 

situace dovolí, s cílem nastolit světový řád 

založený na dodržování mezinárodního 

práva; zdůrazňuje naléhavost reformy 

OSN zohledňující stávající geopolitickou 

situaci; domnívá se, že regionální 

organizace musí Spojené národy aktivně 

podporovat při zvládání současných krizí 

a konfliktů a reagovat tak na hrozby, 

kterým je vystavena mezinárodní 

bezpečnost, 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  178 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. zdůrazňuje, že vývozní kontroly zbraní 

jsou nedílnou součástí zahraniční a 

bezpečnostní politiky EU a musí se řídit 

zásadami zakotvenými v článku 21 

Smlouvy o EU, zejména pokud jde o 

podporu demokracie a právního státu a 

zachování míru, předcházení konfliktům a 

posílení mezinárodní bezpečnosti; 

připomíná, že je zásadně důležité zajistit 

soulad mezi vývozy zbraní a 

důvěryhodností EU jako globálního 

obhájce lidských práv; je hluboce 

přesvědčen o tom, že účinnější provádění 

osmi kritérií společného postoje by bylo 

významným přínosem k rozvoji globální 

strategie EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  179 

Reinhard Bütikofer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. věří, že prosazování a ochrana 

lidských práv účinně přispívá k prevenci 

konfliktů; je přesvědčen, že Unie by měla 

posílit své operační kapacity v oblasti 

prevence civilních konfliktů; zdůrazňuje, 

že má-li se prolomit kruh násilí v mnoha 

nestabilních a ke konfliktům náchylných 

zemích a regionech, je třeba podporovat a 

uplatňovat takové přístupy k prevenci 
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konfliktů, které se zakládají na občanské 

společnosti, zejména mediaci, dialogu a 

smíření;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  180 

Boris Zala 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. vyzývá EU, aby usilovala u užší 

synergii s nástroji OSN pro zvládání krizí, 

zprostředkování mezi stranami konfliktů a 

jejich řešení, a to v plném souladu s 

Chartou OSN; vyzývá rovněž OSN, aby 

zajistila, že regionální organizace přijmou 

větší díl odpovědnosti za kolektivní řízení 

bezpečnosti a že jejich úloha ve struktuře 

OSN bude dále zvyšována a jasněji 

vymezena; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  181 

Hilde Vautmans, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Paavo Väyrynen 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. bere na vědomí diskuse, které se 

odehrávají v souvislosti s návrhem zprávy 

na téma Mírové operace – spolupráce EU 

s OSN a Africkou unií (2015/2275(INI); 

vítá hlubší spolupráci mezi EU a OSN a 

mezi EU a Africkou unií při mírových 

operacích, zdůrazňuje, že přístupy k 

řešení konfliktů by měly být co možná 

nejpevněji zakotveny v mnohostranně 

přijatých řešeních, přičemž je třeba brát 
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náležitý zřetel na mnohorozměrný 

charakter, který tyto zásahy musí mít v 

oblasti udržování míru a jeho 

prosazování, udržitelného rozvoje, 

odstraňování základních příčin migrace a 

dodržování lidských práv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  182 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5b. vyzývá Komisi k posouzení toho, jaký 

dopad má vývoz zbraní, sledovacích 

technologií a technologií dvojího užití z 

EU do třetích zemí na bezpečnostní 

situaci v EU a na efektivnost zahraniční 

politiky EU, a to i pokud jde o její snahy v 

oblasti humanitární a rozvojové politiky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  183 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5c. vyzývá členské státy, aby respektovaly 

společný postoj v otázce vývozu zbraní a 

aby ukončily obchod se zbraněmi se 

třetími zeměmi, které nedodržují vytčená 

kritéria; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  184 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. podporuje další prohlubování účinné 

správy globálních společných oblastí, jako 

je moře, vzdušný prostor a kyberprostor; 

6. podporuje účinnou správu globálních 

společných oblastí, jako je moře, vzdušný 

prostor a kyberprostor, a domnívá se, že 

tato účinná správa je naléhavě nutná; 

domnívá se, že EU a její členské státy, by 

se měly prosadit jako subjekty ovlivňující 

debatu a řídící dění na poli globálních fór, 

jako je OSN, při jednáních o správě těch 

sfér, v nichž má EU strategické a 

bezpečnostní zájmy; domnívá se, že EU by 

měla vést globální správu moří, a to nejen 

kvůli bezpečnostním zájmům, ale také z 

ekonomických a komerčních důvodů, jak 

je uvedeno v cílech strategie Evropské 

unie pro námořní bezpečnost; poukazuje 

dále na to, že EU nese velkou odpovědnost 

v kriticky naléhavé záležitosti, kterou je 

prosazování globální správy 

kybernetického prostoru, a to zejména ve 

světle kybernetických hrozeb, 

hromadného sledování a dalších jevů 

ohrožujících základní svobody a její 

vlastní strategické a bezpečnostní zájmy, 

přičemž toto ohrožení pramení z toho, že 

regulace v této oblasti neexistuje, nebo je 

roztříštěná či nadměrná, a z toho 

kybernetický prostor ovládají jiné 

mocnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  185 

István Ujhelyi 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. zdůrazňuje, že vedle opatření 

bezpečnostní a obranné politiky je třeba 

ještě doplňkově věnovat rozsáhlou 

pozornost širším socio-ekonomickým, 

kulturním a environmentálním příčinám 

současných problémů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  186 

Reinhard Bütikofer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. vyzývá vysokou představitelku a 

členské státy EU, aby používaly globální 

strategii jako nástroj pro objasnění a 

posílení unijní politiky sousedství; je 

přesvědčen, že v této souvislosti je zásadně 

nutné obnovit smysl pro solidaritu uvnitř 

Unie a v mnohem přímějším smyslu 

provázat její reakce se situací na východě 

a na jihu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  187 

Ana Gomes 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. posílit evropskou diplomacii v zájmu 

prevence konfliktů, podpory demokracie a 

budování aliancí prostřednictvím mediace 

a dialogu; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  188 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. poukazuje na to, že úloha, kterou v 

naší společnosti hrají technologie, roste a 

že politika EU musí reagovat na rychlý 

vývoj v této oblasti; zdůrazňuje v této 

souvislosti, že internet a technologie hrají 

při rozvoji, demokratizaci a emancipaci 

občanů na celém světě zásadní úlohu v 

tom, že zajišťují lepší postavení svých 

uživatelů, a vyzdvihuje proto potřebu, aby 

EU usilovně prosazovala a zachovávala 

svobodu a otevřenost internetu a chránila 

digitální práva;   

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  189 

Ana Gomes 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6b. zdůrazňuje, že má-li být globální 

strategie úspěšně prováděna a přijata 

občany, spojenci a partnery, musí mít 

ESVČ vyškolené diplomaty a zdroje 

potřebné k rozvoji a provádění politiky 

strategické komunikace dvacátého 

prvního století, jakož i prostředky k 

poskytování strategických pokynů a 

nezávislost pro provádění kompletní škály 

nástrojů zahraniční politiky; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  190 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6b. zdůrazňuje, že dopad technologií by se 

měl odrážet i v globální strategii a také v 

iniciativách zaměřených na kybernetickou 

bezpečnost, přičemž je třeba začlenit 

hledisko zlepšování lidských práv jakožto 

nedílné součásti strategie do všech politik 

a programů EU, kde je to relevantní, s 

cílem zintenzívnit ochranu lidských práv a 

podporu demokracie, právního státu, 

řádné správy a mírového řešení konfliktů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  191 

Ana Gomes 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6c. zdůrazňuje, že EU již demonstrovala, 

že umí jednat efektivně, pokud se všechny 

orgány, zdroje a členské státy EU spojí v 

zájmu významných diplomatických 

úspěchů, jichž dosáhla např. ve svém 

sousedství (např. v Srbsku a Kosovu a 

Bývalé jugoslávské republice Makedonii), 

ale i ve vzdálenějších oblastech (např. při 

řešení jaderné krize v Íránu jménem 

bezpečnostní rady OSN); 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  192 

Ana Gomes 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6d. upozorňuje na to, že tváří v tvář 

rostoucímu množství regionálních a 

mezinárodních krizí, musí EU v zájmu 

prevence konfliktů více investovat do 

včasných reakcí, a to i na základě mediace 

a dialogu, s cílem vybudovat odolnost, 

posílit křehké demokratické systémy a 

zamezit nárůstu radikalismu a konfliktů;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  193 

Ana Gomes 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 e (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6e. zastává názor, že Evropský parlament 

může hrát plnou úlohu při veškerých 

snahách EU o prevenci konfliktů, a to 

tím, že bude čerpat ze svých vlastních 

zkušeností a využívat mediace a dialogu, 

podporovat rozhovory mezi jednotlivými 

stranami a budovat konsensus a posilovat 

schopnost parlamentů působit jako 

prostor pro rozvoj pokojné demokratické 

kultury; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  194 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Návrh usnesení 

Nadpis 2 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– Stabilizace evropského širšího sousedství – Pomoc na cestě k míru a právnímu státu 

v sousedství 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  195 

James Carver 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. je přesvědčen, že pro získání větší 

důvěryhodnosti jako globálního aktéra 

bezpečnostní a zahraniční politiky by EU 

měla přijmout větší odpovědnost a 

soustředit se na zaplnění bezpečnostního 

vakua ve svém sousedství a mezi „sousedy 

našich sousedů“; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  196 

Louis Michel 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. je přesvědčen, že pro získání větší 

důvěryhodnosti jako globálního aktéra 

bezpečnostní a zahraniční politiky by EU 

měla přijmout větší odpovědnost a 

soustředit se na zaplnění bezpečnostního 

vakua ve svém sousedství a mezi „sousedy 

našich sousedů“; 

7. je přesvědčen, že jako aktér 

mezinárodní scény má Unie povinnost 

aktivněji se zapojit do řešení konfliktů, 

zejména na základě politického dialogu; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  197 

Marietje Schaake 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. je přesvědčen, že pro získání větší 

důvěryhodnosti jako globálního aktéra 
bezpečnostní a zahraniční politiky by EU 

měla přijmout větší odpovědnost a 

soustředit se na zaplnění bezpečnostního 

vakua ve svém sousedství a mezi „sousedy 

našich sousedů“; 

7. je přesvědčen, že prvořadou prioritou 

zahraniční a bezpečnostní politiky EU 

musí být pomoc při budování stability v 

jižním a východním sousedství Unie; 

konstatuje, že revidovaný evropský nástroj 

sousedství nesplnil své cíle, zejména 

pokud jde o zásadu „více za více“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  198 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. je přesvědčen, že pro získání větší 

důvěryhodnosti jako globálního aktéra 

bezpečnostní a zahraniční politiky by EU 

měla přijmout větší odpovědnost a 

soustředit se na zaplnění bezpečnostního 

vakua ve svém sousedství a mezi „sousedy 

našich sousedů“; 

7. je přesvědčen, že pro nabytí větší 

efektivity a důvěryhodnosti jako globálního 

aktéra bezpečnostní a zahraniční politiky 

by EU měla přijmout větší odpovědnost a 

soustředit se na zaplnění bezpečnostního 

vakua ve svém sousedství a mezi „sousedy 

našich sousedů“; poukazuje na to, že sama 

bezpečnost EU je neoddělitelně spjata s 

evropskou strategií pro řešení konfliktů v 

sousedství a pro vytváření stabilních 

podmínek a prosperity na základě 

právního státu a dodržování lidských 

práv, čímž se pozornost obrací k prvotním 

příčinám současných válek a konfliktů, 

migračních vln a uprchlické krize, které 

mají na EU přímý dopad; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  199 

Knut Fleckenstein 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. je přesvědčen, že pro získání větší 

důvěryhodnosti jako globálního aktéra 

bezpečnostní a zahraniční politiky by EU 

měla přijmout větší odpovědnost a 

soustředit se na zaplnění bezpečnostního 

vakua ve svém sousedství a mezi „sousedy 

našich sousedů“; 

7. je přesvědčen, že pro získání větší 

důvěryhodnosti jako globálního aktéra 

bezpečnostní a zahraniční politiky by EU 

měla přijmout větší odpovědnost za 

nastolení, udržování a podporu 

bezpečnosti, stability, právního státu a 

prosperity ve svém sousedství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  200 

Arnaud Danjean 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. je přesvědčen, že pro získání větší 

důvěryhodnosti jako globálního aktéra 

bezpečnostní a zahraniční politiky by EU 

měla přijmout větší odpovědnost a 

soustředit se na zaplnění bezpečnostního 

vakua ve svém sousedství a mezi „sousedy 

našich sousedů“; 

7. je přesvědčen, že pro získání větší 

důvěryhodnosti jako globálního aktéra 

bezpečnostní a zahraniční politiky by EU 

měla v prvé řadě přijmout větší 

odpovědnost v krizích, které postihují její 

bezprostřední sousedství; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  201 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. je přesvědčen, že pro získání větší 7. je přesvědčen, že pro získání větší 
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důvěryhodnosti jako globálního aktéra 

bezpečnostní a zahraniční politiky by EU 

měla přijmout větší odpovědnost a 

soustředit se na zaplnění bezpečnostního 

vakua ve svém sousedství a mezi „sousedy 

našich sousedů“; 

důvěryhodnosti jako globálního aktéra 

bezpečnostní a zahraniční politiky by EU 

měla přijmout větší odpovědnost a 

soustředit se na zaplnění bezpečnostního 

vakua v blízkosti a svém širším sousedství; 

schopnost obnovit bezpečnost, podporovat 

regionální partnery EU a zabezpečit 

hranice EU je jednoznačnou prioritou; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  202 

Philippe Juvin 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. je přesvědčen, že pro získání větší 

důvěryhodnosti jako globálního aktéra 

bezpečnostní a zahraniční politiky by EU 

měla přijmout větší odpovědnost a 

soustředit se na zaplnění bezpečnostního 

vakua ve svém sousedství a mezi „sousedy 

našich sousedů“; 

7. je přesvědčen, že pro získání větší 

důvěryhodnosti jako globálního aktéra 

bezpečnostní a zahraniční politiky by EU 

měla přijmout větší odpovědnost a 

soustředit se na zaplnění bezpečnostního 

vakua ve svém sousedství; domnívá se, že 

by se měla věnovat zvýšená pozornost 

situaci za hranicemi bezprostředních 

sousedů Unie a že by Unie měla 

spolupracovat se „sousedy svých 

sousedů“; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  203 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. je přesvědčen, že pro získání větší 

důvěryhodnosti jako globálního aktéra 

bezpečnostní a zahraniční politiky by EU 

měla přijmout větší odpovědnost a 

7. je přesvědčen, že pro získání větší 

důvěryhodnosti jako globálního aktéra 

bezpečnostní a zahraniční politiky by EU 

měla přijmout větší odpovědnost a 
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soustředit se na zaplnění bezpečnostního 

vakua ve svém sousedství a mezi „sousedy 

našich sousedů“; 

soustředit se na zaplnění bezpečnostního 

vakua ve svém sousedství a mezi „sousedy 

našich sousedů“; je si však vědom i toho, 

že transferem zbraní do zemí konfliktu 

možná EU k těmto konfliktům přispěla; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  204 

Jaromír Štětina 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. je přesvědčen, že pro získání větší 

důvěryhodnosti jako globálního aktéra 

bezpečnostní a zahraniční politiky by EU 

měla přijmout větší odpovědnost a 

soustředit se na zaplnění bezpečnostního 

vakua ve svém sousedství a mezi „sousedy 

našich sousedů“; 

7. je přesvědčen, že pro získání větší 

důvěryhodnosti jako globálního aktéra 

bezpečnostní a zahraniční politiky by EU 

měla přijmout větší odpovědnost a 

soustředit se na zaplnění bezpečnostního 

vakua ve svém sousedství a mezi „sousedy 

našich sousedů“; rezolutně vyzývá ke 

zvýšení kapacity EU předvídat a řešit 

dezinformační praktiky vnějších aktérů a 

reagovat na ně; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  205 

Arnaud Danjean 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. zdůrazňuje, že SBOP představuje 

významnou složku souboru nástrojů, jimiž 

členské státy disponují pro účely prevence 

krizí a podpory jejich řešení; 17 operací a 

misí SBOP dosud stále probíhá; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  206 

Francisco José Millán Mon 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. domnívá se, že prosperita a politická 

stabilita v jižním sousedství má pro Unii 

základní strategický význam a že EU a 

středomořské země musí úzce 

spolupracovat na základě vzájemně 

přijatelných cílů odvozených od 

společných zájmů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  207 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. vyzývá EU, aby se více soustředila na 

prevenci konfliktů a příčiny nestability v 

sousedství; připomíná, že zvláštní zástupci 

EU a delegace EU by měli hrát klíčovou 

roli při shromažďování informací přímo 

na inkriminovaných místech a při 

koordinaci všech nástrojů EU v daném 

regionu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  208 

István Ujhelyi 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. je toho názoru, že EU prochází 

změnou své vnitřní dynamiky v měnícím 

se vnějším prostředí, a proto není možné 

opomíjet vztah mezi vnějším rozměrem 

politik EU a vnitřním děním v Evropské 

unii; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  209 

Reinhard Bütikofer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. vyzývá ke strategičtějšímu přístupu k 

Ruské federaci, který by se měl zakládat 

na snaze vytvářet rovnováhu, zapojovat 

aktéry a formovat prostřednictvím 

mezinárodních subjektů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  210 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7b. domnívá se, že EU by se měla za všech 

okolností ve svém východním a jižním 

sousedství stále srozumitelně a 

koherentně angažovat;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  211 

Reinhard Bütikofer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7b. je přesvědčen, že EU by měla své 

diplomatické úsilí více zaměřit na 

deeskalaci situace, zejména ve svém 

jižním sousedství; věří, že nová strategie 

by měla určit způsoby, jak může EU stavět 

na nedávné jaderné dohodě s Íránem a 

podpořit další ujednání v rámci budování 

důvěry a jiná bezpečnostní regionální 

ujednání, jež mohou rovněž vycházet ze 

zkušeností Evropy s regionálními 

bezpečnostními ujednáními, jako např. 

zkušenosti z KBSE a s dohodami, jako byl 

např. Helsinský závěrečný akt; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  212 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7c. zdůrazňuje, že vztahy mezi EU a 

Ruskem musí být založeny na dodržování 

mezinárodního práva; zdůrazňuje, že o 

obnovení spolupráce by se mělo uvažovat 

pouze, pokud Rusko bude respektovat 

územní integritu a svrchovanost Ukrajiny, 

včetně Krymu, bude dodržovat Minské 

dohody a zdrží se destabilizačních 

vojenských a bezpečnostních akcí na 

hranicích s členskými státy EU; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  213 

James Carver 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zastává stanovisko, že pro vybudování 

stability a míru by EU měla dostát svým 

závazkům týkajícím se rozšíření a 

pokračovat ve spolupráci s velmi úzce 

přidruženými zeměmi v kontextu nově 

přezkoumané evropské politiky sousedství 

(ENP); připomíná, že podle článku 49 

SEU může kterýkoli evropský stát požádat 

o členství v Evropské unii, pokud splní 

Kodaňská kritéria a zásady demokracie a 

dodržování základních svobod, lidských 

práv a práv menšin, a zajistí právní stát; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  214 

Philippe Juvin 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zastává stanovisko, že pro vybudování 

stability a míru by EU měla dostát svým 

závazkům týkajícím se rozšíření a 
pokračovat ve spolupráci s velmi úzce 

přidruženými zeměmi v kontextu nově 

přezkoumané evropské politiky sousedství 

(ENP); připomíná, že podle článku 49 

SEU může kterýkoli evropský stát požádat 

o členství v Evropské unii, pokud splní 

Kodaňská kritéria a zásady demokracie a 

dodržování základních svobod, lidských 

práv a práv menšin, a zajistí právní stát; 

8. zastává stanovisko, že pro vybudování 

stability a míru by EU měla pokračovat ve 

spolupráci se sousedními zeměmi v 

kontextu nově přezkoumané evropské 

politiky sousedství (ENP) 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  215 

Arnaud Danjean 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zastává stanovisko, že pro vybudování 

stability a míru by EU měla dostát svým 

závazkům týkajícím se rozšíření a 

pokračovat ve spolupráci s velmi úzce 

přidruženými zeměmi v kontextu nově 

přezkoumané evropské politiky sousedství 

(ENP); připomíná, že podle článku 49 

SEU může kterýkoli evropský stát požádat 

o členství v Evropské unii, pokud splní 

Kodaňská kritéria a zásady demokracie a 

dodržování základních svobod, lidských 

práv a práv menšin, a zajistí právní stát; 

8. zastává stanovisko, že pro vybudování 

stability a míru by EU měla dostát svým 

závazkům týkajícím se rozšíření a 

pokračovat ve spolupráci s velmi úzce 

přidruženými zeměmi v kontextu nově 

přezkoumané evropské politiky sousedství 

(ENP); 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  216 

Sabine Lösing 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zastává stanovisko, že pro vybudování 

stability a míru by EU měla dostát svým 

závazkům týkajícím se rozšíření a 

pokračovat ve spolupráci s velmi úzce 

přidruženými zeměmi v kontextu nově 

přezkoumané evropské politiky sousedství 

(ENP); připomíná, že podle článku 49 SEU 

může kterýkoli evropský stát požádat o 

členství v Evropské unii, pokud splní 

Kodaňská kritéria a zásady demokracie a 

dodržování základních svobod, lidských 

práv a práv menšin, a zajistí právní stát; 

8. zastává stanovisko, že pro vybudování 

stability a míru by EU měla dostát svým 

závazkům týkajícím se rozšíření a 

pokračovat ve spolupráci s velmi úzce 

přidruženými zeměmi v kontextu nově 

přezkoumané evropské politiky sousedství 

(ENP) v duchu spolupráce, solidarity, 

vzájemného prospěchu a respektování 

rozhodnutí jednotlivých svrchovaných 

států ohledně jejich zahraniční, 

hospodářské či sociální politiky, v duchu 

politiky sousedství, jejíž prioritou je 

podpora rozvoje sousedských regionů, 

podpora zaměstnanosti a vzdělávání 

namísto neoliberálních reforem a v duchu 

integrace v rámci trhu EU; připomíná, že 
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podle článku 49 SEU může kterýkoli 

evropský stát požádat o členství v 

Evropské unii, pokud splní Kodaňská 

kritéria a zásady demokracie a dodržování 

základních svobod, lidských práv a práv 

menšin, a zajistí právní stát; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  217 

Tokia Saïfi 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zastává stanovisko, že pro vybudování 

stability a míru by EU měla dostát svým 

závazkům týkajícím se rozšíření a 
pokračovat ve spolupráci s velmi úzce 

přidruženými zeměmi v kontextu nově 

přezkoumané evropské politiky sousedství 

(ENP); připomíná, že podle článku 49 SEU 

může kterýkoli evropský stát požádat o 

členství v Evropské unii, pokud splní 

Kodaňská kritéria a zásady demokracie a 

dodržování základních svobod, lidských 

práv a práv menšin, a zajistí právní stát; 

8. zastává stanovisko, že pro vybudování 

stability a míru by EU měla pokračovat ve 

spolupráci s velmi úzce přidruženými 

zeměmi v kontextu nově přezkoumané 

evropské politiky sousedství (ENP); 

připomíná, že podle článku 49 SEU může 

kterýkoli evropský stát požádat o členství v 

Evropské unii, pokud splní Kodaňská 

kritéria a zásady demokracie a dodržování 

základních svobod, lidských práv a práv 

menšin, a zajistí právní stát; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  218 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zastává stanovisko, že pro vybudování 

stability a míru by EU měla dostát svým 

závazkům týkajícím se rozšíření a 
pokračovat ve spolupráci s velmi úzce 

přidruženými zeměmi v kontextu nově 

8. zastává stanovisko, že pro vybudování 

stability a míru by EU měla pokračovat ve 

spolupráci s velmi úzce přidruženými 

zeměmi v kontextu nově přezkoumané 

evropské politiky sousedství (ENP); 
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přezkoumané evropské politiky sousedství 

(ENP); připomíná, že podle článku 49 SEU 

může kterýkoli evropský stát požádat o 

členství v Evropské unii, pokud splní 

Kodaňská kritéria a zásady demokracie a 

dodržování základních svobod, lidských 

práv a práv menšin, a zajistí právní stát; 

připomíná, že podle článku 49 SEU může 

kterýkoli evropský stát požádat o členství v 

Evropské unii, pokud splní Kodaňská 

kritéria a zásady demokracie a dodržování 

základních svobod, lidských práv a práv 

menšin, a zajistí právní stát; 

Or. it 

Pozměňovací návrh  219 

Knut Fleckenstein 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zastává stanovisko, že pro vybudování 

stability a míru by EU měla dostát svým 

závazkům týkajícím se rozšíření a 
pokračovat ve spolupráci s velmi úzce 

přidruženými zeměmi v kontextu nově 

přezkoumané evropské politiky sousedství 

(ENP); připomíná, že podle článku 49 SEU 

může kterýkoli evropský stát požádat o 

členství v Evropské unii, pokud splní 

Kodaňská kritéria a zásady demokracie a 

dodržování základních svobod, lidských 

práv a práv menšin, a zajistí právní stát; 

8. zastává stanovisko, že pro vybudování 

stability a míru by EU měla pokračovat ve 

spolupráci s velmi úzce přidruženými 

zeměmi v kontextu nově přezkoumané 

evropské politiky sousedství (ENP); 

připomíná, že podle článku 49 SEU může 

kterýkoli evropský stát požádat o členství v 

Evropské unii, pokud splní Kodaňská 

kritéria a zásady demokracie a dodržování 

základních svobod, lidských práv a práv 

menšin, a zajistí právní stát; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  220 

Marielle de Sarnez 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zastává stanovisko, že pro vybudování 

stability a míru by EU měla dostát svým 

závazkům týkajícím se rozšíření a 
pokračovat ve spolupráci s velmi úzce 

přidruženými zeměmi v kontextu nově 

8. zastává stanovisko, že pro vybudování 

stability a míru by EU měla pokračovat ve 

spolupráci s velmi úzce přidruženými 

zeměmi v kontextu nově přezkoumané 

evropské politiky sousedství (ENP); 
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přezkoumané evropské politiky sousedství 

(ENP); připomíná, že podle článku 49 SEU 

může kterýkoli evropský stát požádat o 

členství v Evropské unii, pokud splní 

Kodaňská kritéria a zásady demokracie a 

dodržování základních svobod, lidských 

práv a práv menšin, a zajistí právní stát; 

připomíná, že podle článku 49 SEU může 

kterýkoli evropský stát požádat o členství v 

Evropské unii, pokud splní Kodaňská 

kritéria a zásady demokracie a dodržování 

základních svobod, lidských práv a práv 

menšin, a zajistí právní stát; schvaluje 

závazek Evropské komise, že dočasně 

přeruší rozšiřování, aby bylo možné 

konsolidovat to, čeho bylo dosaženo 28 

členskými státy;  

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  221 

Vincent Peillon 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zastává stanovisko, že pro vybudování 

stability a míru by EU měla dostát svým 

závazkům týkajícím se rozšíření a 

pokračovat ve spolupráci s velmi úzce 

přidruženými zeměmi v kontextu nově 

přezkoumané evropské politiky sousedství 

(ENP); připomíná, že podle článku 49 SEU 

může kterýkoli evropský stát požádat o 

členství v Evropské unii, pokud splní 

Kodaňská kritéria a zásady demokracie a 

dodržování základních svobod, lidských 

práv a práv menšin, a zajistí právní stát; 

8. zastává stanovisko, že pro vybudování 

stability a míru by EU měla zachovat své 

perspektivy týkající se rozšíření a 

pokračovat ve spolupráci s velmi úzce 

přidruženými zeměmi v kontextu nově 

přezkoumané evropské politiky sousedství 

(ENP); připomíná, že podle článku 49 SEU 

může kterýkoli evropský stát požádat o 

členství v Evropské unii, pokud splní 

Kodaňská kritéria a zásady demokracie a 

dodržování základních svobod, lidských 

práv a práv menšin, a zajistí právní stát; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  222 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zastává stanovisko, že pro vybudování 8. zastává stanovisko, že pro vybudování 
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stability a míru by EU měla dostát svým 

závazkům týkajícím se rozšíření a 

pokračovat ve spolupráci s velmi úzce 

přidruženými zeměmi v kontextu nově 

přezkoumané evropské politiky sousedství 

(ENP); připomíná, že podle článku 49 

SEU může kterýkoli evropský stát požádat 

o členství v Evropské unii, pokud splní 

Kodaňská kritéria a zásady demokracie a 

dodržování základních svobod, lidských 

práv a práv menšin, a zajistí právní stát; 

stability a míru, podporu lidské 

bezpečnosti, právního státu, dodržování 

lidských práv a demokratizace by EU měla 

prověřit a přezkoumat své vlastní 

hospodářské, sociální, finanční, obchodní, 

energetické a další politiky, které 

nepodporují ani růst ani vytváření 

pracovních míst a které ve skutečnosti 

napomáhají ke vzniku nerovností, 

sociálního rozhořčení a politické 

nestability v Evropě, jejím sousedství i ve 

vzdálenějších regionech; je přesvědčen, že 

EU musí dostát svým závazkům týkajícím 

se rozšíření a zintenzívnit spolupráci s 

velmi úzce přidruženými zeměmi v 

kontextu nově přezkoumané evropské 

politiky sousedství (ENP), přičemž musí 

vyžadovat dodržování předpisů a asistovat 

při reformách v zájmu splnění 

kodaňských kritérií při probíhajících 

procesech rozšíření a přijmout přístup 

založený na účasti mnoha 

zainteresovaných stran, v jehož rámci 

budou zapojeny místní a regionální vlády 

a občanská společnost; domnívá se, že EU 

by měla dále prosazovat hodnoty 

zakotvené v kodaňských kritériích i mimo 

proces rozšiřování, a zainteresované státy 

tak přivést k uvědomění toho, že přijetí 

těchto hodnot je v jejich vlastním zájmu, v 

zájmu jejich modernizace a ku prospěchu 

jejich občanů;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  223 

István Ujhelyi 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zastává stanovisko, že pro vybudování 

stability a míru by EU měla dostát svým 

závazkům týkajícím se rozšíření a 

pokračovat ve spolupráci s velmi úzce 

8. zastává stanovisko, že pro vybudování 

stability a míru by EU měla dostát svým 

závazkům týkajícím se rozšíření a 

pokračovat ve spolupráci s velmi úzce 
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přidruženými zeměmi v kontextu nově 

přezkoumané evropské politiky sousedství 

(ENP); připomíná, že podle článku 49 SEU 

může kterýkoli evropský stát požádat o 

členství v Evropské unii, pokud splní 

Kodaňská kritéria a zásady demokracie a 

dodržování základních svobod, lidských 

práv a práv menšin, a zajistí právní stát; 

přidruženými zeměmi v kontextu nově 

přezkoumané evropské politiky sousedství 

(ENP); domnívá se proto, že je třeba 

poskytnout jasnou odpověď, pokud jde o 

budoucnost rozšiřování na Balkáně a 

přistoupení Turecka; připomíná, že podle 

článku 49 SEU může kterýkoli evropský 

stát požádat o členství v Evropské unii, 

pokud splní Kodaňská kritéria a zásady 

demokracie a dodržování základních 

svobod, lidských práv a práv menšin, a 

zajistí právní stát; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  224 

Reinhard Bütikofer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zastává stanovisko, že pro vybudování 

stability a míru by EU měla dostát svým 

závazkům týkajícím se rozšíření a 

pokračovat ve spolupráci s velmi úzce 

přidruženými zeměmi v kontextu nově 

přezkoumané evropské politiky sousedství 

(ENP); připomíná, že podle článku 49 SEU 

může kterýkoli evropský stát požádat o 

členství v Evropské unii, pokud splní 

Kodaňská kritéria a zásady demokracie a 

dodržování základních svobod, lidských 

práv a práv menšin, a zajistí právní stát; 

8. zastává stanovisko, že pro vybudování 

stability a míru by EU měla opětovně 

potvrdit svůj závazek z roku 2013 týkající 
se rozšíření a pokračovat ve spolupráci s 

velmi úzce přidruženými zeměmi v 

kontextu nově přezkoumané evropské 

politiky sousedství (ENP); připomíná, že 

podle článku 49 SEU může kterýkoli 

evropský stát požádat o členství v 

Evropské unii, pokud splní Kodaňská 

kritéria a zásady demokracie a dodržování 

základních svobod, lidských práv a práv 

menšin, a zajistí právní stát; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  225 

Marietje Schaake 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zastává stanovisko, že pro vybudování 

stability a míru by EU měla dostát svým 

závazkům týkajícím se rozšíření a 

pokračovat ve spolupráci s velmi úzce 

přidruženými zeměmi v kontextu nově 

přezkoumané evropské politiky sousedství 

(ENP); připomíná, že podle článku 49 SEU 

může kterýkoli evropský stát požádat o 

členství v Evropské unii, pokud splní 

Kodaňská kritéria a zásady demokracie a 

dodržování základních svobod, lidských 

práv a práv menšin, a zajistí právní stát; 

8. zastává stanovisko, že pro vybudování 

stability a míru by EU měla potvrdit své 

závazky týkající se rozšíření, a domnívá se, 

že rozhodnutí Evropské komise vyloučit 

jakékoli rozšíření v nadcházejících pěti 

letech nebylo v tomto ohledu užitečné; 

připomíná, že podle článku 49 SEU může 

kterýkoli evropský stát požádat o členství v 

Evropské unii, pokud splní Kodaňská 

kritéria, která jsou daná a o nichž nelze 

vyjednávat, a zásady demokracie a 

dodržování základních svobod, lidských 

práv a práv menšin, a zajistí právní stát; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  226 

Urmas Paet 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zastává stanovisko, že pro vybudování 

stability a míru by EU měla dostát svým 

závazkům týkajícím se rozšíření a 

pokračovat ve spolupráci s velmi úzce 

přidruženými zeměmi v kontextu nově 

přezkoumané evropské politiky sousedství 

(ENP); připomíná, že podle článku 49 SEU 

může kterýkoli evropský stát požádat o 

členství v Evropské unii, pokud splní 

Kodaňská kritéria a zásady demokracie a 

dodržování základních svobod, lidských 

práv a práv menšin, a zajistí právní stát; 

8. zastává stanovisko, že pro vybudování 

stability a míru by EU měla dostát svým 

závazkům týkajícím se rozšíření a 

pokračovat ve spolupráci s velmi úzce 

přidruženými zeměmi v kontextu nově 

přezkoumané evropské politiky sousedství 

(ENP); připomíná, že podle článku 49 SEU 

může kterýkoli evropský stát požádat o 

členství v Evropské unii, pokud splní 

Kodaňská kritéria a zásady demokracie a 

dodržování základních svobod, lidských 

práv a práv menšin, a zajistí právní stát; 

domnívá se, že země kandidující na 

členství v EU by se měly ve své činnosti v  

nejvyšší možné míře opírat o společnou 

zahraniční a bezpečnostní politiku EU; 

Or. et 
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Pozměňovací návrh  227 

Louis Michel 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zastává stanovisko, že pro vybudování 

stability a míru by EU měla dostát svým 

závazkům týkajícím se rozšíření a 

pokračovat ve spolupráci s velmi úzce 

přidruženými zeměmi v kontextu nově 

přezkoumané evropské politiky sousedství 

(ENP); připomíná, že podle článku 49 SEU 

může kterýkoli evropský stát požádat o 

členství v Evropské unii, pokud splní 

Kodaňská kritéria a zásady demokracie a 

dodržování základních svobod, lidských 

práv a práv menšin, a zajistí právní stát; 

8. zastává stanovisko, že pro vybudování 

stability a míru by EU měla dostát svým 

závazkům týkajícím se rozšíření a 

integrace a pokračovat ve spolupráci s 

velmi úzce přidruženými zeměmi v 

kontextu nově přezkoumané evropské 

politiky sousedství (ENP); připomíná, že 

podle článku 49 SEU může kterýkoli 

evropský stát požádat o členství v 

Evropské unii, pokud splní Kodaňská 

kritéria a zásady demokracie a dodržování 

základních svobod, lidských práv a práv 

menšin, a zajistí právní stát; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  228 

Javi López 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zastává stanovisko, že pro vybudování 

stability a míru by EU měla dostát svým 

závazkům týkajícím se rozšíření a 

pokračovat ve spolupráci s velmi úzce 

přidruženými zeměmi v kontextu nově 

přezkoumané evropské politiky sousedství 

(ENP); připomíná, že podle článku 49 SEU 

může kterýkoli evropský stát požádat o 

členství v Evropské unii, pokud splní 

Kodaňská kritéria a zásady demokracie a 

dodržování základních svobod, lidských 

práv a práv menšin, a zajistí právní stát; 

8. zastává stanovisko, že pro vybudování 

stability a míru by EU měla dostát svým 

závazkům týkajícím se rozšíření a 

pokračovat ve spolupráci s velmi úzce 

přidruženými zeměmi v kontextu nově 

přezkoumané evropské politiky sousedství 

(ENP); domnívá se, že v rámci ENP by se 

měl více využívat přístup založený na 

účasti mnoha zainteresovaných stran, 

v jehož rámci jsou zapojeny místní a 

regionální vlády a občanská společnost; 
připomíná, že podle článku 49 SEU může 

kterýkoli evropský stát požádat o členství v 

Evropské unii, pokud splní Kodaňská 

kritéria a zásady demokracie a dodržování 
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základních svobod, lidských práv a práv 

menšin, a zajistí právní stát; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  229 

Tokia Saïfi 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. připomíná závazek, který Unie přijala 

vůči svým partnerům, zejména ve svém 

sousedství, v souvislosti s podporou 

sociálních a politických reforem, 

ochranou lidských práv, asistencí při 

nastolování právního státu a podporou 

ekonomického rozvoje, což jsou nejlepší 

způsoby, jak posílit mezinárodní řád a 

zajistit stabilitu v sousedství Unie; 

Or. fr 

Pozměňovací návrh  230 

Gunnar Hökmark 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. zdůrazňuje, že evropská politika 

sousedství je nástroj pro podporu stability, 

stabilních demokracií, otevřených 

společností, prosperity a právního státu, a 

jako takový představuje jeden z 

nejdůležitějších nástrojů Unie pro 

zajištění evropské bezpečnosti; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  231 

Boris Zala 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. je pevně přesvědčen, že EU musí i 

nadále podporovat územní integritu svých 

sousedů a partnerů a prosazovat jejich 

svobodu v tom, jaké politické a obchodní 

spojence si zvolí a zda budou pokračovat v 

evropské integraci;  prohlašuje, že 

nepolevující odhodlání EU chránit 

svrchovanost jejích sousedů musí být 

doprovázeno odpovídající praktickou 

podporou pro zvýšení jejich odolnosti vůči 

vnějšímu tlaku a hybridním hrozbám; 

domnívá se rovněž, že tyto snahy musí 

doprovázet úsilí o udržitelný, inkluzivní a 

na pravidlech založený bezpečnostní řád v 

Evropě, který bude vycházet z principů, 

právních nástrojů a institucionálních 

struktur OBSE a dalších relevantních 

subjektů;  vyzývá EU, aby zintenzívnila 

svou angažovanost v řešení stávajících 

zamrzlých konfliktů ve východním 

sousedství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  232 

Andrej Plenković 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. poukazuje na to, že stávající 

prostředky a nástroje, jako jsou nástroje 

SBOP, včetně bojových skupin EU, by 

měly být využívány ve větší míře ke 

stabilizaci širšího evropského sousedství; 

Or. en 
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