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Pozmeňujúci návrh  1 

Tokia Saïfi 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– so zreteľom na článok 3 ods. 5, články 

21, 22, 24, 25, 26, článok 42 ods.7 a článok 

46 Zmluvy o Európskej únii, 

– so zreteľom na článok 3 ods. 5, články 8, 

21, 22, 24, 25, 26, článok 42 ods. 7 a 

článok 46 Zmluvy o Európskej únii, 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– so zreteľom na článok 3 ods. 5, články 

21, 22, 24, 25, 26, článok 42 ods.7 a článok 

46 Zmluvy o Európskej únii, 

– so zreteľom na článok 3 ods. 1, 2 a 5, 

článok 21 a najmä jeho ods. 1, ods. 2 

písm. h) a ods. 3 druhý pododsek a články 

22, 24, 25, 26, článok 42 ods. 7 a článok 46 

Zmluvy o Európskej únii, 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Michael Gahler 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 2 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na závery zasadnutí 

Európskej rady v dňoch 19. a 

20. decembra 2013 (EUCO 217/13) a 25. a 

26. júna 2015 (EUCO 22/15), ako aj 

závery Rady o SBOP z 18. mája 2015 

(8971/15), 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Michael Gahler 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 6 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na rozhodnutie Rady 

(SZBP) 2015/1835 z 12. októbra 2015, 

ktorým sa vymedzuje postavenie, sídlo 

a prevádzkové pravidlá Európskej 

obrannej agentúry, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Michael Gahler 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– so zreteľom na svoje uznesenie 

z 21. mája 2015 o uplatňovaní spoločnej 

bezpečnostnej a obrannej politiky (podľa 

výročnej správy Rady Európskemu 

parlamentu o spoločnej zahraničnej a 

bezpečnostnej politike) 1, 

– so zreteľom na svoje uznesenie 

z 21. mája 2015 o uplatňovaní spoločnej 

bezpečnostnej a obrannej politiky (podľa 

výročnej správy Rady Európskemu 

parlamentu o spoločnej zahraničnej a 

bezpečnostnej politike) 1, so zreteľom na 

svoje uznesenie z 21. januára 2016 

o doložke o vzájomnej obrane (článok 42 

ods. 7 ZEÚ) (2015/3034(RSP)), 

__________________ __________________ 

1 Prijaté texty, P8_TA(2015)0213. 1 Prijaté texty, P8_TA(2015)0213. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Tokia Saïfi 
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Návrh uznesenia 

Citácia 8 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na svoje uznesenie 

z 21. januára 2016 o doložke o vzájomnej 

obrane (článok 42 ods. 7 ZEÚ), 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 8 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na svoje uznesenie zo 

17. decembra 2015 o Výročnej správe o 

ľudských právach a demokracii vo svete v 

roku 2014 a politike Európskej únie v 

tejto oblasti, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 10 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na strategický rámec 

a akčný plán EÚ pre ľudské práva 

a demokraciu, ktorý prijala Rada pre 

zahraničné veci 25. júna 2012, 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  9 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 13 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na uznesenie Európskeho 

parlamentu zo 17. decembra 2015 

o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej 

pozície 2008/944/SZBP, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Javi López 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 13 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na program udržateľného 

rozvoja do roku 2030 prijatý Valným 

zhromaždením OSN v septembri 2015 

a na Parížsku dohodu o zmene klímy, 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Paavo Väyrynen 

 

Návrh uznesenia 

Citácia 13 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na správu o vykonávaní 

preskúmania ESVČ (HR(2015)170 

z 22. decembra 2015; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  12 

Sabine Lösing 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže mnohé súčasné a budúce výzvy a 

hrozby pre EÚ sú zložité a budú vznikať 

tak vo vnútri, ako aj za spoločnými 

hranicami; keďže zo strany EÚ a jej 

členských štátov je potrebná silnejšia 

politická vôľa urobiť rázne spoločné kroky, 

aby bolo možné účinne reagovať na tieto 

výzvy, chrániť hodnoty aj spoločenský 

model EÚ a aby bola EÚ silnejším 

globálnym aktérom, keďže globálna 

stratégia EÚ v oblasti zahraničnej a 

bezpečnostnej politiky musí pripraviť 

podmienky pre tento vývoj; 

A. keďže mnohé súčasné a budúce výzvy 

pre EÚ sú zložité a budú vznikať tak vo 

vnútri, ako aj za spoločnými hranicami; 

keďže zo strany EÚ a jej členských štátov 

je potrebná silnejšia politická vôľa urobiť 

rázne spoločné kroky, aby bolo možné 

účinne reagovať na tieto výzvy, chrániť 

hodnoty aj spoločenský model EÚ, 

podporovať priority, ako sú odstraňovanie 

chudoby a plnenie všeobecných 

rozvojových cieľov, kontrola zbraní, režim 

NPT a celkové jadrové odzbrojenie, 

spravodlivý obchod, uprednostňovanie 

vyvážených hospodárskych vzťahov, a aby 

bola EÚ mierovým a občianskym 

globálnym aktérom; keďže globálna 

stratégia EÚ v oblasti zahraničnej a 

bezpečnostnej politiky musí pripraviť 

podmienky pre tento vývoj; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže mnohé súčasné a budúce výzvy a 

hrozby pre EÚ sú zložité a budú vznikať 

tak vo vnútri, ako aj za spoločnými 

hranicami; keďže zo strany EÚ a jej 

členských štátov je potrebná silnejšia 

politická vôľa urobiť rázne spoločné kroky, 

aby bolo možné účinne reagovať na tieto 

výzvy, chrániť hodnoty aj spoločenský 

model EÚ a aby bola EÚ silnejším 

A. keďže mnohé súčasné a budúce výzvy a 

hrozby pre EÚ sú zložité a budú vznikať 

tak vo vnútri, ako aj za spoločnými 

hranicami; keďže zo strany EÚ a jej 

členských štátov je potrebná silnejšia 

politická vôľa urobiť rázne spoločné 

a dohodnuté kroky, aby bolo možné 

účinne reagovať na tieto výzvy, chrániť 

hodnoty aj spoločenský model EÚ a aby 



 

PE577.080v01-00 8/121 AM\1087188SK.doc 

SK 

globálnym aktérom, keďže globálna 

stratégia EÚ v oblasti zahraničnej a 

bezpečnostnej politiky musí pripraviť 

podmienky pre tento vývoj; 

bola EÚ globálnym aktérom, ktorý je 

schopný zaručiť svetovú bezpečnosť 

a mier medzi ľuďmi; keďže globálna 

stratégia EÚ v oblasti zahraničnej a 

bezpečnostnej politiky musí pomáhať 

pripraviť podmienky pre vývoj skutočnej 

európskej politickej identity; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Louis Michel 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže mnohé súčasné a budúce výzvy a 

hrozby pre EÚ sú zložité a budú vznikať 

tak vo vnútri, ako aj za spoločnými 

hranicami; keďže zo strany EÚ a jej 

členských štátov je potrebná silnejšia 

politická vôľa urobiť rázne spoločné 

kroky, aby bolo možné účinne reagovať na 

tieto výzvy, chrániť hodnoty aj 

spoločenský model EÚ a aby bola EÚ 

silnejším globálnym aktérom, keďže 

globálna stratégia EÚ v oblasti 

zahraničnej a bezpečnostnej politiky musí 

pripraviť podmienky pre tento vývoj; 

A. keďže mnohé súčasné a budúce výzvy a 

hrozby pre EÚ sú zložité a budú vznikať 

tak vo vnútri, ako aj za spoločnými 

hranicami; keďže zo strany EÚ a jej 

členských štátov je rozhodujúca silnejšia 

politická vôľa, aby bolo možné účinne 

reagovať na tieto výzvy a chrániť hodnoty 

aj spoločenský model EÚ; keďže je 

rozhodujúce, aby EÚ podnikla konkrétne 

a spoločné kroky na riadenie súčasných 

kríz; keďže je podstatné revidovať 

globálnu stratégiu EÚ v oblasti 

zahraničnej a bezpečnostnej politiky 

s cieľom uchovať stabilitu a bezpečnosť 

Únie a jej občanov a s cieľom urobiť 

z Európy silnejšieho globálneho aktéra; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Ana Gomes 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže mnohé súčasné a budúce výzvy a 

hrozby pre EÚ sú zložité a budú vznikať 

tak vo vnútri, ako aj za spoločnými 

hranicami; keďže zo strany EÚ a jej 

členských štátov je potrebná silnejšia 

politická vôľa urobiť rázne spoločné kroky, 

aby bolo možné účinne reagovať na tieto 

výzvy, chrániť hodnoty aj spoločenský 

model EÚ a aby bola EÚ silnejším 

globálnym aktérom, keďže globálna 

stratégia EÚ v oblasti zahraničnej a 

bezpečnostnej politiky musí pripraviť 

podmienky pre tento vývoj; 

A. keďže mnohé súčasné a budúce výzvy a 

hrozby pre EÚ sú zložité, vyplývajú 

z činnosti štátnych aj neštátnych 

subjektov, pochádzajú z vnútra, ako aj 

spoza spoločných hraníc, niektoré 

podporujú samotné politiky Európy 

spôsobujúce finančnú a hospodársku 

dereguláciu, daňovú hospodársku súťaž, 

nezamestnanosť a rastúcu nerovnosť, čím 

prispievajú k ochudobňovaniu európskych 

občanov, najmä mladých ľudí; keďže zo 

strany EÚ a jej členských štátov je 

potrebná silná politická vôľa a jasné 

vodcovstvo urobiť rázne spoločné kroky, 

aby bolo možné spoločne a účinne 

reagovať na tieto výzvy, chrániť hodnoty aj 

spoločenský model EÚ a aby sa EÚ 

premenila na efektívneho aktéra 

a poskytovateľa globálnej bezpečnosti; 
keďže globálna stratégia EÚ v oblasti 

zahraničnej a bezpečnostnej politiky musí 

pripraviť podmienky pre tento vývoj; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže mnohé súčasné a budúce výzvy a 

hrozby pre EÚ sú zložité a budú vznikať 

tak vo vnútri, ako aj za spoločnými 

hranicami; keďže zo strany EÚ a jej 

členských štátov je potrebná silnejšia 

politická vôľa urobiť rázne spoločné kroky, 

aby bolo možné účinne reagovať na tieto 

výzvy, chrániť hodnoty aj spoločenský 

model EÚ a aby bola EÚ silnejším 

globálnym aktérom, keďže globálna 

stratégia EÚ v oblasti zahraničnej a 

A. keďže mnohé súčasné a budúce výzvy a 

hrozby pre EÚ sú zložité a budú vznikať 

tak vo vnútri, ako aj za spoločnými 

hranicami; keďže zo strany EÚ a jej 

členských štátov je potrebná silnejšia 

politická vôľa urobiť rázne spoločné kroky, 

aby bolo možné účinne reagovať na tieto 

výzvy, chrániť hodnoty aj spoločenský 

model EÚ a aby bola EÚ silnejším 

a strategickejším globálnym aktérom; 

keďže globálna stratégia EÚ v oblasti 
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bezpečnostnej politiky musí pripraviť 

podmienky pre tento vývoj; 

zahraničnej a bezpečnostnej politiky musí 

pripraviť podmienky pre tento vývoj; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Tokia Saïfi 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže mnohé súčasné a budúce výzvy a 

hrozby pre EÚ sú zložité a budú vznikať 

tak vo vnútri, ako aj za spoločnými 

hranicami; keďže zo strany EÚ a jej 

členských štátov je potrebná silnejšia 

politická vôľa urobiť rázne spoločné kroky, 

aby bolo možné účinne reagovať na tieto 

výzvy, chrániť hodnoty aj spoločenský 

model EÚ a aby bola EÚ silnejším 

globálnym aktérom, keďže globálna 

stratégia EÚ v oblasti zahraničnej a 

bezpečnostnej politiky musí pripraviť 

podmienky pre tento vývoj; 

A. keďže mnohé súčasné a budúce výzvy a 

hrozby pre EÚ sú zložité a budú vznikať 

tak vo vnútri, ako aj za spoločnými 

hranicami; keďže zo strany EÚ a jej 

členských štátov je potrebná silnejšia 

politická vôľa urobiť rázne spoločné kroky, 

aby bolo možné účinne reagovať na tieto 

výzvy, podporovať hodnoty aj 

spoločenský model EÚ a aby bola EÚ 

silnejším globálnym aktérom, keďže 

globálna stratégia EÚ v oblasti zahraničnej 

a bezpečnostnej politiky musí pripraviť 

podmienky pre tento vývoj; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže mnohé súčasné a budúce výzvy a 

hrozby pre EÚ sú zložité a budú vznikať 

tak vo vnútri, ako aj za spoločnými 

hranicami; keďže zo strany EÚ a jej 

členských štátov je potrebná silnejšia 

politická vôľa urobiť rázne spoločné kroky, 

aby bolo možné účinne reagovať na tieto 

výzvy, chrániť hodnoty aj spoločenský 

A. keďže mnohé súčasné a budúce výzvy a 

hrozby pre EÚ sú zložité a budú vznikať 

tak vo vnútri, ako aj za spoločnými 

hranicami; keďže zo strany EÚ a jej 

členských štátov je potrebná silnejšia 

politická vôľa urobiť rázne spoločné kroky, 

aby bolo možné účinne reagovať na tieto 

výzvy, chrániť hodnoty aj spoločenský 
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model EÚ a aby bola EÚ silnejším 

globálnym aktérom, keďže globálna 

stratégia EÚ v oblasti zahraničnej a 

bezpečnostnej politiky musí pripraviť 

podmienky pre tento vývoj; 

model EÚ a aby bola EÚ silným 

globálnym aktérom; keďže globálna 

stratégia EÚ v oblasti zahraničnej a 

bezpečnostnej politiky musí pripraviť 

podmienky pre tento vývoj, a to 

prostredníctvom vymedzenia politickej 

miery ambicióznosti EÚ ako 

medzinárodného aktéra; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

István Ujhelyi 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže mnohé súčasné a budúce výzvy a 

hrozby pre EÚ sú zložité a budú vznikať 

tak vo vnútri, ako aj za spoločnými 

hranicami; keďže zo strany EÚ a jej 

členských štátov je potrebná silnejšia 

politická vôľa urobiť rázne spoločné kroky, 

aby bolo možné účinne reagovať na tieto 

výzvy, chrániť hodnoty aj spoločenský 

model EÚ a aby bola EÚ silnejším 

globálnym aktérom, keďže globálna 

stratégia EÚ v oblasti zahraničnej a 

bezpečnostnej politiky musí pripraviť 

podmienky pre tento vývoj; 

A. keďže mnohé súčasné a budúce výzvy a 

hrozby pre EÚ sú zložité a budú vznikať 

tak vo vnútri, ako aj za spoločnými 

hranicami; keďže je potrebné prepojiť 

miestny, regionálny a globálny kontext; 

keďže strategické myslenie musí začínať 

nachádzaním odpovedí na vnútorné výzvy 

EÚ ako politické spoločenstvo a súčasne 

prepájať tieto odpovede s vonkajšími 

problémami; keďže zo strany EÚ a jej 

členských štátov je potrebná silnejšia 

politická vôľa urobiť rázne spoločné kroky, 

aby bolo možné účinne reagovať na tieto 

výzvy, chrániť hodnoty aj spoločenský 

model EÚ a aby bola EÚ silnejším 

globálnym aktérom; keďže globálna 

stratégia EÚ v oblasti zahraničnej a 

bezpečnostnej politiky musí pripraviť 

podmienky pre tento vývoj; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Marietje Schaake 
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Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže mnohé súčasné a budúce výzvy a 

hrozby pre EÚ sú zložité a budú vznikať 

tak vo vnútri, ako aj za spoločnými 

hranicami; keďže zo strany EÚ a jej 

členských štátov je potrebná silnejšia 

politická vôľa urobiť rázne spoločné 

kroky, aby bolo možné účinne reagovať na 

tieto výzvy, chrániť hodnoty aj 

spoločenský model EÚ a aby bola EÚ 

silnejším globálnym aktérom, keďže 

globálna stratégia EÚ v oblasti zahraničnej 

a bezpečnostnej politiky musí pripraviť 

podmienky pre tento vývoj; 

A. keďže mnohé súčasné a budúce výzvy a 

hrozby pre EÚ sú zložité a budú vznikať 

tak vo vnútri, ako aj za spoločnými 

hranicami; keďže bez silnejšej politickej 

vôle zo strany EÚ a jej členských štátov 

urobiť rázne spoločné kroky bude 

nemožné účinne reagovať na tieto výzvy, 

chrániť hodnoty aj spoločenský model EÚ 

a aby bola EÚ silnejším globálnym 

aktérom; keďže globálna stratégia EÚ v 

oblasti zahraničnej a bezpečnostnej 

politiky musí pripraviť podmienky pre 

tento vývoj; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Boris Zala 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže mnohé súčasné a budúce výzvy a 

hrozby pre EÚ sú zložité a budú vznikať 

tak vo vnútri, ako aj za spoločnými 

hranicami; keďže zo strany EÚ a jej 

členských štátov je potrebná silnejšia 

politická vôľa urobiť rázne spoločné kroky, 

aby bolo možné účinne reagovať na tieto 

výzvy, chrániť hodnoty aj spoločenský 

model EÚ a aby bola EÚ silnejším 

globálnym aktérom, keďže globálna 

stratégia EÚ v oblasti zahraničnej a 

bezpečnostnej politiky musí pripraviť 

podmienky pre tento vývoj; 

A. keďže mnohé súčasné a budúce výzvy a 

hrozby pre EÚ sú zložité a budú vznikať 

tak vo vnútri, ako aj za spoločnými 

hranicami; keďže zo strany EÚ a jej 

členských štátov je potrebná silnejšia 

politická vôľa urobiť rázne spoločné kroky, 

aby bolo možné účinne reagovať na tieto 

výzvy, chrániť hodnoty EÚ a aby bola EÚ 

silnejším globálnym aktérom; keďže 

globálna stratégia EÚ v oblasti zahraničnej 

a bezpečnostnej politiky musí pripraviť 

podmienky pre tento vývoj; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  22 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže mnohé súčasné a budúce výzvy a 

hrozby pre EÚ sú zložité a budú vznikať 

tak vo vnútri, ako aj za spoločnými 

hranicami; keďže zo strany EÚ a jej 

členských štátov je potrebná silnejšia 

politická vôľa urobiť rázne spoločné kroky, 

aby bolo možné účinne reagovať na tieto 

výzvy, chrániť hodnoty aj spoločenský 

model EÚ a aby bola EÚ silnejším 

globálnym aktérom, keďže globálna 

stratégia EÚ v oblasti zahraničnej a 

bezpečnostnej politiky musí pripraviť 

podmienky pre tento vývoj; 

A. keďže mnohé súčasné a budúce výzvy a 

hrozby pre EÚ sú zložité a vzájomne 

súvisiace a budú vznikať tak vo vnútri, ako 

aj za spoločnými hranicami; keďže zo 

strany EÚ a jej členských štátov je 

potrebná silnejšia politická vôľa urobiť 

rázne spoločné kroky, aby bolo možné 

aktívne, účinne a holisticky reagovať na 

tieto výzvy, chrániť hodnoty aj 

spoločenský model EÚ a aby bola EÚ 

silnejším globálnym aktérom; keďže 

globálna stratégia EÚ v oblasti zahraničnej 

a bezpečnostnej politiky musí pripraviť 

podmienky pre tento vývoj; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Arnaud Danjean 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Aa. keďže EÚ musí uznať celý rozsah 

zhoršovania vo svojom bezprostrednom 

strategickom okolí, ako aj jeho dlhodobé 

následky; keďže skutočnosť, že viaceré 

krízy sa objavujú súčasne a majú čoraz 

priamejšie následky na EÚ, znamená, že 

žiaden členský štát nemôže reagovať sám 

a že Európania by mali spoločne plniť 

svoje povinnosti s cieľom zaručiť svoju 

bezpečnosť; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  24 

Sabine Lösing 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže väčšina hrozieb, ktoré boli určené 

v Európskej bezpečnostnej stratégii z roku 

2003 – terorizmus, šírenie zbraní 

hromadného ničenia, regionálne konflikty, 

zlyhanie štátu a organizovaný zločin – je 

naďalej aktuálna; keďže EÚ dnes čelí 

mnohým ďalším problémom, ako sú 

pokusy revizionistických síl o násilné 

zmenu hraníc a spochybňovanie 

globálneho poriadku založeného na 

pravidlách, zmena klímy, veľké migračné 

toky, kybernetická a hybridná vojna a 

hrozby; 

B. keďže väčšina hrozieb, ktoré boli určené 

v Európskej bezpečnostnej stratégii z roku 

2003 – terorizmus, šírenie zbraní 

hromadného ničenia, regionálne konflikty, 

zlyhanie štátu a organizovaný zločin – je 

naďalej aktuálna; keďže EÚ sa musí 

zamyslieť nad svojou zvyšujúcou sa 

a negatívnou úlohou v súvislosti 

s mnohými konfliktnými situáciami, 

najmä v jej bezprostrednom južnom 

a východnom susedstve, ktoré viedli 

k mnohým ďalším výzvam; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže väčšina hrozieb, ktoré boli určené 

v Európskej bezpečnostnej stratégii z roku 

2003 – terorizmus, šírenie zbraní 

hromadného ničenia, regionálne konflikty, 

zlyhanie štátu a organizovaný zločin – je 

naďalej aktuálna; keďže EÚ dnes čelí 

mnohým ďalším problémom, ako sú 

pokusy revizionistických síl o násilné 

zmenu hraníc a spochybňovanie 

globálneho poriadku založeného na 

pravidlách, zmena klímy, veľké migračné 

toky, kybernetická a hybridná vojna a 

hrozby; 

B. keďže väčšina hrozieb, ktoré boli určené 

v Európskej bezpečnostnej stratégii z roku 

2003 – terorizmus, šírenie zbraní 

hromadného ničenia, regionálne konflikty, 

zlyhanie štátu a organizovaný zločin – je 

naďalej aktuálna; keďže EÚ dnes čelí 

mnohým ďalším problémom, ako sú zmena 

klímy a zhoršovanie životného prostredia, 

veľké migračné toky, kybernetická a 

hybridná vojna a hrozby, opakované 

prírodné pohromy a šírenie epidemických 

chorôb; 

Or. it 
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Pozmeňujúci návrh  26 

Louis Michel 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže väčšina hrozieb, ktoré boli určené 

v Európskej bezpečnostnej stratégii z roku 

2003 – terorizmus, šírenie zbraní 

hromadného ničenia, regionálne konflikty, 

zlyhanie štátu a organizovaný zločin – je 

naďalej aktuálna; keďže EÚ dnes čelí 

mnohým ďalším problémom, ako sú 

pokusy revizionistických síl o násilné 

zmenu hraníc a spochybňovanie 

globálneho poriadku založeného na 

pravidlách, zmena klímy, veľké migračné 

toky, kybernetická a hybridná vojna a 

hrozby; 

B. keďže väčšina hrozieb, ktoré boli určené 

v Európskej bezpečnostnej stratégii z roku 

2003 – terorizmus, šírenie zbraní 

hromadného ničenia, regionálne konflikty, 

zlyhanie štátu a organizovaný zločin – je 

naďalej aktuálna; keďže však zmeny 

prebiehajú v aktuálnom bezpečnostnom 

prostredí, pre ktoré sú typické krízy 

nebývalého rozsahu; keďže hrozby ako 

terorizmus páchané neštátnymi subjektmi 

majú globálny rozmer; keďže krízy za 

hranicami EÚ majú priamy vplyv na 

stabilitu a bezpečnosť Únie; keďže EÚ 

čelí novým výzvam v tejto oblasti, ako 

napríklad kybernetická a hybridná vojna a 

hrozby;  

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Ana Gomes 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže väčšina hrozieb, ktoré boli určené 

v Európskej bezpečnostnej stratégii z roku 

2003 – terorizmus, šírenie zbraní 

hromadného ničenia, regionálne konflikty, 

zlyhanie štátu a organizovaný zločin – je 

naďalej aktuálna; keďže EÚ dnes čelí 

mnohým ďalším problémom, ako sú 

pokusy revizionistických síl o násilné 

zmenu hraníc a spochybňovanie 

globálneho poriadku založeného na 

B. keďže väčšina hrozieb, ktoré boli určené 

v Európskej bezpečnostnej stratégii z roku 

2003 – terorizmus, šírenie zbraní 

hromadného ničenia, regionálne konflikty, 

zlyhanie štátu a organizovaný zločin – je 

naďalej aktuálna; keďže EÚ dnes čelí 

mnohým ďalším problémom, ako sú 

extrémizmus a sektárske vojny v jej okolí, 

pokusy o násilnú zmenu hraníc a iné 

formy odporu proti globálnemu poriadku 
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pravidlách, zmena klímy, veľké migračné 

toky, kybernetická a hybridná vojna a 

hrozby; 

na základe Charty OSN, zmena klímy, 

hromadné migračné toky, najväčšia 

utečenecká kríza od 2. svetovej vojny 

a okrem toho aj technologický rozvoj vo 

vesmíre a kybernetike, šírenie jadrových 

zbraní a preteky v zbrojení, hybridná 

a asymetrická vojna a hrozby; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

István Ujhelyi 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže väčšina hrozieb, ktoré boli určené 

v Európskej bezpečnostnej stratégii z roku 

2003 – terorizmus, šírenie zbraní 

hromadného ničenia, regionálne konflikty, 

zlyhanie štátu a organizovaný zločin – je 

naďalej aktuálna; keďže EÚ dnes čelí 

mnohým ďalším problémom, ako sú 

pokusy revizionistických síl o násilné 

zmenu hraníc a spochybňovanie 

globálneho poriadku založeného na 

pravidlách, zmena klímy, veľké migračné 

toky, kybernetická a hybridná vojna a 

hrozby; 

B. keďže väčšina hrozieb, ktoré boli určené 

v Európskej bezpečnostnej stratégii z roku 

2003 – terorizmus, šírenie zbraní 

hromadného ničenia, regionálne konflikty, 

zlyhanie štátu a organizovaný zločin – je 

naďalej aktuálna; keďže EÚ dnes čelí 

mnohým ďalším problémom, ako sú 

pokusy o spochybňovanie globálneho 

poriadku založeného na pravidlách, zmena 

klímy, veľké migračné toky, nadnárodný 

terorizmus s navracajúcimi sa 

zahraničnými bojovníkmi, kybernetická a 

hybridná vojna a hrozby, domáca 

náboženská a politická radikalizácia, 

autoritárske a extrémistické strany v EÚ 

a veľká nestabilita vo finančnom a v 

hospodárskom poriadku; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Vincent Peillon 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže väčšina hrozieb, ktoré boli určené 

v Európskej bezpečnostnej stratégii z roku 

2003 – terorizmus, šírenie zbraní 

hromadného ničenia, regionálne konflikty, 

zlyhanie štátu a organizovaný zločin – je 

naďalej aktuálna; keďže EÚ dnes čelí 

mnohým ďalším problémom, ako sú 

pokusy revizionistických síl o násilné 

zmenu hraníc a spochybňovanie 

globálneho poriadku založeného na 

pravidlách, zmena klímy, veľké migračné 

toky, kybernetická a hybridná vojna a 

hrozby; 

B. keďže väčšina hrozieb, ktoré boli určené 

v Európskej bezpečnostnej stratégii z roku 

2003 – terorizmus, šírenie zbraní 

hromadného ničenia, regionálne konflikty, 

zlyhanie štátu a organizovaný zločin – je 

naďalej aktuálna; keďže EÚ dnes čelí 

mnohým ďalším vážnym a nebývalým 

problémom, ako sú pokusy 

revizionistických síl o násilnú zmenu 

hraníc a spochybňovanie globálneho 

poriadku založeného na pravidlách, zmena 

klímy, veľké migračné toky, kybernetická 

a hybridná vojna a hrozby; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Francisco José Millán Mon 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže väčšina hrozieb, ktoré boli určené 

v Európskej bezpečnostnej stratégii z roku 

2003 – terorizmus, šírenie zbraní 

hromadného ničenia, regionálne konflikty, 

zlyhanie štátu a organizovaný zločin – je 

naďalej aktuálna; keďže EÚ dnes čelí 

mnohým ďalším problémom, ako sú 

pokusy revizionistických síl o násilné 

zmenu hraníc a spochybňovanie 

globálneho poriadku založeného na 

pravidlách, zmena klímy, veľké migračné 

toky, kybernetická a hybridná vojna a 

hrozby; 

B. keďže väčšina hrozieb, ktoré boli určené 

v Európskej bezpečnostnej stratégii z roku 

2003 – terorizmus, šírenie zbraní 

hromadného ničenia, regionálne konflikty, 

zlyhanie štátu a organizovaný zločin – je 

naďalej aktuálna; keďže EÚ dnes čelí 

mnohým ďalším problémom, ako sú 

pokusy revizionistických síl o násilnú 

zmenu hraníc a spochybňovanie 

globálneho poriadku založeného na 

pravidlách, zmena klímy, slabý 

hospodársky rast, veľké migračné 

a utečenecké toky, kybernetická a 

hybridná vojna a hrozby; 

Or. en 

 



 

PE577.080v01-00 18/121 AM\1087188SK.doc 

SK 

Pozmeňujúci návrh  31 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže väčšina hrozieb, ktoré boli určené 

v Európskej bezpečnostnej stratégii z roku 

2003 – terorizmus, šírenie zbraní 

hromadného ničenia, regionálne konflikty, 

zlyhanie štátu a organizovaný zločin – je 

naďalej aktuálna; keďže EÚ dnes čelí 

mnohým ďalším problémom, ako sú 

pokusy revizionistických síl o násilné 

zmenu hraníc a spochybňovanie 

globálneho poriadku založeného na 

pravidlách, zmena klímy, veľké migračné 

toky, kybernetická a hybridná vojna a 

hrozby; 

B. keďže väčšina hrozieb, ktoré boli určené 

v Európskej bezpečnostnej stratégii z roku 

2003 – terorizmus, šírenie zbraní 

hromadného ničenia, regionálne konflikty, 

zlyhanie štátu, šírenie epidémií a 

organizovaný zločin – je naďalej aktuálna; 

keďže EÚ dnes čelí mnohým ďalším 

problémom, ako sú pokusy 

revizionistických síl o násilnú zmenu 

hraníc a spochybňovanie globálneho 

poriadku založeného na pravidlách, 

nekontrolované šírenie a hromadenie 

zbraní, zmena klímy, antimikrobiálna 

rezistencia, veľké migračné toky, nárast 

nerovnosti a politického extrémizmu, 

kybernetická a hybridná vojna a hrozby; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Boris Zala 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže väčšina hrozieb, ktoré boli určené 

v Európskej bezpečnostnej stratégii z roku 

2003 – terorizmus, šírenie zbraní 

hromadného ničenia, regionálne konflikty, 

zlyhanie štátu a organizovaný zločin – je 

naďalej aktuálna; keďže EÚ dnes čelí 

mnohým ďalším problémom, ako sú 

pokusy revizionistických síl o násilné 

zmenu hraníc a spochybňovanie 

globálneho poriadku založeného na 

pravidlách, zmena klímy, veľké migračné 

toky, kybernetická a hybridná vojna a 

B. keďže väčšina hrozieb, ktoré boli určené 

v Európskej bezpečnostnej stratégii z roku 

2003 – terorizmus, šírenie zbraní 

hromadného ničenia, regionálne konflikty, 

zlyhanie štátu a organizovaný zločin – je 

naďalej aktuálna; keďže EÚ dnes čelí 

mnohým ďalším problémom, ako sú 

pokusy revizionistických síl o násilnú 

zmenu hraníc porušovaním 

medzinárodného práva a spochybňovanie 

globálneho poriadku založeného na 

pravidlách, zmena klímy, veľké migračné 
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hrozby; toky, kybernetická a hybridná vojna a 

hrozby; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže väčšina hrozieb, ktoré boli určené 

v Európskej bezpečnostnej stratégii z roku 

2003 – terorizmus, šírenie zbraní 

hromadného ničenia, regionálne konflikty, 

zlyhanie štátu a organizovaný zločin – je 

naďalej aktuálna; keďže EÚ dnes čelí 

mnohým ďalším problémom, ako sú 

pokusy revizionistických síl o násilné 

zmenu hraníc a spochybňovanie 

globálneho poriadku založeného na 

pravidlách, zmena klímy, veľké migračné 

toky, kybernetická a hybridná vojna a 

hrozby; 

B. keďže väčšina hrozieb, ktoré boli určené 

v Európskej bezpečnostnej stratégii z roku 

2003 – terorizmus, šírenie zbraní 

hromadného ničenia, regionálne konflikty, 

zlyhanie štátu a organizovaný zločin – je 

naďalej aktuálna; keďže EÚ dnes čelí 

mnohým ďalším problémom, ako sú 

problémy európskeho poriadku 

nastoleného po 2. svetovej vojne na 

základe helsinských zásad a Parížskej 

charty z roku 1990, zmena klímy, veľké 

migračné toky, kybernetická a hybridná 

vojna a hrozby; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ba. keďže bezpečnostná štruktúra Európy 

je založená na Organizácii pre bezpečnosť 

a spoluprácu v Európe (OBSE); keďže 

EÚ je kľúčovým aktérom v OBSE; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  35 

Boris Zala 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ba. keďže vzhľadom na zhoršovanie 

regionálnej bezpečnosti musí EÚ ako 

svoju prioritu stanoviť stabilizáciu svojho 

bezprostredného okolia, ale bez toho, aby 

sa zriekla svojich globálnych záväzkov; 

keďže bezpečnostné krízy na hraniciach 

EÚ vychádzajú z globálnych trendov a sú 

nimi formované a platí tiež naopak aj to, 

že efektívne riadenie regionálnej 

bezpečnosti je nevyhnutnou podmienkou 

toho, aby EÚ dokázala konať globálne; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ba. keďže v dôsledku agregovaných 

výdavkov na obranu členských štátov EÚ 

má EÚ druhé najväčšie výdavky na 

obranu na svete; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B b (nové) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Bb. keďže EÚ podporuje komplexný 

a kooperatívny prístup k bezpečnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Gunnar Hökmark 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ca. keďže európsky mierový poriadok, 

ktorý sa po páde železnej opony a rozpade 

Sovietskeho zväzu považuje za 

samozrejmosť, teraz ohrozuje konanie 

Ruska, ktoré napadlo a okupuje územie 

zvrchovaného európskeho národa 

a predstavuje hrozby aj pre ostatné 

národy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Gunnar Hökmark 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Cb. keďže je potrebné obnoviť 

rešpektovanie štátnych hraníc 

a zvrchovanosti, medzinárodných dohôd 

a medzinárodného práva ako základu pre 

stabilnú Európu so zvyčajným 

fungovaním; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  40 

Charles Tannock 

v mene skupiny ECR 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže rýchla a účinná reakcia EÚ na 

hrozby vyžaduje prekonanie 

medziinštitucionálnych prekážok a 

neochoty spolupracovať; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Sabine Lösing 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže rýchla a účinná reakcia EÚ na 

hrozby vyžaduje prekonanie 

medziinštitucionálnych prekážok a 

neochoty spolupracovať; 

D. keďže dokonca aj pre rýchlu a účinnú 

reakciu EÚ na hrozby má maximálny 

význam transparentnosť, parlamentná 

kontrola na vnútroštátnej aj európskej 

úrovni, ktorá by sa nemala viac 

obmedzovať v záujme rýchlych 

rozhodnutí a vykonávania; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže rýchla a účinná reakcia EÚ na 

hrozby vyžaduje prekonanie 

medziinštitucionálnych prekážok a 

D. keďže rýchla a účinná reakcia EÚ na 

hrozby vyžaduje prekonanie 

medziinštitucionálnych prekážok a užšiu 
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neochoty spolupracovať; spoluprácu medzi Radou, vysokou 

predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci 

a bezpečnostnú politiku a Európskym 

parlamentom; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Ana Gomes 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže rýchla a účinná reakcia EÚ na 

hrozby vyžaduje prekonanie 

medziinštitucionálnych prekážok a 

neochoty spolupracovať; 

D. keďže rýchla a účinná reakcia EÚ na 

hrozby vyžaduje prekonanie 

medziinštitucionálnych, právnych a 

finančných prekážok a neochoty 

spolupracovať; keďže obmedzené spory 

a odlišné priority vo vnímaní hrozieb 

medzi členskými štátmi vysvetľujú 

oslabujúce prvky v spoločnej zahraničnej 

a bezpečnostnej politike vrátane spoločnej 

bezpečnostnej a obrannej politiky, ktorej 

možnosti by sa mali rozšíriť a posilniť 

Lisabonskou zmluvou; keďže efektívna 

stratégia zahraničnej a bezpečnostnej 

politiky únie si v prvom rade vyžaduje 

silnú politickú vôľu a zmysel pre spoločný 

cieľ členských štátov vytvoriť skutočný 

európsky nástroj, pomocou ktorého by sa 

identifikovali hrozby, potvrdili by sa 

spoločné záujmy a poukázalo by sa na 

konkrétne európske odpovede vrátane 

budovania potrebných nástrojov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže rýchla a účinná reakcia EÚ na 

hrozby vyžaduje prekonanie 

medziinštitucionálnych prekážok a 

neochoty spolupracovať; 

D. keďže rýchla a účinná reakcia EÚ na 

hrozby vyžaduje prekonanie 

medziinštitucionálnych prekážok, neochoty 

spolupracovať a vytvorenie silnej 

solidarity medzi členskými štátmi; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Mark Demesmaeker 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže rýchla a účinná reakcia EÚ na 

hrozby vyžaduje prekonanie 

medziinštitucionálnych prekážok a 

neochoty spolupracovať; 

D. keďže EÚ musí byť schopná rýchlejšie 

a efektívnejšie reagovať na hrozby, ak sa 

majú prekonať medziinštitucionálne 

prekážky a neochota spolupracovať; 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže rýchla a účinná reakcia EÚ na 

hrozby vyžaduje prekonanie 

medziinštitucionálnych prekážok a 

neochoty spolupracovať; 

D. keďže rýchla a účinná reakcia EÚ na 

hrozby vyžaduje prekonanie 

medziinštitucionálnych prekážok a 

neochoty spolupracovať a zabezpečenie 

dostatočných a flexibilných rozpočtových 

prostriedkov na podporu dosahovania 

záujmov EÚ; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  47 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže rýchla a účinná reakcia EÚ na 

hrozby vyžaduje prekonanie 

medziinštitucionálnych prekážok a 

neochoty spolupracovať; 

D. keďže rýchla a účinná reakcia EÚ na 

hrozby vyžaduje prekonanie 

medziinštitucionálnych prekážok a 

neochoty spolupracovať v inštitúciách, ako 

aj v zahraničných zastúpeniach ESVČ 

a členských štátov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Urmas Paet 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Da. keďže užšia spolupráca medzi 

Európskou úniou a NATO je kľúčom 

k európskej bezpečnosti; 

Or. et 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Gunnar Hökmark 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Da. keďže hrozba v podobe rôznych 

druhov v. rôznych členských štátov sa 

musí samotná vnímať ako hrozba pre 

Úniu, čo si vyžaduje väčšiu jednotnosť 

a solidaritu medzi členskými štátmi 

a súdržnú spoločnú zahraničnú 
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a bezpečnostnú politiku; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Sabine Lösing 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

E. keďže komplexný prístup a konzistentné 

a koordinované využívanie nástrojov 

vonkajšej a vnútornej politiky EÚ by mali 

byť jadrom novej stratégie; 

E. keďže komplexný prístup v rámci 

aktuálneho vykonávania predstavuje 

fakticky podriadenie všetkých príslušných 

politických oblastí SZBP/SBOP a výlučne 

geostrategickým a hospodárskym 

záujmom EÚ a musí sa revidovať, pričom 

konzistentné a koordinované využívanie 

nástrojov občianskej vonkajšej a vnútornej 

politiky EÚ by malo byť jadrom novej 

stratégie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Ana Gomes 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

E. keďže komplexný prístup a konzistentné 

a koordinované využívanie nástrojov 

vonkajšej a vnútornej politiky EÚ by mali 

byť jadrom novej stratégie; 

E. keďže komplexný prístup a konzistentné 

a koordinované využívanie nástrojov 

vonkajšej a vnútornej politiky EÚ 

v súčinnosti by mali byť jadrom novej 

globálnej stratégie, aby bolo možné 

efektívne prepojiť dve dimenzie, úplne 

využiť potenciál hospodárskej a politickej 

sily EÚ, zvýšiť jej vplyv v rámci 

globálneho riadenia a posilniť jej úlohu 

ako poskytovateľa globálnej bezpečnosti; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  52 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

E. keďže komplexný prístup a konzistentné 

a koordinované využívanie nástrojov 

vonkajšej a vnútornej politiky EÚ by mali 

byť jadrom novej stratégie; 

E. keďže komplexný prístup a konzistentné 

a koordinované využívanie nástrojov 

vonkajšej a vnútornej politiky EÚ by mali 

byť jadrom novej stratégie; keďže vývoz 

zbraní EÚ nemožno zvažovať v rámci 

priamych bezpečnostných záujmov EÚ 

a v kontexte vypracovania novej globálnej 

stratégie EÚ by sa mala brať do úvahy 

spoločná pozícia 2008/944/SZBP; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

E. keďže komplexný prístup a konzistentné 

a koordinované využívanie nástrojov 

vonkajšej a vnútornej politiky EÚ by mali 

byť jadrom novej stratégie; 

E. keďže komplexný prístup a konzistentné 

a koordinované využívanie nástrojov 

vonkajšej a vnútornej politiky EÚ by mali 

byť jadrom novej stratégie; keďže hlavným 

cieľom EÚ je podporovať jej hodnoty, 

prispievať k mieru, bezpečnosti 

a udržateľnému vývoju Zeme a okrem 

toho podporovať solidaritu a vzájomné 

rešpektovanie národov; keďže tieto 

základné ciele nemožno prehliadať, keď 

EÚ prijíma opatrenia na vykonávanie 

svojej vnútornej a vonkajšej politiky; 

keďže hoci EÚ koná s cieľom podporovať 

svoje obchodné záujmy, musí sa vždy 

usilovať zabezpečiť, aby boli jej kroky 

v súlade s cieľmi týkajúcimi sa udržania 

mieru a ochrany ľudských práv; 
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Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Arnaud Danjean 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ea. keďže v tomto nestálom a neistom 

medzinárodnom prostredí musí byť EÚ 

strategicky nezávislá, aby mohla 

zaisťovať svoju bezpečnosť a podporovať 

svoje záujmy a hodnoty; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  55 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ea. keďže globálna stratégia EÚ v oblasti 

zahraničnej a bezpečnostnej politiky by sa 

mala zamerať na obmedzený počet cieľov 

a vymedziť jasné kroky, ktoré sa majú 

podniknúť v týchto rôznych prioritných 

oblastiach; keďže je rozhodujúce vyčleniť 

dostatočné zdroje na vykonávanie tejto 

stratégie, pretože EÚ musí mať 

prostriedky na svoje ambície; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  56 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E a (nové) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ea. keďže bezpečnosť ľudí sa musí stať 

jadrom globálnej stratégie EÚ a keďže 

treba v plnej miere zohľadňovať aj 

rodové hľadisko bezpečnosti a rezolúciu 

OSN č. 1325; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  57 

Tokia Saïfi 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ea. keďže od prijatia európskej 

bezpečnostnej stratégie v roku 2003 si EÚ 

za cieľ stanovila dosiahnutie 

medzinárodného poriadku na základe 

efektívneho multilateralizmu a pravidiel 

medzinárodného práva; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Eb. keďže v globálnej stratégii EÚ by sa 

mali jasne vymedziť zodpovednosti 

jednotlivých inštitúcií EÚ pri vykonávaní 

týchto usmernení s jasným pridelením 

úloh; keďže členské štáty EÚ musia 

zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore 

a vykonávaní tejto stratégie; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  59 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Eb. keďže nová stratégia musí byť 

v súlade s programom pre udržateľný 

rozvoj do roku 2030; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

Sandra Kalniete 

 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

F. keďže budúca stratégia by mala 

obsahovať tieto ciele: 

F. keďže budúca stratégia by mala byť 

doplnená ročnými správami o vykonávaní 

a mala by obsahovať tieto ciele, ktoré by 

sa mali ďalej rozpracovať do podstratégií 

so stanovením konkrétnych opatrení pre 

rôzne oblasti činnosti: 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  61 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Návrh uznesenia 

Podnadpis 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– Chrániť európske štáty, spoločnosti a 

hodnoty 

– Chrániť európskych občanov a členské 

štáty a podporovať hodnoty a záujmy 

Európskej únie 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  62 

Michael Gahler 

 

Návrh uznesenia 

Podnadpis 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– Chrániť európske štáty, spoločnosti a 

hodnoty 

– Chrániť Európsku úniu a jej štáty, 

spoločnosti a hodnoty 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  63 

Boris Zala 

 

Návrh uznesenia 

Podnadpis 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– Chrániť európske štáty, spoločnosti a 

hodnoty 

– Chrániť Európsku úniu, jej členské štáty 

a hodnoty 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  64 

Tokia Saïfi 

 

Návrh uznesenia 

Podnadpis 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– Chrániť európske štáty, spoločnosti a 

hodnoty  

– Chrániť európske štáty a spoločnosti 

a podporovať európske hodnoty  

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  65 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Návrh uznesenia 

Podnadpis 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– Chrániť európske štáty, spoločnosti a 

hodnoty 

– Chrániť Európanov, európske štáty, 

spoločnosti a hodnoty 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  66 

Vincent Peillon 

 

Návrh uznesenia 

Odsek –1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 –1a. víta správu PK/VP o Európskej únii 

v meniacom sa globálnom prostredí – 

v prepojenejšom, konfliktnejšom a 

komplexnejšom svete – z júna 2015; 

domnieva sa, že táto správa poskytuje 

jasný pohľad na problémy, ktorým EÚ 

čelí, a je vhodným východiskom pre 

vypracovanie európskej stratégie; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  67 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. konštatuje, že hlavným cieľom EÚ musí 

byť zaručenie bezpečnosti jej občanov a 

územia, pričom je potrebné chrániť jej 

hodnoty a spoločenský model a obhajovať 

jej základné záujmy. EÚ musí preto zaistiť 

1. konštatuje, že hlavným cieľom 

Európskej únie je zaistenie prosperity a 

bezpečnosti jej občanov a územia, ako aj 

zaručenie demokracie, podpory 

udržateľného rozvoja, obrany mieru 
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svoju vnútornú aj vonkajšiu odolnosť, 

schopnosť predvídať, vopred vylúčiť a 

riešiť predvídateľné hrozby a byť 

pripravená promptne reagovať na 

nepredvídateľné hrozby, ako aj schopnosť 

zotaviť sa z rôznych typov útokov a zaistiť 

bezpečnosť dodávok energie a surovín; 

a ľudských práv a boj proti chudobe; 

zdôrazňuje, že žiaden európsky štát 

nedokáže čeliť aktuálnym bezpečnostným 

problémom sám, čo jasne poukazuje na 

to, že vonkajšia a vnútorná bezpečnosť sú 

úzko prepojené. EÚ musí byť silným 

celosvetovým hráčom s cieľom zaistiť 

dobré riadenie globalizácie. Na tento účel 

by mala mať EÚ zaistené základné 

spôsobilosti reakcie na krízu akéhokoľvek 

charakteru a schopnosť rozhodne sa 

zapojiť do medzinárodného boja proti 

terorizmu a nezákonnému obchodovaniu 

vo všetkých podobách, pričom súčasne 

musí chrániť naše hodnoty a náš 

spoločenský model a obhajovať naše 

základné záujmy. EÚ musí preto zaistiť 

svoju vnútornú aj vonkajšiu odolnosť, 

schopnosť predvídať, vopred vylúčiť a 

riešiť predvídateľné hrozby a byť 

pripravená promptne reagovať na 

nepredvídateľné hrozby, ako aj schopnosť 

zotaviť sa z rôznych typov útokov a zaistiť 

bezpečnosť dodávok energie a surovín; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  68 

Elena Valenciano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. konštatuje, že hlavným cieľom EÚ musí 

byť zaručenie bezpečnosti jej občanov a 

územia, pričom je potrebné chrániť jej 

hodnoty a spoločenský model a obhajovať 

jej základné záujmy. EÚ musí preto zaistiť 

svoju vnútornú aj vonkajšiu odolnosť, 

schopnosť predvídať, vopred vylúčiť a 

riešiť predvídateľné hrozby a byť 

pripravená promptne reagovať na 

nepredvídateľné hrozby, ako aj schopnosť 

zotaviť sa z rôznych typov útokov a zaistiť 

1. konštatuje, že hlavným cieľom 

Európskej únie je zaistenie prosperity a 

bezpečnosti jej občanov a územia, ako aj 

zaručenie demokracie, podpory 

udržateľného rozvoja, obrany mieru 

a ľudských práv a boj proti chudobe. EÚ 

musí byť silným celosvetovým hráčom 

s cieľom zaistiť dobré riadenie 

globalizácie. Na tento účel by mala mať 

EÚ zaistené základné spôsobilosti reakcie 

na krízu akéhokoľvek charakteru. EÚ sa 

musí rozhodne zapájať do 



 

PE577.080v01-00 34/121 AM\1087188SK.doc 

SK 

bezpečnosť dodávok energie a surovín; medzinárodného boja proti terorizmu 

a nezákonnému obchodovaniu vo 

všetkých podobách. Súčasne pritom musí 

chrániť naše hodnoty a náš spoločenský 

model a obhajovať naše základné záujmy. 

EÚ musí preto zaistiť svoju vnútornú aj 

vonkajšiu odolnosť, schopnosť predvídať, 

vopred vylúčiť a riešiť predvídateľné 

hrozby a byť pripravená promptne 

reagovať na nepredvídateľné hrozby, ako 

aj schopnosť zotaviť sa z rôznych typov 

útokov a zaistiť bezpečnosť dodávok 

energie a surovín; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  69 

Javi López 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. konštatuje, že hlavným cieľom EÚ musí 

byť zaručenie bezpečnosti jej občanov a 

územia, pričom je potrebné chrániť jej 

hodnoty a spoločenský model a obhajovať 

jej základné záujmy. EÚ musí preto zaistiť 

svoju vnútornú aj vonkajšiu odolnosť, 

schopnosť predvídať, vopred vylúčiť a 

riešiť predvídateľné hrozby a byť 

pripravená promptne reagovať na 

nepredvídateľné hrozby, ako aj schopnosť 

zotaviť sa z rôznych typov útokov a zaistiť 

bezpečnosť dodávok energie a surovín; 

1. Hlavným cieľom Európskej únie je 

zaistenie prosperity a bezpečnosti jej 

občanov a územia, ako aj zaručenie 

demokracie, podpory udržateľného 

rozvoja, obrany mieru a ľudských práv 

a boj proti chudobe. EÚ musí byť silným 

celosvetovým hráčom s cieľom zaistiť 

dobré riadenie globalizácie. Na tento účel 

by mala mať EÚ zaistené základné 

spôsobilosti reakcie na krízu akéhokoľvek 

charakteru. EÚ sa musí rozhodne zapájať 

do medzinárodného boja proti terorizmu 

a nezákonnému obchodovaniu vo 

všetkých podobách. Súčasne pritom musí 

chrániť naše hodnoty a náš spoločenský 

model a obhajovať naše základné záujmy. 

EÚ musí preto zaistiť svoju vnútornú aj 

vonkajšiu odolnosť, schopnosť predvídať, 

vopred vylúčiť a riešiť predvídateľné 

hrozby a byť pripravená promptne 

reagovať na nepredvídateľné hrozby, ako 

aj schopnosť zotaviť sa z rôznych typov 

útokov a zaistiť bezpečnosť dodávok 
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energie a surovín; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  70 

Sabine Lösing 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. konštatuje, že hlavným cieľom EÚ musí 

byť zaručenie bezpečnosti jej občanov a 

územia, pričom je potrebné chrániť jej 

hodnoty a spoločenský model a obhajovať 

jej základné záujmy. EÚ musí preto zaistiť 

svoju vnútornú aj vonkajšiu odolnosť, 

schopnosť predvídať, vopred vylúčiť a 

riešiť predvídateľné hrozby a byť 

pripravená promptne reagovať na 

nepredvídateľné hrozby, ako aj schopnosť 

zotaviť sa z rôznych typov útokov a zaistiť 

bezpečnosť dodávok energie a surovín; 

1. konštatuje, že hlavným cieľom EÚ musí 

byť zaručenie bezpečnosti jej občanov a 

územia, pričom je potrebné chrániť jej 

hodnoty a spoločenský model a obhajovať 

jej základné záujmy. EÚ musí preto zaistiť 

svoju vnútornú aj vonkajšiu odolnosť, 

schopnosť predvídať, vopred vylúčiť a 

riešiť predvídateľné hrozby a byť 

pripravená promptne reagovať na 

nepredvídateľné hrozby, ako aj schopnosť 

zotaviť sa z rôznych typov útokov; 

zdôrazňuje, že na zaistenie bezpečnosti 
dodávok energie a surovín sa nesmú 

využívať žiadne vojenské prostriedky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  71 

Louis Michel 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. konštatuje, že hlavným cieľom EÚ musí 

byť zaručenie bezpečnosti jej občanov a 

územia, pričom je potrebné chrániť jej 

hodnoty a spoločenský model a obhajovať 

jej základné záujmy. EÚ musí preto zaistiť 

svoju vnútornú aj vonkajšiu odolnosť, 

schopnosť predvídať, vopred vylúčiť a 

riešiť predvídateľné hrozby a byť 

1. konštatuje, že hlavným cieľom EÚ musí 

byť zaručenie stability v rámci jej hraníc 

a v jej susedstve a bezpečnosti jej občanov 

a územia, pričom je potrebné podporovať 

jej hodnoty a spoločenský model a 

obhajovať jej základné záujmy. EÚ musí 

preto zaistiť svoju vnútornú aj vonkajšiu 

odolnosť, schopnosť predvídať, vopred 
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pripravená promptne reagovať na 

nepredvídateľné hrozby, ako aj schopnosť 

zotaviť sa z rôznych typov útokov a zaistiť 

bezpečnosť dodávok energie a surovín; 

vylúčiť a riešiť predvídateľné hrozby a byť 

pripravená promptne reagovať na 

nepredvídateľné hrozby, ako aj schopnosť 

zotaviť sa z rôznych typov útokov a zaistiť 

bezpečnosť dodávok energie a surovín; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  72 

Miroslav Poche 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. konštatuje, že hlavným cieľom EÚ musí 

byť zaručenie bezpečnosti jej občanov a 

územia, pričom je potrebné chrániť jej 

hodnoty a spoločenský model a obhajovať 

jej základné záujmy. EÚ musí preto zaistiť 

svoju vnútornú aj vonkajšiu odolnosť, 

schopnosť predvídať, vopred vylúčiť a 

riešiť predvídateľné hrozby a byť 

pripravená promptne reagovať na 

nepredvídateľné hrozby, ako aj schopnosť 

zotaviť sa z rôznych typov útokov a zaistiť 

bezpečnosť dodávok energie a surovín; 

1. konštatuje, že hlavným cieľom EÚ musí 

byť zaručenie bezpečnosti jej občanov a 

územia, pričom je potrebné chrániť jej 

hodnoty a spoločenský model a obhajovať 

jej záujmy. EÚ musí preto zaistiť svoju 

vnútornú aj vonkajšiu odolnosť, schopnosť 

predvídať, vopred vylúčiť a riešiť 

predvídateľné hrozby a byť pripravená 

promptne reagovať na nepredvídateľné 

hrozby. Takisto musí byť schopná zotaviť 

sa z rôznych typov útokov, zaistiť 

bezpečnosť dodávok energie a surovín 

a diverzifikovať svoje energetické zdroje;  

Or. cs 

Pozmeňujúci návrh  73 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. konštatuje, že hlavným cieľom EÚ musí 

byť zaručenie bezpečnosti jej občanov a 

územia, pričom je potrebné chrániť jej 

hodnoty a spoločenský model a obhajovať 

jej základné záujmy. EÚ musí preto zaistiť 

svoju vnútornú aj vonkajšiu odolnosť, 

1. konštatuje, že hlavným cieľom EÚ musí 

byť zaručenie bezpečnosti a blaha jej 

občanov a územia, pričom je potrebné 

chrániť jej hodnoty a spoločenský model a 

obhajovať jej základné záujmy, ako aj 

odstraňovať chudobu a presadzovať 
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schopnosť predvídať, vopred vylúčiť a 

riešiť predvídateľné hrozby a byť 

pripravená promptne reagovať na 

nepredvídateľné hrozby, ako aj schopnosť 

zotaviť sa z rôznych typov útokov a zaistiť 

bezpečnosť dodávok energie a surovín; 

udržateľný rozvoj a solidaritu na celom 

svete. EÚ musí preto zaistiť svoju vnútornú 

aj vonkajšiu solidaritu a odolnosť, 

schopnosť predvídať, vopred vylúčiť a 

riešiť predvídateľné problémy a hrozby a 

byť pripravená promptne reagovať na 

nepredvídateľné hrozby, ako aj schopnosť 

zotaviť sa z rôznych typov problémov 

alebo útokov a zaistiť naše základné 

hodnoty, práva a slobody, ako aj 

bezpečnosť dodávok energie a surovín; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  74 

Marietje Schaake 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. konštatuje, že hlavným cieľom EÚ musí 

byť zaručenie bezpečnosti jej občanov a 

územia, pričom je potrebné chrániť jej 

hodnoty a spoločenský model a obhajovať 

jej základné záujmy. EÚ musí preto zaistiť 

svoju vnútornú aj vonkajšiu odolnosť, 

schopnosť predvídať, vopred vylúčiť a 

riešiť predvídateľné hrozby a byť 

pripravená promptne reagovať na 

nepredvídateľné hrozby, ako aj schopnosť 

zotaviť sa z rôznych typov útokov a zaistiť 

bezpečnosť dodávok energie a surovín; 

1. konštatuje, že hlavným cieľom EÚ musí 

byť zaručenie bezpečnosti jej ľudí a 

územia, pričom je potrebné chrániť jej 

hodnoty a spoločenský model a obhajovať 

jej základné záujmy. EÚ musí preto zaistiť 

svoju vnútornú aj vonkajšiu odolnosť, 

schopnosť predvídať, vopred vylúčiť a 

riešiť predvídateľné hrozby a byť 

pripravená promptne reagovať na 

nepredvídateľné hrozby, ako aj schopnosť 

zotaviť sa z rôznych typov útokov a zaistiť 

bezpečnosť dodávok energie a surovín; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  75 

Michael Gahler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. konštatuje, že hlavným cieľom EÚ musí 

byť zaručenie bezpečnosti jej občanov a 

územia, pričom je potrebné chrániť jej 

hodnoty a spoločenský model a obhajovať 

jej základné záujmy. EÚ musí preto zaistiť 

svoju vnútornú aj vonkajšiu odolnosť, 

schopnosť predvídať, vopred vylúčiť a 

riešiť predvídateľné hrozby a byť 

pripravená promptne reagovať na 

nepredvídateľné hrozby, ako aj schopnosť 

zotaviť sa z rôznych typov útokov a zaistiť 

bezpečnosť dodávok energie a surovín; 

1. konštatuje, že hlavným cieľom EÚ musí 

byť zaručenie bezpečnosti jej občanov a 

územia, pričom je potrebné chrániť jej 

hodnoty a spoločenský model, ako aj 

vymedziť a obhajovať európske záujmy. 

vyzýva preto inštitúcie EÚ, aby zaistili jej 

vnútornú aj vonkajšiu odolnosť; žiada 

podpredsedníčku Komisie/vysokú 

predstaviteľku, aby posilnila schopnosť 

EÚ predvídať, očakávať, vopred vylúčiť a 

riešiť predvídateľné riziká a hrozby a byť 

pripravená navrhnúť promptnú reakciu na 

nepredvídateľné hrozby, ako aj schopnosť 

zotaviť sa z rôznych typov útokov a zaistiť 

bezpečnosť dodávok energie a surovín; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  76 

Francisco José Millán Mon 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. konštatuje, že hlavným cieľom EÚ musí 

byť zaručenie bezpečnosti jej občanov a 

územia, pričom je potrebné chrániť jej 

hodnoty a spoločenský model a obhajovať 

jej základné záujmy. EÚ musí preto zaistiť 

svoju vnútornú aj vonkajšiu odolnosť, 

schopnosť predvídať, vopred vylúčiť a 

riešiť predvídateľné hrozby a byť 

pripravená promptne reagovať na 

nepredvídateľné hrozby, ako aj schopnosť 

zotaviť sa z rôznych typov útokov a zaistiť 

bezpečnosť dodávok energie a surovín; 

1. konštatuje, že cieľom Únie je 

presadzovať mier, svoje hodnoty a blaho 

svojich občanov; konštatuje, že hlavným 

cieľom teda musí byť zaručenie 

bezpečnosti jej občanov a územia, pričom 

je potrebné chrániť jej hodnoty a 

spoločenský model a obhajovať jej 

základné záujmy; zdôrazňuje, že EÚ nie je 

vojenským zoskupením, nemôže však 

ignorovať svoj obranný pilier. EÚ musí 

preto zaistiť svoju vnútornú aj vonkajšiu 

odolnosť, schopnosť predvídať, vopred 

vylúčiť a riešiť predvídateľné problémy a 

hrozby a byť pripravená promptne 

reagovať na nepredvídateľné krízy a 

hrozby, ako aj schopnosť zotaviť sa z 

rôznych typov útokov a zaistiť bezpečnosť 

dodávok energie a surovín; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  77 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. konštatuje, že hlavným cieľom EÚ musí 

byť zaručenie bezpečnosti jej občanov a 

územia, pričom je potrebné chrániť jej 

hodnoty a spoločenský model a obhajovať 

jej základné záujmy. EÚ musí preto zaistiť 

svoju vnútornú aj vonkajšiu odolnosť, 

schopnosť predvídať, vopred vylúčiť a 

riešiť predvídateľné hrozby a byť 

pripravená promptne reagovať na 

nepredvídateľné hrozby, ako aj schopnosť 

zotaviť sa z rôznych typov útokov a zaistiť 

bezpečnosť dodávok energie a surovín; 

1. konštatuje, že hlavným cieľom EÚ musí 

byť zaručenie bezpečnosti jej občanov a 

územia, pričom je potrebné chrániť jej 

hodnoty a spoločenský model, ako 

napríklad demokraciu, právny štát, 

dodržiavanie ľudských práv, a obhajovať 

jej základné záujmy v tejto oblasti. EÚ 

musí preto zaistiť svoju vnútornú aj 

vonkajšiu odolnosť, schopnosť predvídať, 

vopred vylúčiť a riešiť predvídateľné 

hrozby a byť pripravená promptne 

reagovať na nepredvídateľné hrozby, ako 

aj schopnosť zotaviť sa z rôznych typov 

útokov a zaistiť bezpečnosť dodávok 

energie a surovín; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  78 

Charles Tannock 

v mene skupiny ECR 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. konštatuje, že hlavným cieľom EÚ musí 

byť zaručenie bezpečnosti jej občanov a 

územia, pričom je potrebné chrániť jej 

hodnoty a spoločenský model a obhajovať 

jej základné záujmy. EÚ musí preto zaistiť 

svoju vnútornú aj vonkajšiu odolnosť, 

schopnosť predvídať, vopred vylúčiť a 

1. konštatuje, že jedným z cieľov EÚ je 

zaručenie bezpečnosti jej občanov a 

územia, pričom je potrebné chrániť jej 

hodnoty a spoločenský model a obhajovať 

jej základné záujmy. EÚ musí preto zaistiť 

svoju vnútornú aj vonkajšiu odolnosť, 

schopnosť predvídať, vopred vylúčiť a 
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riešiť predvídateľné hrozby a byť 

pripravená promptne reagovať na 

nepredvídateľné hrozby, ako aj schopnosť 

zotaviť sa z rôznych typov útokov a zaistiť 

bezpečnosť dodávok energie a surovín; 

riešiť predvídateľné hrozby a byť 

pripravená promptne reagovať na 

nepredvídateľné hrozby, ako aj schopnosť 

zotaviť sa z rôznych typov útokov a zaistiť 

bezpečnosť dodávok energie a surovín; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  79 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. konštatuje, že hlavným cieľom EÚ musí 

byť zaručenie bezpečnosti jej občanov a 

územia, pričom je potrebné chrániť jej 

hodnoty a spoločenský model a obhajovať 

jej základné záujmy. EÚ musí preto zaistiť 

svoju vnútornú aj vonkajšiu odolnosť, 

schopnosť predvídať, vopred vylúčiť a 

riešiť predvídateľné hrozby a byť 

pripravená promptne reagovať na 

nepredvídateľné hrozby, ako aj schopnosť 

zotaviť sa z rôznych typov útokov a zaistiť 

bezpečnosť dodávok energie a surovín; 

1. konštatuje, že jedným z hlavných cieľov 

EÚ musí byť zaručenie bezpečnosti jej 

občanov a územia, pričom je potrebné 

chrániť jej hodnoty a spoločenský model a 

obhajovať jej základné záujmy. EÚ musí 

preto zaistiť svoju vnútornú aj vonkajšiu 

odolnosť, schopnosť predvídať, vopred 

vylúčiť a riešiť predvídateľné hrozby a byť 

pripravená promptne reagovať na 

nepredvídateľné hrozby, ako aj schopnosť 

zotaviť sa z rôznych typov útokov a zaistiť 

ľudské práva na celom svete a bezpečnosť 

dodávok energie a surovín; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  80 

Boris Zala 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. konštatuje, že hlavným cieľom EÚ musí 

byť zaručenie bezpečnosti jej občanov a 

územia, pričom je potrebné chrániť jej 

hodnoty a spoločenský model a obhajovať 

jej základné záujmy. EÚ musí preto zaistiť 

1. konštatuje, že hlavným cieľom EÚ musí 

byť zaručenie bezpečnosti jej občanov a 

územia, pričom je potrebné chrániť jej 

hodnoty a obhajovať jej základné záujmy. 

EÚ a jej členské štáty musia preto zaistiť 
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svoju vnútornú aj vonkajšiu odolnosť, 

schopnosť predvídať, vopred vylúčiť a 

riešiť predvídateľné hrozby a byť 

pripravená promptne reagovať na 

nepredvídateľné hrozby, ako aj schopnosť 

zotaviť sa z rôznych typov útokov a zaistiť 

bezpečnosť dodávok energie a surovín; 

odolnosť demokratických inštitúcií 

a základných hodnôt; domnieva sa, že sú 

potrebné nové spoločné inštitúcie na 

riešenie rastúceho počtu vnútorných 

a vonkajších hrozieb, ktorým sa poskytne 

dostatok prostriedkov a budú mať 

schopnosť predvídať, vopred vylúčiť a 

riešiť predvídateľné hrozby a budú 

pripravené promptne a spoločne reagovať 

na nepredvídateľné hrozby, aby mala EÚ 

schopnosť zotaviť sa z rôznych typov 

útokov a zaistiť bezpečnosť dodávok 

energie a surovín; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  81 

Knut Fleckenstein 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. konštatuje, že hlavným cieľom EÚ musí 

byť zaručenie bezpečnosti jej občanov a 

územia, pričom je potrebné chrániť jej 

hodnoty a spoločenský model a obhajovať 

jej základné záujmy. EÚ musí preto zaistiť 

svoju vnútornú aj vonkajšiu odolnosť, 

schopnosť predvídať, vopred vylúčiť a 

riešiť predvídateľné hrozby a byť 

pripravená promptne reagovať na 

nepredvídateľné hrozby, ako aj schopnosť 

zotaviť sa z rôznych typov útokov a zaistiť 

bezpečnosť dodávok energie a surovín; 

1. konštatuje, že hlavným cieľom 

zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ 

musí byť zachovanie bezpečnosti, istoty 

a prosperity pre všetkých občanov žijúcich 

v EÚ a územia, pričom je potrebné chrániť 

jej hodnoty a spoločenský model. EÚ musí 

preto zaistiť svoju vnútornú aj vonkajšiu 

odolnosť, schopnosť predvídať, vopred 

vylúčiť a riešiť predvídateľné hrozby a byť 

pripravená promptne reagovať na 

nepredvídateľné hrozby, ako aj schopnosť 

zotaviť sa z rôznych typov útokov a zaistiť 

bezpečnosť dodávok energie a surovín; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  82 

Vincent Peillon 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 



 

PE577.080v01-00 42/121 AM\1087188SK.doc 

SK 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. domnieva sa, že ak má byť EÚ 

schopná riešiť meniace sa globálne 

prostredie, jej stratégia musí vychádzať z: 

 a) identifikácie a prioritizácie hrozieb a 

problémov; 

 b) vymedzenia reakcií na tieto hrozby a 

problémy; 

 c) určenia potrebných prostriedkov; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  83 

Andrejs Mamikins 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. konštatuje, že hlavným 

nebezpečenstvom pre budúcnosť EÚ sú 

nedostatočná jednotnosť, vzájomná 

nedôvera medzi členskými štátmi EÚ, 

nepredvídateľné a nezodpovedné 

správanie politických predstaviteľov 

členských štátov EÚ, chýbajúce spoločné 

ciele a ambície. Tieto faktory dramaticky 

znižujú vplyv a efektívnosť Európskej 

únie. Zároveň obmedzujú schopnosť 

reagovať na vonkajšie a vnútorné 

problémy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  84 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. pripomína záväzok EÚ vypracovať 

spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú 

politiku vedenú zásadami demokracie, 

právneho štátu, univerzálnosti 

a nedeliteľnosti ľudských práv 

a základných slobôd a vyzýva EÚ a jej 

členské štáty, aby zvýšili úsilie o efektívne 

presadzovanie týchto hodnôt ako 

základného prvku v rámci svojich vzťahov 

so širším svetom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  85 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. poukazuje na význam maximálne 

komplexného a kooperatívneho prístupu 

k bezpečnosti; v tejto súvislosti vyzýva EÚ, 

aby pracovala na posilnení OBSE 

a oživení jej úlohy, aby sa tak dali lepšie 

využiť všetky nástroje a politiky OBSE; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  86 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. uvádza, že základným strategickým 

záujmom Únie je mierový multilaterálny 

globálny poriadok založený na právnom 
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štáte, dodržiavaní ľudských práv 

a demokracii; s hlbokým znepokojením 

berie na vedomie, že tieto normy 

a hodnoty sa dostávajú pod stále väčší tlak 

v čoraz nestabilnejšom svete, pre ktorý sú 

typické rozširujúce sa nerovnosti, 

stúpajúca koncentrácia bohatstva, zdrojov 

a moci a oslabujúca sa schopnosť štátu 

riadiť a chrániť svoje domáce 

obyvateľstvo; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  87 

Gunnar Hökmark 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. zdôrazňuje, že hranice jednotlivých 

členských štátov sú hranicami Únie 

a primerane tomu by sa mali brániť; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  88 

Boris Zala 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. pripomína, že zvýšená miera 

vnútorných a vonkajších bezpečnostných 

hrozieb vrátane terorizmu a hybridných 

vojen si vyžaduje rozšírenú spoluprácu 

a integráciu v oblasti zhromažďovania 

spravodajských informácií, 

informovanosti o situácii a spoločnej 

analýzy; poukazuje na potrebu väčšej 

súdržnosti a inštitucionálnej konsolidácie 

spravodajských spôsobilostí, ktoré majú 
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k dispozícii EÚ a jej členské štáty, čo by 

mohlo viesť k zriadeniu plnoprávnej 

spravodajskej agentúry EÚ; ďalej sa 

domnieva, že na boj proti cezhraničnej 

trestnej činnosti je potrebná väčšia 

spolupráca a zoskupenie prostriedkov 

a práca smerom na predstave spoločného 

európskeho vyšetrovacieho výboru; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  89 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. domnieva sa, že inkluzívna 

mnohostranná diplomacia pod vedením 

PK/VP je kľúčovým nástrojom pri riešení 

konfliktov v susedstve; domnieva sa, že 

treba viac prepojení a synergií medzi 

diplomaciou a vnútornými vecami; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  90 

Andrejs Mamikins 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1b. konštatuje, že ideologické vákuum je 

veľmi nebezpečné pre budúci rozvoj EÚ. 

Nacionalisti, radikáli a xenofóbi sa 

pokúšajú vyplniť toto vákuum svojim 

negatívnym obsahom. Časť spoločnosti 

EÚ nie je imúnna voči ich emočnej 

rétorike. EÚ to môže zničiť rýchlejšie ako 

akýkoľvek vonkajší skutočný nepriateľ; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  91 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1b. pripomína, že Transatlantické 

partnerstvo, ktoré je založené na silných 

politických, kultúrnych, hospodárskych 

a historických väzbách, na spoločných 

hodnotách ako sloboda, demokracia, 

ľudské práva a právny štát a na 

spoločných cieľoch, zostáva aj naďalej 

základným kameňom našej bezpečnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  92 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1b. konštatuje, že Únia a väčšina 

členských štátov EÚ nedávno zvýšili svoje 

úsilie o boj proti terorizmu; domnieva sa, 

že prístup Únie k boju proti terorizmu by 

mal v prvom rade vychádzať z prístupu 

trestnoprávnej spravodlivosti, ktorého 

základom je intenzívna spolupráca medzi 

políciou, súdnictvom a spravodajskými 

agentúrami v Európe; naliehavo vyzýva 

VP, Komisiu a členské štáty EÚ, aby pri 

spolupráci s tretími krajinami v oblasti 

boja proti terorizmu venovali mimoriadnu 

pozornosť normám ľudských práv 

a zásadám zodpovednosti 

a transparentnosti a aby predchádzali 
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každému znižovaniu noriem ľudských 

práv; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  93 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1b. domnieva sa, že EÚ by mala byť 

konštruktívnym a odolným globálnym 

aktérom s regionálnym zameraním a že by 

mala prispievať k efektívnejšiemu 

multilaterálnemu globálnemu riadeniu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  94 

Andrejs Mamikins 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1c. konštatuje, že EÚ si môže vybrať, či 

radikálne zrýchli integračné procesy alebo 

sa vráti do minulosti – k rozdelenej 

a slabej Európe. Európa však už nemá 

možnosť zostať dlhodobo v prechodnej 

pozícii. Každý integračný krok si vyžaduje 

ďalšie zmeny, inak spôsobí nebezpečné 

vývojové nepomery. Jasnými príkladmi 

takýchto nepomerov sú problémy 

eurozóny a súčasná utečenecká kríza 

v Európe. Každé omeškanie môže byť pre 

budúcnosť EÚ fatálne; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  95 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1c. domnieva sa, že je rozhodujúce 

stanoviť skutočný spoločný záujem 

bezpečnostnej politiky všetkých 

28 členských štátov EÚ v každom regióne 

sveta a v každej príslušnej politickej 

oblasti; zdôrazňuje však, že už 

zviditeľnenie týchto spoločných cieľov by 

výrazne posilnilo EÚ ako aktéra v oblasti 

zahraničných vecí; vyzýva VP, aby ESVČ 

poverila zmapovaním takýchto 

konkrétnych záujmov a aby pomohla 

vymedziť strategické a operačné ciele, 

ktoré môžu priamo viesť ku konkrétnym 

výstupom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  96 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 d (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1d. zdôrazňuje, že v globálnej stratégii by 

sa mali explicitne riešiť naliehavé 

a priame hrozby pre európsky proces 

integrácie; v tejto súvislosti sa domnieva, 

že tieto hrozby majú vnútorné a vonkajšie 

zložky, ktoré sú vzájomne prepojené; 

považuje za rozhodujúce zaoberať sa viac 

tými, ktorí sa vnímajú ako porazení 

v čoraz bližšej Únii v globalizovanom 

svete, a posilniť fungovanie sociálnych 

zmlúv a silnej zastupiteľskej demokracie 

aj v záujme zaručenia bezpečnosti; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  97 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 e (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1e. trvá na tom, že problematika zmeny 

klímy predstavuje najväčšiu hrozbu pre 

globálnu bezpečnosť a treba ju naliehavo 

riešiť; zdôrazňuje, že tieto javy 

predstavujú takisto zhoršenie hrozieb pre 

medzinárodný mier a bezpečnosť 

obyvateľstva; poukazuje na to, že EÚ by 

mala vziať do úvahy účinky zmeny klímy 

na medzinárodnú bezpečnosť; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  98 

Sabine Lösing 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. konštatuje, že v budúcnosti sa EÚ a jej 

členské štáty budú musieť menej 

spoliehať na Spojené štáty a prevziať 

väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú 

bezpečnosť a obranu územia. Vyzýva 

preto EÚ a členské štáty, aby zlepšili svoju 

strategickú autonómiu, pokiaľ ide o 

obranné spôsobilosti a kapacity, aby boli 

pripravené reagovať na širokú škálu 

civilných a vojenských hrozieb a rizík, 

pričom sa bude v plnej miere dopĺňať s 

NATO; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  99 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. konštatuje, že v budúcnosti sa EÚ a jej 

členské štáty budú musieť menej 

spoliehať na Spojené štáty a prevziať 

väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú 

bezpečnosť a obranu územia. Vyzýva 

preto EÚ a členské štáty, aby zlepšili svoju 

strategickú autonómiu, pokiaľ ide o 

obranné spôsobilosti a kapacity, aby boli 

pripravené reagovať na širokú škálu 

civilných a vojenských hrozieb a rizík, 

pričom sa bude v plnej miere dopĺňať s 

NATO; 

2. zastáva názor, že zahraničná politika 

EÚ a jej členských štátov by sa mala 

menej spoliehať na Spojené štáty; vyzýva 

preto EÚ a členské štáty, aby autonómne 

vypracovali vlastné vonkajšie politiky, 

pokiaľ ide o podporu vlastných 

obchodných záujmov aj oblasť 

bezpečnosti a obrany; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  100 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. konštatuje, že v budúcnosti sa EÚ a jej 

členské štáty budú musieť menej 

spoliehať na Spojené štáty a prevziať 

väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú 

bezpečnosť a obranu územia. Vyzýva preto 

EÚ a členské štáty, aby zlepšili svoju 

strategickú autonómiu, pokiaľ ide o 

obranné spôsobilosti a kapacity, aby boli 

pripravené reagovať na širokú škálu 

civilných a vojenských hrozieb a rizík, 

pričom sa bude v plnej miere dopĺňať s 

NATO; 

2. zdôrazňuje, že EÚ a jej členské štáty 

musia prevziať úplnú zodpovednosť za 

vlastnú spoločnú bezpečnosť a obranu 

vrátane občanov, územia, záujmov 

a hodnôt. Vyzýva preto EÚ a členské štáty, 

aby zintenzívnili svoju strategickú 

autonómiu, pokiaľ ide o obranné 

spôsobilosti a kapacity, aby boli pripravené 

reagovať na širokú škálu civilných, 

vojenských a hybridných hrozieb a rizík; 

konštatuje, že EÚ a členské štáty musia 

využívať SBOP na riešenie spoločných 

bezpečnostných hrozieb prichádzajúcich 

z rôznych smerov, na spojenie vnútorných 
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a vonkajších úvah spôsobených týmito 

hrozbami a rizikami a na začlenenie 

civilno-vojenského prístupu do kolektívnej 

pripravenosti a reakcie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  101 

Marietje Schaake 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. konštatuje, že v budúcnosti sa EÚ a jej 

členské štáty budú musieť menej 

spoliehať na Spojené štáty a prevziať 

väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú 

bezpečnosť a obranu územia. Vyzýva 

preto EÚ a členské štáty, aby zlepšili svoju 

strategickú autonómiu, pokiaľ ide o 

obranné spôsobilosti a kapacity, aby boli 

pripravené reagovať na širokú škálu 

civilných a vojenských hrozieb a rizík, 

pričom sa bude v plnej miere dopĺňať s 

NATO; 

2. konštatuje, že v budúcnosti EÚ a jej 

členské štáty musia byť samy osebe 

globálnym aktérom a garantom 

bezpečnosti bez toho, aby sa museli 

spoliehať na Spojené štáty, pričom treba 

zdôrazniť, že NATO musí zostať 

rozhodujúcim pilierom globálneho 

systému založeného na pravidlách 

a dodržiavaní základných práv a slobôd. 

Vyzýva preto EÚ a členské štáty, aby 

zlepšili svoju strategickú autonómiu, 

pokiaľ ide o obranné spôsobilosti a 

kapacity, aby boli pripravené reagovať na 

širokú škálu civilných a vojenských 

hrozieb a rizík, pričom sa bude v plnej 

miere dopĺňať s NATO; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  102 

Urmas Paet 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. konštatuje, že v budúcnosti sa EÚ a jej 

členské štáty budú musieť menej spoliehať 

na Spojené štáty a prevziať väčšiu 

2. konštatuje, že v budúcnosti EÚ a jej 

členské štáty budú musieť prevziať väčšiu 

zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 
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zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 

a obranu územia. Vyzýva preto EÚ a 

členské štáty, aby zlepšili svoju strategickú 

autonómiu, pokiaľ ide o obranné 

spôsobilosti a kapacity, aby boli pripravené 

reagovať na širokú škálu civilných a 

vojenských hrozieb a rizík, pričom sa bude 

v plnej miere dopĺňať s NATO; 

a obranu územia. Vyzýva preto EÚ a 

členské štáty, aby zlepšili svoju strategickú 

autonómiu, pokiaľ ide o obranné 

spôsobilosti a kapacity, aby boli pripravené 

reagovať na širokú škálu civilných a 

vojenských hrozieb a rizík, pričom sa bude 

v plnej miere dopĺňať s NATO; 

Or. et 

 

Pozmeňujúci návrh  103 

Mark Demesmaeker 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. konštatuje, že v budúcnosti sa EÚ a jej 

členské štáty budú musieť menej spoliehať 

na Spojené štáty a prevziať väčšiu 

zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 

a obranu územia. Vyzýva preto EÚ a 

členské štáty, aby zlepšili svoju strategickú 

autonómiu, pokiaľ ide o obranné 

spôsobilosti a kapacity, aby boli pripravené 

reagovať na širokú škálu civilných a 

vojenských hrozieb a rizík, pričom sa bude 

v plnej miere dopĺňať s NATO; 

2. konštatuje, že v budúcnosti EÚ a jej 

členské štáty budú musieť prevziať väčšiu 

zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 

a obranu územia. Vyzýva preto EÚ a 

členské štáty, aby zlepšili svoju strategickú 

autonómiu, pokiaľ ide o obranné 

spôsobilosti a kapacity, aby boli pripravené 

reagovať na širokú škálu civilných a 

vojenských hrozieb a rizík, pričom sa bude 

v plnej miere dopĺňať s NATO; 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  104 

Charles Tannock 

v mene skupiny ECR 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. konštatuje, že v budúcnosti sa EÚ a jej 

členské štáty budú musieť menej spoliehať 

na Spojené štáty a prevziať väčšiu 

2. konštatuje, že v budúcnosti EÚ a jej 

členské štáty budú musieť prevziať väčšiu 

zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 
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zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 

a obranu územia. Vyzýva preto EÚ a 

členské štáty, aby zlepšili svoju strategickú 

autonómiu, pokiaľ ide o obranné 

spôsobilosti a kapacity, aby boli pripravené 

reagovať na širokú škálu civilných a 

vojenských hrozieb a rizík, pričom sa bude 

v plnej miere dopĺňať s NATO; 

a obranu územia. Vyzýva preto EÚ a 

členské štáty, aby zlepšili svoju strategickú 

autonómiu, pokiaľ ide o obranné 

spôsobilosti a kapacity, aby boli pripravené 

reagovať na širokú škálu civilných a 

vojenských hrozieb a rizík, pričom sa bude 

v plnej miere dopĺňať s NATO a bude 

konať v súlade s článkom 42 ods. 2 ZEÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  105 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. konštatuje, že v budúcnosti sa EÚ a jej 

členské štáty budú musieť menej spoliehať 

na Spojené štáty a prevziať väčšiu 

zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 

a obranu územia. Vyzýva preto EÚ a 

členské štáty, aby zlepšili svoju strategickú 

autonómiu, pokiaľ ide o obranné 

spôsobilosti a kapacity, aby boli pripravené 

reagovať na širokú škálu civilných a 

vojenských hrozieb a rizík, pričom sa bude 

v plnej miere dopĺňať s NATO; 

2. konštatuje, že v budúcnosti EÚ a jej 

členské štáty budú musieť byť jednotnejšie 

a pripravené prevziať väčšiu 

zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 

a obranu územia a súčasne spolupracovať 

s medzinárodnými partnermi v rámci 

NATO. Vyzýva preto EÚ a členské štáty, 

aby zlepšili svoju strategickú autonómiu, 

pokiaľ ide o obranné spôsobilosti a 

kapacity, aby boli pripravené reagovať na 

širokú škálu civilných a vojenských 

hrozieb a rizík, pričom sa bude v plnej 

miere dopĺňať s NATO; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  106 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. konštatuje, že v budúcnosti sa EÚ a jej 

členské štáty budú musieť menej 

2. konštatuje, že v budúcnosti by EÚ a jej 

členské štáty mali prevziať väčšiu 
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spoliehať na Spojené štáty a prevziať 

väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú 

bezpečnosť a obranu územia. Vyzýva preto 

EÚ a členské štáty, aby zlepšili svoju 

strategickú autonómiu, pokiaľ ide o 

obranné spôsobilosti a kapacity, aby boli 

pripravené reagovať na širokú škálu 

civilných a vojenských hrozieb a rizík, 

pričom sa bude v plnej miere dopĺňať s 

NATO; 

zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 

a obranu územia, pričom by dôraz mali 

klásť na preventívne akcie a rýchle 

reakcie. Vyzýva preto EÚ a členské štáty, 

aby zlepšili svoju strategickú autonómiu, 

pokiaľ ide o obranné spôsobilosti a 

kapacity, aby boli pripravené reagovať na 

širokú škálu civilných a vojenských 

hrozieb a rizík, pričom sa bude v plnej 

miere dopĺňať s NATO; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  107 

Louis Michel 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. konštatuje, že v budúcnosti sa EÚ a jej 

členské štáty budú musieť menej spoliehať 

na Spojené štáty a prevziať väčšiu 

zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 

a obranu územia. Vyzýva preto EÚ a 

členské štáty, aby zlepšili svoju strategickú 

autonómiu, pokiaľ ide o obranné 

spôsobilosti a kapacity, aby boli pripravené 

reagovať na širokú škálu civilných a 

vojenských hrozieb a rizík, pričom sa bude 

v plnej miere dopĺňať s NATO; 

2. konštatuje, že v budúcnosti EÚ a jej 

členské štáty budú musieť prevziať väčšiu 

zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 

a obranu územia. Vyzýva preto EÚ a 

členské štáty, aby zlepšili svoju strategickú 

autonómiu, pokiaľ ide o obranné 

spôsobilosti a kapacity, aby boli pripravené 

reagovať na širokú škálu civilných a 

vojenských hrozieb a rizík, pričom sa bude 

v plnej miere dopĺňať s NATO; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  108 

Francisco José Millán Mon 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. konštatuje, že v budúcnosti sa EÚ a jej 

členské štáty budú musieť menej spoliehať 

2. domnieva sa, že Spojené štáty sú 

kľúčovým strategickým partnerom EÚ 
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na Spojené štáty a prevziať väčšiu 

zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 

a obranu územia. Vyzýva preto EÚ a 

členské štáty, aby zlepšili svoju strategickú 

autonómiu, pokiaľ ide o obranné 

spôsobilosti a kapacity, aby boli pripravené 

reagovať na širokú škálu civilných a 

vojenských hrozieb a rizík, pričom sa bude 

v plnej miere dopĺňať s NATO; 

a táto skutočnosť je ešte očividnejšia 

v súčasnej geopolitickej situácii. 
Konštatuje však, že v budúcnosti EÚ a jej 

členské štáty budú musieť prevziať väčšiu 

zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 

a obranu územia. Vyzýva preto EÚ a 

členské štáty, aby zlepšili svoju strategickú 

autonómiu, pokiaľ ide o obranné 

spôsobilosti a kapacity, aby boli pripravené 

reagovať na širokú škálu civilných a 

vojenských hrozieb a rizík, pričom sa bude 

v plnej miere dopĺňať s NATO; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  109 

James Carver 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. konštatuje, že v budúcnosti sa EÚ a jej 

členské štáty budú musieť menej spoliehať 

na Spojené štáty a prevziať väčšiu 

zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 

a obranu územia. Vyzýva preto EÚ a 

členské štáty, aby zlepšili svoju strategickú 

autonómiu, pokiaľ ide o obranné 

spôsobilosti a kapacity, aby boli pripravené 

reagovať na širokú škálu civilných a 

vojenských hrozieb a rizík, pričom sa bude 

v plnej miere dopĺňať s NATO; 

2. konštatuje, že v budúcnosti sa EÚ a jej 

členské štáty budú musieť menej spoliehať 

na Spojené štáty a prevziať väčšiu 

zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 

a obranu územia. Vyzýva preto členské 

štáty, aby zlepšili svoju strategickú 

autonómiu, pokiaľ ide o obranné 

spôsobilosti a kapacity, aby boli pripravené 

reagovať na širokú škálu civilných a 

vojenských hrozieb a rizík, pričom sa bude 

v plnej miere dopĺňať s NATO; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  110 

Vincent Peillon 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. konštatuje, že v budúcnosti sa EÚ a jej 

členské štáty budú musieť menej spoliehať 

na Spojené štáty a prevziať väčšiu 

zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 

a obranu územia. Vyzýva preto EÚ a 

členské štáty, aby zlepšili svoju strategickú 

autonómiu, pokiaľ ide o obranné 

spôsobilosti a kapacity, aby boli pripravené 

reagovať na širokú škálu civilných a 

vojenských hrozieb a rizík, pričom sa bude 

v plnej miere dopĺňať s NATO; 

2. poukazuje na to, že členské štáty EÚ 

tvoria východné krídlo NATO. Konštatuje, 

že v budúcnosti sa EÚ a jej členské štáty 

budú musieť menej spoliehať na Spojené 

štáty a prevziať väčšiu zodpovednosť za 

svoju vlastnú bezpečnosť a obranu územia. 

Vyzýva preto EÚ a členské štáty, aby 

zlepšili svoju strategickú autonómiu, 

pokiaľ ide o obranné spôsobilosti a 

kapacity, aby boli pripravené reagovať na 

širokú škálu civilných a vojenských 

hrozieb a rizík, pričom bude fungovať 

v rámci NATO alebo sa bude v plnej miere 

dopĺňať s NATO; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  111 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. konštatuje, že v budúcnosti sa EÚ a jej 

členské štáty budú musieť menej spoliehať 

na Spojené štáty a prevziať väčšiu 

zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 

a obranu územia. Vyzýva preto EÚ a 

členské štáty, aby zlepšili svoju strategickú 

autonómiu, pokiaľ ide o obranné 

spôsobilosti a kapacity, aby boli 

pripravené reagovať na širokú škálu 

civilných a vojenských hrozieb a rizík, 

pričom sa bude v plnej miere dopĺňať s 

NATO; 

2. konštatuje, že v budúcnosti sa EÚ a jej 

členské štáty budú musieť menej spoliehať 

na Spojené štáty a prevziať väčšiu 

zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 

a obranu územia. Vyzýva preto EÚ a 

členské štáty, aby zlepšili svoju kapacitu 

konať, aby boli pripravené reagovať na 

širokú škálu civilných a vojenských 

hrozieb a rizík, pričom sa budú v plnej 

miere dopĺňať s NATO; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  112 

Michael Gahler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. konštatuje, že v budúcnosti sa EÚ a jej 

členské štáty budú musieť menej spoliehať 

na Spojené štáty a prevziať väčšiu 

zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 

a obranu územia. Vyzýva preto EÚ a 

členské štáty, aby zlepšili svoju strategickú 

autonómiu, pokiaľ ide o obranné 

spôsobilosti a kapacity, aby boli pripravené 

reagovať na širokú škálu civilných a 

vojenských hrozieb a rizík, pričom sa bude 

v plnej miere dopĺňať s NATO; 

2. konštatuje, že v budúcnosti sa EÚ a jej 

členské štáty budú musieť menej spoliehať 

na Spojené štáty a prevziať väčšiu 

zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 

a obranu územia najmä v susedstve 

Európy. Vyzýva preto EÚ a členské štáty, 

aby zlepšili svoju strategickú autonómiu, 

pokiaľ ide o obranné spôsobilosti a 

kapacity, aby boli pripravené reagovať na 

širokú škálu civilných a vojenských 

hrozieb a rizík, pričom sa bude v plnej 

miere dopĺňať s NATO; vyzýva Komisiu, 

aby vo svojom ohlasovanom akčnom 

pláne EÚ v oblasti obrany (COM(2015) 

610 final) objasnila, ako budú 

predpokladané opatrenia EÚ reagovať na 

tretiu kompenzačnú stratégiu USA a na 

obrannú inovačnú iniciatívu USA; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  113 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. konštatuje, že v budúcnosti sa EÚ a jej 

členské štáty budú musieť menej spoliehať 

na Spojené štáty a prevziať väčšiu 

zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 

a obranu územia. Vyzýva preto EÚ a 

členské štáty, aby zlepšili svoju strategickú 

autonómiu, pokiaľ ide o obranné 

spôsobilosti a kapacity, aby boli pripravené 

reagovať na širokú škálu civilných a 

vojenských hrozieb a rizík, pričom sa bude 

2. konštatuje, že v budúcnosti sa EÚ a jej 

členské štáty budú musieť menej spoliehať 

na Spojené štáty a prevziať väčšiu 

zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 

a obranu územia. Vníma potrebu 

obnoveného záväzku a sústredeného 

úsilia a zavedenie politického podnetu do 

našej spoločnej bezpečnostnej koncepcie 

na základe OBSE. Vyzýva EÚ a jej 

členské štáty, aby nadviazali na také 
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v plnej miere dopĺňať s NATO; pozitívne iniciatívy, ktoré sa snažia 

nadviazať dialóg o širšej európskej 

bezpečnosti v rámci OBSE. Vyzýva EÚ a 

členské štáty, aby zlepšili svoju strategickú 

autonómiu, pokiaľ ide o obranné 

spôsobilosti a kapacity, aby boli pripravené 

reagovať na širokú škálu civilných a 

vojenských hrozieb a rizík, pričom sa bude 

v plnej miere dopĺňať s NATO a budú sa 

dodržiavať ľudské práva a európske 

hodnoty; konštatuje, že bojové skupiny 

EÚ dosiahli úplnú operačnú spôsobilosť 

v roku 2007, a požaduje posilnenie 

možností EÚ nasadzovať tieto spôsobilosti 

efektívne a rýchlo; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  114 

Georgios Epitideios 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. konštatuje, že v budúcnosti sa EÚ a jej 

členské štáty budú musieť menej spoliehať 

na Spojené štáty a prevziať väčšiu 

zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 

a obranu územia. Vyzýva preto EÚ a 

členské štáty, aby zlepšili svoju strategickú 

autonómiu, pokiaľ ide o obranné 

spôsobilosti a kapacity, aby boli pripravené 

reagovať na širokú škálu civilných a 

vojenských hrozieb a rizík, pričom sa bude 

v plnej miere dopĺňať s NATO; 

2. konštatuje, že v budúcnosti sa EÚ a jej 

členské štáty budú musieť menej spoliehať 

na Spojené štáty a prevziať väčšiu 

zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 

a obranu územia. Vyzýva preto EÚ a 

členské štáty, aby zaistili svoju strategickú 

autonómiu, pokiaľ ide o obranné 

spôsobilosti a kapacity, aby boli pripravené 

reagovať na širokú škálu civilných a 

vojenských hrozieb a rizík, a to v plnej 

miere a pri sústavnej spolupráci s NATO; 

Or. el 

 

Pozmeňujúci návrh  115 

Gunnar Hökmark 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. konštatuje, že v budúcnosti sa EÚ a jej 

členské štáty budú musieť menej spoliehať 

na Spojené štáty a prevziať väčšiu 

zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 

a obranu územia. Vyzýva preto EÚ a 

členské štáty, aby zlepšili svoju strategickú 

autonómiu, pokiaľ ide o obranné 

spôsobilosti a kapacity, aby boli pripravené 

reagovať na širokú škálu civilných a 

vojenských hrozieb a rizík, pričom sa bude 

v plnej miere dopĺňať s NATO; 

2. konštatuje, že v budúcnosti sa EÚ a jej 

členské štáty budú musieť menej spoliehať 

na Spojené štáty a prevziať väčšiu 

zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 

a obranu územia. Vyzýva preto EÚ a 

členské štáty, aby zlepšili svoju strategickú 

autonómiu, pokiaľ ide o obranné 

spôsobilosti a kapacity, aby boli pripravené 

reagovať na širokú škálu civilných a 

vojenských hrozieb a rizík vrátane 

informačnej a hybridnej vojny, pričom sa 

bude v plnej miere dopĺňať s NATO; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  116 

Boris Zala 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. konštatuje, že v budúcnosti sa EÚ a jej 

členské štáty budú musieť menej spoliehať 

na Spojené štáty a prevziať väčšiu 

zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 

a obranu územia. Vyzýva preto EÚ a 

členské štáty, aby zlepšili svoju strategickú 

autonómiu, pokiaľ ide o obranné 

spôsobilosti a kapacity, aby boli pripravené 

reagovať na širokú škálu civilných a 

vojenských hrozieb a rizík, pričom sa bude 

v plnej miere dopĺňať s NATO; 

2. konštatuje, že v budúcnosti sa EÚ a jej 

členské štáty budú pri zaisťovaní 

bezpečnosti musieť menej spoliehať na 

Spojené štáty a budú musieť prevziať 

väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú 

bezpečnosť a obranu územia a za riadenie 

bezpečnostných kríz v susedstve. Vyzýva 

preto EÚ a členské štáty, aby zlepšili svoju 

strategickú autonómiu, pokiaľ ide o 

obranné spôsobilosti a kapacity, aby boli 

pripravené reagovať na širokú škálu 

civilných a vojenských hrozieb a rizík; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  117 

Paavo Väyrynen 
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Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. konštatuje, že v budúcnosti sa EÚ a jej 

členské štáty budú musieť menej spoliehať 

na Spojené štáty a prevziať väčšiu 

zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 

a obranu územia. Vyzýva preto EÚ a 

členské štáty, aby zlepšili svoju strategickú 

autonómiu, pokiaľ ide o obranné 

spôsobilosti a kapacity, aby boli pripravené 

reagovať na širokú škálu civilných a 

vojenských hrozieb a rizík, pričom sa bude 

v plnej miere dopĺňať s NATO; 

2. konštatuje, že v budúcnosti sa EÚ a jej 

členské štáty budú musieť menej spoliehať 

na Spojené štáty a prevziať väčšiu 

zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 

a obranu územia. Vyzýva preto EÚ a 

členské štáty, aby zlepšili svoju strategickú 

autonómiu, pokiaľ ide o obranné 

spôsobilosti a kapacity, aby boli pripravené 

reagovať na širokú škálu civilných a 

vojenských hrozieb a rizík; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  118 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. konštatuje, že v budúcnosti sa EÚ a jej 

členské štáty budú musieť menej spoliehať 

na Spojené štáty a prevziať väčšiu 

zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 

a obranu územia. Vyzýva preto EÚ a 

členské štáty, aby zlepšili svoju strategickú 

autonómiu, pokiaľ ide o obranné 

spôsobilosti a kapacity, aby boli pripravené 

reagovať na širokú škálu civilných a 

vojenských hrozieb a rizík, pričom sa bude 

v plnej miere dopĺňať s NATO; 

2. konštatuje, že v budúcnosti sa EÚ a jej 

členské štáty budú musieť menej spoliehať 

na Spojené štáty a prevziať väčšiu 

zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 

a obranu územia a súčasne budú musieť 

udržiavať preferované spojenectvo s USA 

v rôznych inštitucionálnych rámcoch ako 

jadro všetkých rozhodovaní. Vyzýva preto 

EÚ a členské štáty, aby zlepšili svoju 

strategickú autonómiu, pokiaľ ide o 

obranné spôsobilosti a kapacity, aby boli 

pripravené reagovať na širokú škálu 

civilných a vojenských hrozieb a rizík, 

pričom sa bude v plnej miere dopĺňať s 

NATO; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  119 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2a. konštatuje, že v správe Komisie 

o Európskej únii v meniacom sa 

globálnom prostredí sa predpokladá, že 

humanitárne krízy sa stanú „novým 

bežným javom“; poznamenáva, že EÚ 

musí byť pripravená reagovať na túto 

novú situáciu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  120 

Gunnar Hökmark 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2a. poukazuje na to, že Európska únia má 

svetovo najväčšie hospodárstvo a že spolu 

s USA zodpovedá za takmer 40-násobok 

objemu v porovnaní s ruským 

hospodárstvom; poukazuje na skutočnosť, 

že EÚ spolu so svojimi spojencami má 

jedinečnú silu postaviť sa proti politikám 

a akciám, ktoré sa snažia oslabiť, 

destabilizovať alebo hroziť európske 

krajiny prostredníctvom energetickej 

politiky, hospodárskych blokád alebo 

tlaku tzv. mäkkej moci; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  121 

Ana Gomes, Elena Valenciano 
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Návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2a. poukazuje na to, že je naliehavo 

potrebné, aby EÚ a členské štáty posúdili, 

ktoré kritické infraštruktúry, reťazce 

a strategický priemysel a služby vrátane 

kybernetických systémov vo vnútroštátnej 

správe boli postúpené pod kontrolu 

zahraničných subjektov a mocností 

spôsobom, ktorý môže ohroziť strategickú 

autonómiu Európy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  122 

Gunnar Hökmark 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2b. zdôrazňuje, že európska spolupráca sa 

zameriava na voľný obchod, otvorené 

hranice a právny štát, čo svojím spôsobom 

nepredstavuje hrozbu pre nikoho, ale skôr 

príležitosť pre celú Európu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  123 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2b. domnieva sa, že pre Úniu má 

strategický význam zaistiť bezpečnosť 

svojich dodávok, a zdôrazňuje význam 

jasnej práce medzi Európskou komisiou 
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a Európskou obrannou agentúrou (EOA) 

spoločne s vykonávaním smerníc 

o obrannom balíku z roku 2009 členskými 

štátmi v oblasti obstarávania na účely 

obrany; opakovane zdôrazňuje, že je 

potrebné, aby členské štáty investovali do 

iniciatív združovania a spoločného 

využívania s cieľom zaistiť, aby boli 

potrebné bezpečnostné a obranné kapacity 

skutočne dostupné, aby sa zabránilo 

duplikáciám, presadila by sa 

interoperabilita systémov a vytvorili by sa 

úspory z rozsahu, šetrili by sa zdroje, čím 

by sa tiež podporil európsky priemysel; 

ďalej zdôrazňuje, že ďalšia spolupráca 

s NATO, predovšetkým v rámci jeho 

iniciatívy inteligentnej obrany, je žiaduca 

a potrebná; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  124 

James Carver 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. naliehavo preto vyzýva EÚ, aby 

posilnila ucelenú a štruktúrovanú 

spoluprácu v oblasti výskumu obrany, 

priemyselnej základne a kybernetickej 

obrany združovaním a spoločným 

využívaním spôsobilostí, aby sa rozpočty 

na obranu využívali účinnejšie. Treba 

posilniť úlohu Európskej obrannej 

agentúry a zvýšiť jej zdroje, aby mohla 

pracovať účinnejšie. Členské štáty by mali 

prevziať väčšiu mieru zodpovednosti za 

budovanie európskych spôsobilostí a 

prostredníctvom EOA zvýšiť svoje 

výdavky na vojenský výskum. Okrem toho 

treba rozvíjať skutočné európske 

schopnosti v oblasti spravodajstva a 

prognóz; 

vypúšťa sa 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  125 

Sabine Lösing 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. naliehavo preto vyzýva EÚ, aby 

posilnila ucelenú a štruktúrovanú 

spoluprácu v oblasti výskumu obrany, 

priemyselnej základne a kybernetickej 

obrany združovaním a spoločným 

využívaním spôsobilostí, aby sa rozpočty 

na obranu využívali účinnejšie. Treba 

posilniť úlohu Európskej obrannej 

agentúry a zvýšiť jej zdroje, aby mohla 

pracovať účinnejšie. Členské štáty by mali 

prevziať väčšiu mieru zodpovednosti za 

budovanie európskych spôsobilostí a 

prostredníctvom EOA zvýšiť svoje 

výdavky na vojenský výskum. Okrem toho 

treba rozvíjať skutočné európske 

schopnosti v oblasti spravodajstva a 

prognóz; 

3. vyjadruje znepokojenie zo zvýšenej 

štruktúrovanej spolupráce v oblasti 

výskumu obrany, priemyselnej základne a 

kybernetickej obrany združovaním a 

spoločným využívaním spôsobilostí. 

Namieta proti zlučovaniu civilného 

a vojenského výskumu. Odmieta 

financovanie obranného výskumu, misií 

SBOP a vojenských operácií z rozpočtu 

EÚ. Pripomína, že podľa článku 41 ods. 2 

ZEÚ sa žiadne výdavky vyplývajúce 

z akcií s vojenskými ani obrannými 

následkami nesmú uhrádzať z rozpočtu 

Únie. S obavami si všíma zámer Rady 

rozvíjať projekty na zintenzívnenie 

spôsobilostí EÚ vrátane diaľkovo 

ovládaných leteckých systémov (RPAS) 

a odmieta využívanie a rozvoj ozbrojených 

dronov a nezákonné praktiky 

mimosúdneho cieleného zabíjania. 

Dôrazne odmieta akékoľvek financovanie 

z programu Horizont 2020 alebo iných 

fondov určené na vojenský, civilno-

vojenský alebo bezpečnostný výskum 

všeobecne a na vývoj RPAS konkrétne; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  126 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. naliehavo preto vyzýva EÚ, aby 

posilnila ucelenú a štruktúrovanú 

spoluprácu v oblasti výskumu obrany, 

priemyselnej základne a kybernetickej 

obrany združovaním a spoločným 

využívaním spôsobilostí, aby sa rozpočty 

na obranu využívali účinnejšie. Treba 

posilniť úlohu Európskej obrannej 

agentúry a zvýšiť jej zdroje, aby mohla 

pracovať účinnejšie. Členské štáty by mali 

prevziať väčšiu mieru zodpovednosti za 

budovanie európskych spôsobilostí a 

prostredníctvom EOA zvýšiť svoje 

výdavky na vojenský výskum. Okrem toho 

treba rozvíjať skutočné európske 

schopnosti v oblasti spravodajstva a 

prognóz; 

3. naliehavo preto vyzýva členské štáty 

EÚ, aby posilnili ucelenú a štruktúrovanú 

spoluprácu v oblasti výskumu, vývoja 

a obstarávania v oblasti obrany, 

priemyselnej základne a kybernetickej 

obrany združovaním a spoločným 

využívaním spôsobilostí, aby sa 

vnútroštátne rozpočty na obranu využívali 

účinnejšie. Domnieva sa, že treba kriticky 

posúdiť úlohu Európskej obrannej 

agentúry, keďže jej vplyv na rozvoj 

spôsobilostí a zvýšenie efektívnosti 

projektov súvisiacich s obranou boli 

doteraz veľmi slabé. Vyzýva členské štáty, 

aby zabezpečili sprístupnenie vhodných 

spôsobilostí na plnenie úloh opísaných 

v článku 43 ZEÚ aj na príslušné mierové 

misie OSN. Poznamenáva slabú úroveň 

výmeny informácií medzi príslušnými 

vnútroštátnymi agentúrami členských 

štátov EÚ a požaduje diskusiu o tom, ako 

by sa dala posilniť spolupráca bez 

ohrozenia ochrany údajov a práv na 

ochranu súkromia občanov EÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  127 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. naliehavo preto vyzýva EÚ, aby 

posilnila ucelenú a štruktúrovanú 

spoluprácu v oblasti výskumu obrany, 

priemyselnej základne a kybernetickej 

obrany združovaním a spoločným 

využívaním spôsobilostí, aby sa rozpočty 

na obranu využívali účinnejšie. Treba 

posilniť úlohu Európskej obrannej 

agentúry a zvýšiť jej zdroje, aby mohla 

3. naliehavo vyzýva EÚ, aby posilnila 

ucelenú a štruktúrovanú spoluprácu 

v oblasti výskumu a vývoja, najmä 

prostredníctvom projektov v rámci 

programu Horizont 2020. Požaduje vývoj 

funkčnej európskej obrannej 

technologickej a priemyselnej základne 

(EDTIB), ktorá by sa týkala aj oblasti 

kybernetickej bezpečnosti a obrany, a to 
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pracovať účinnejšie. Členské štáty by mali 

prevziať väčšiu mieru zodpovednosti za 

budovanie európskych spôsobilostí a 

prostredníctvom EOA zvýšiť svoje 

výdavky na vojenský výskum. Okrem toho 

treba rozvíjať skutočné európske 

schopnosti v oblasti spravodajstva a 

prognóz; 

najmä združovaním a spoločným 

využívaním spôsobilostí a inými 

kooperatívnymi projektmi. Požaduje 

posilnenie, ale aj transparentnejšie 

a zodpovednejšie využívanie rozpočtov na 

bezpečnosť a obranu, čo je jediný spôsob, 

ako občanov opätovne uistiť aj 

o efektívnom využívaní zdrojov. Domnieva 

sa, že treba posilniť mandát EOA a zvýšiť 

jej prostriedky, aby mohla konať ako 

kľúčový odborný uzol pre členské štáty 

v rámci ich spoločnej bezpečnosti 

a obrany. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  128 

Michael Gahler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. naliehavo preto vyzýva EÚ, aby 

posilnila ucelenú a štruktúrovanú 

spoluprácu v oblasti výskumu obrany, 

priemyselnej základne a kybernetickej 

obrany združovaním a spoločným 

využívaním spôsobilostí, aby sa rozpočty 

na obranu využívali účinnejšie. Treba 

posilniť úlohu Európskej obrannej 

agentúry a zvýšiť jej zdroje, aby mohla 

pracovať účinnejšie. Členské štáty by mali 

prevziať väčšiu mieru zodpovednosti za 

budovanie európskych spôsobilostí a 

prostredníctvom EOA zvýšiť svoje 

výdavky na vojenský výskum. Okrem toho 

treba rozvíjať skutočné európske 

schopnosti v oblasti spravodajstva a 

prognóz; 

3. poznamenáva dopĺňajúce sa úlohy 

Európskej komisie, členských štátov a 

Európskej obrannej agentúry (EOA) 

v oblasti európskej obrannej 

technologickej a priemyselnej základne 

(EDTIB) a európskeho obranného trhu 

(EDM). V tejto súvislostí víta ambiciózne 

a opätovne potvrdené záväzky 

zainteresovaných strán predstavené počas 

zasadnutí Európskych rád v rokoch 2013 

a 2015. Naliehavo vyzýva členské štáty, 

aby okamžite iniciovali nové programy 

o budúcom spoločnom obstarávaní vedúce 

k naliehavo potrebným novým 

spôsobilostiam a prispievajúce 

k strategickej autonómii EÚ a jej 

obrannej priemyselnej 

konkurencieschopnosti. Okrem toho treba 

rozvíjať skutočné európske schopnosti v 

oblasti spravodajstva a prognóz; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  129 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. naliehavo preto vyzýva EÚ, aby 

posilnila ucelenú a štruktúrovanú 

spoluprácu v oblasti výskumu obrany, 

priemyselnej základne a kybernetickej 

obrany združovaním a spoločným 

využívaním spôsobilostí, aby sa rozpočty 

na obranu využívali účinnejšie. Treba 

posilniť úlohu Európskej obrannej agentúry 

a zvýšiť jej zdroje, aby mohla pracovať 

účinnejšie. Členské štáty by mali prevziať 

väčšiu mieru zodpovednosti za budovanie 

európskych spôsobilostí a prostredníctvom 

EOA zvýšiť svoje výdavky na vojenský 

výskum. Okrem toho treba rozvíjať 

skutočné európske schopnosti v oblasti 

spravodajstva a prognóz; 

3. naliehavo preto vyzýva EÚ, aby 

posilnila spoluprácu členských štátov v 

oblasti výskumu obrany, priemyselnej 

základne a kybernetickej obrany 

združovaním a spoločným využívaním 

spôsobilostí, aby sa rozpočty na obranu 

využívali účinnejšie a aby sa ušetrili 

dostupné hospodárske zdroje v záujme 

občanov EÚ. Treba posilniť úlohu 

Európskej obrannej agentúry, aby mohla 

členským štátom v krízových situáciách 

poskytovať vhodnú podporu a aby sa 

znížila ich finančná záťaž. Členské štáty 

by mali prevziať väčšiu mieru 

zodpovednosti za budovanie európskych 

spôsobilostí na výskum v oblasti 

bezpečnosti prostredníctvom EOA; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  130 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. naliehavo preto vyzýva EÚ, aby 

posilnila ucelenú a štruktúrovanú 

spoluprácu v oblasti výskumu obrany, 

priemyselnej základne a kybernetickej 

obrany združovaním a spoločným 

využívaním spôsobilostí, aby sa rozpočty 

na obranu využívali účinnejšie. Treba 

posilniť úlohu Európskej obrannej agentúry 

a zvýšiť jej zdroje, aby mohla pracovať 

3. naliehavo preto vyzýva EÚ, aby 

posilnila ucelenú a štruktúrovanú 

spoluprácu v oblasti výskumu obrany, 

technologicko-priemyselnej základne a 

kybernetickej obrany združovaním a 

spoločným využívaním spôsobilostí 

a koordinovaným využívaním rozpočtov 
na obranu účinnejšie. Zdôrazňuje, že treba 

výrazne posilniť úlohu Európskej obrannej 
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účinnejšie. Členské štáty by mali prevziať 

väčšiu mieru zodpovednosti za budovanie 

európskych spôsobilostí a prostredníctvom 

EOA zvýšiť svoje výdavky na vojenský 

výskum. Okrem toho treba rozvíjať 

skutočné európske schopnosti v oblasti 

spravodajstva a prognóz; 

agentúry a zvýšiť jej zdroje, aby mohla 

pracovať účinnejšie, a že členské štáty by 

mali prevziať väčšiu mieru zodpovednosti 

za budovanie európskych spôsobilostí a 

prostredníctvom EOA zvýšiť svoje 

výdavky na vojenský výskum. Konštatuje, 

že už existuje mnoho štúdií opisujúcich 

konkrétne projekty a návrhy, kde je 

potrebná ďalšia účinná spolupráca 

v oblasti obrany a ktoré by mohli byť 

užitočné a efektívne, napríklad 

v oblastiach, ktoré sa priamo netýkajú 

smrtiacich obranných nástrojov, ako 

napríklad doplňovanie paliva za letu, 

doprava, logistika a údržba. Okrem toho 

treba rozvíjať skutočné európske 

schopnosti v oblasti spravodajstva 

a prognóz, pričom musia byť zavedené 

vhodné mechanizmy dohľadu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  131 

Arnaud Danjean 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. naliehavo preto vyzýva EÚ, aby 

posilnila ucelenú a štruktúrovanú 

spoluprácu v oblasti výskumu obrany, 

priemyselnej základne a kybernetickej 

obrany združovaním a spoločným 

využívaním spôsobilostí, aby sa rozpočty 

na obranu využívali účinnejšie. Treba 

posilniť úlohu Európskej obrannej 

agentúry a zvýšiť jej zdroje, aby mohla 

pracovať účinnejšie. Členské štáty by mali 

prevziať väčšiu mieru zodpovednosti za 

budovanie európskych spôsobilostí a 

prostredníctvom EOA zvýšiť svoje 

výdavky na vojenský výskum. Okrem toho 

treba rozvíjať skutočné európske 

schopnosti v oblasti spravodajstva a 

3. naliehavo preto vyzýva EÚ, aby 

posilnila ucelenú a štruktúrovanú 

spoluprácu v oblasti výskumu obrany, 

priemyselnej základne a kybernetickej 

obrany združovaním a spoločným 

využívaním spôsobilostí, aby sa 

vnútroštátne rozpočty na obranu využívali 

účinnejšie. V tejto súvislosti treba 

komplexne rozšíriť úlohu Európskej 

obrannej agentúry, aby mohla pracovať 

účinnejšie. Členské štáty by mali prevziať 

väčšiu mieru zodpovednosti a zvýšiť svoje 

vojenské výdavky. Okrem toho treba 

rozširovať výmenu spravodajských 

informácií na európskej úrovni v takej 

miere, v akej to umožňujú vnútroštátne 
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prognóz; zdroje; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  132 

Charles Tannock 

v mene skupiny ECR 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. naliehavo preto vyzýva EÚ, aby 

posilnila ucelenú a štruktúrovanú 

spoluprácu v oblasti výskumu obrany, 

priemyselnej základne a kybernetickej 

obrany združovaním a spoločným 

využívaním spôsobilostí, aby sa rozpočty 

na obranu využívali účinnejšie. Treba 

posilniť úlohu Európskej obrannej agentúry 

a zvýšiť jej zdroje, aby mohla pracovať 

účinnejšie. Členské štáty by mali prevziať 

väčšiu mieru zodpovednosti za budovanie 

európskych spôsobilostí a prostredníctvom 

EOA zvýšiť svoje výdavky na vojenský 

výskum. Okrem toho treba rozvíjať 

skutočné európske schopnosti v oblasti 

spravodajstva a prognóz; 

3. naliehavo preto vyzýva EÚ, aby 

posilnila ucelenú a štruktúrovanú 

spoluprácu v oblasti výskumu obrany, 

priemyselnej základne a kybernetickej 

obrany združovaním a spoločným 

využívaním spôsobilostí, aby sa rozpočty 

na obranu využívali účinnejšie. Treba 

posilniť úlohu Európskej obrannej agentúry 

a zvýšiť jej zdroje, aby mohla pracovať 

účinnejšie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  133 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. naliehavo preto vyzýva EÚ, aby 

posilnila ucelenú a štruktúrovanú 

spoluprácu v oblasti výskumu obrany, 

priemyselnej základne a kybernetickej 

obrany združovaním a spoločným 

3. naliehavo vyzýva EÚ, aby posilnila 

ucelenú a štruktúrovanú spoluprácu v 

oblasti výskumu obrany, priemyselnej 

základne a kybernetickej obrany 

združovaním a spoločným využívaním 
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využívaním spôsobilostí, aby sa rozpočty 

na obranu využívali účinnejšie. Treba 

posilniť úlohu Európskej obrannej agentúry 

a zvýšiť jej zdroje, aby mohla pracovať 

účinnejšie. Členské štáty by mali prevziať 

väčšiu mieru zodpovednosti za budovanie 

európskych spôsobilostí a prostredníctvom 

EOA zvýšiť svoje výdavky na vojenský 

výskum. Okrem toho treba rozvíjať 

skutočné európske schopnosti v oblasti 

spravodajstva a prognóz; 

spôsobilostí, aby sa rozpočty na obranu 

využívali účinnejšie, v tejto súvislosti však 

poukazuje na právne záväzný rámec 

spoločnej pozície k vývozu zbraní 

2008/944/SZBP. Treba posilniť úlohu 

Európskej obrannej agentúry a zvýšiť jej 

zdroje, aby mohla pracovať účinnejšie. 

Členské štáty by mali prevziať väčšiu 

mieru zodpovednosti za budovanie 

európskych spôsobilostí a prostredníctvom 

EOA zvýšiť svoje výdavky na vojenský 

výskum. Okrem toho treba rozvíjať 

skutočné európske schopnosti v oblasti 

spravodajstva a prognóz, čo si tiež 

vyžaduje dostatočné pridelenie zdrojov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  134 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. naliehavo preto vyzýva EÚ, aby 

posilnila ucelenú a štruktúrovanú 

spoluprácu v oblasti výskumu obrany, 

priemyselnej základne a kybernetickej 

obrany združovaním a spoločným 

využívaním spôsobilostí, aby sa rozpočty 

na obranu využívali účinnejšie. Treba 

posilniť úlohu Európskej obrannej agentúry 

a zvýšiť jej zdroje, aby mohla pracovať 

účinnejšie. Členské štáty by mali prevziať 

väčšiu mieru zodpovednosti za budovanie 

európskych spôsobilostí a prostredníctvom 

EOA zvýšiť svoje výdavky na vojenský 

výskum. Okrem toho treba rozvíjať 

skutočné európske schopnosti v oblasti 

spravodajstva a prognóz; 

3. naliehavo preto vyzýva EÚ, aby 

posilnila ucelenú a štruktúrovanú 

spoluprácu v oblasti výskumu obrany, 

priemyselnej základne a kybernetickej 

obrany združovaním a spoločným 

využívaním spôsobilostí, aby sa rozpočty 

na obranu využívali účinnejšie. Treba 

posilniť úlohu Európskej obrannej agentúry 

a zvýšiť jej zdroje, aby mohla pracovať 

účinnejšie. Členské štáty by mali prevziať 

väčšiu mieru zodpovednosti za budovanie 

európskych spôsobilostí a prostredníctvom 

EOA zvýšiť svoje výdavky na vojenský 

výskum. Okrem toho treba rozvíjať 

skutočné európske schopnosti v oblasti 

spravodajstva a prognóz. vyzýva členské 

štáty, aby zintenzívnili svoju výmenu 

informácií o témach týkajúcich sa 

spravodajstva, predovšetkým 

systematickým zadávaním informácií do 

európskych platforiem, ako je 



 

AM\1087188SK.doc 71/121 PE577.080v01-00 

 SK 

Schengenský informačný systém (SIS) 

a Európsky informačný systém registrov 

trestov (ECRIS), aby vykonávali krížovú 

kontrolu zhromaždených informácií 

s cieľom zlepšiť predchádzanie terorizmu 

a aby posilnili spoluprácu s Europolom; 

v tejto súvislosti víta otvorenie 

Európskeho centra pre boj proti 

terorizmu; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  135 

Andrej Plenković 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. naliehavo preto vyzýva EÚ, aby 

posilnila ucelenú a štruktúrovanú 

spoluprácu v oblasti výskumu obrany, 

priemyselnej základne a kybernetickej 

obrany združovaním a spoločným 

využívaním spôsobilostí, aby sa rozpočty 

na obranu využívali účinnejšie. Treba 

posilniť úlohu Európskej obrannej agentúry 

a zvýšiť jej zdroje, aby mohla pracovať 

účinnejšie. Členské štáty by mali prevziať 

väčšiu mieru zodpovednosti za budovanie 

európskych spôsobilostí a prostredníctvom 

EOA zvýšiť svoje výdavky na vojenský 

výskum. Okrem toho treba rozvíjať 

skutočné európske schopnosti v oblasti 

spravodajstva a prognóz; 

3. naliehavo preto vyzýva EÚ, aby 

posilnila ucelenú a štruktúrovanú 

spoluprácu v oblasti výskumu obrany, 

priemyselnej základne a kybernetickej 

obrany združovaním a spoločným 

využívaním spôsobilostí, aby sa rozpočty 

na obranu využívali účinnejšie. Treba 

posilniť úlohu Európskej obrannej agentúry 

a zvýšiť jej zdroje, aby mohla pracovať 

účinnejšie. Členské štáty by mali prevziať 

väčšiu mieru zodpovednosti za budovanie 

európskych spôsobilostí a prostredníctvom 

EOA a vnútroštátne zvýšiť svoje výdavky 

na vojenský výskum. Okrem toho treba 

rozvíjať skutočné európske schopnosti v 

oblasti spravodajstva a prognóz; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  136 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. vyzýva PK/VP, aby vyriešila 

nedostatočnú jasnosť doložky o vzájomnej 

obrane obsiahnutej v článku 42 ods. 7 

ZEÚ a aby vymedzila usmernenia 

a postupy týkajúce jej vykonávania tak, 

aby mohli členské štáty efektívne 

reagovať po odvolaní sa na túto doložku; 

Or. fr 

Pozmeňujúci návrh  137 

Arnaud Danjean 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. podporuje zásadu, že členské štáty EÚ 

by sa mali do roku 2024 zaviazať, že 

použijú aspoň 2 % svojho HDP na 

výdavky na obranu, aby dosiahli vyššiu 

mieru obranných spôsobilostí; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  138 

Michael Gahler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. pripomína záväzok členských štátov 

dosiahnuť spoločný cieľ vyčleniť 2 % 

našich výdavkov na obranu na 

financovanie výskumu a vyzýva ich, aby 

dodržali tieto ambície; opakuje svoj 

záväzok vytvoriť budúci program 

obranného výskumu a technológie 

financovaný z EÚ v ďalšom viacročnom 

finančnom rámci (2021 – 2027); víta 
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podpis dohody o delegovaní medzi 

Európskou komisiou a EOA, ktorou sa 

zriaďuje pilotný projekt obranného 

výskumu SBOP, ako ho inicioval 

Európsky parlament v rozpočte na rok 

2015; nabáda Európsku komisiu a EOA, 

aby zlepšili svoju spoluprácu a účasť 

zainteresovaných strán, pokiaľ ide 

o vypracovanie prípravných akcií pre 

obranný výskum; víta správu skupiny 

osobností o prípravnej akcii pre výskum 

súvisiaci so SBOP o európskom výskume 

v oblasti obrany; vyzýva PK/VP 

a Komisiu, aby Európskemu parlamentu 

predstavili svoje plány týkajúce sa 

budúceho programu obranného výskumu 

a technológie a aby sa zapojili do 

otvorenej diskusie s poslancami EP; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  139 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. považuje za potrebné podporovať 

väčšiu koordináciu medzi vnútroštátnymi 

spravodajskými službami členských štátov 

a vytvoriť regulačný rámec vhodný na 

zriadenie skutočnej európskej 

spravodajskej služby; v tejto súvislosti 

berie na vedomie slabé výsledky výmeny 

a koordinácie medzi spravodajskými 

službami v Europole; vyjadruje 

poľutovanie nad neexistenciou záväznej 

povinnosti členských štátov zaistiť, aby sa 

všetky dôležité informácie poskytovali 

Europolu a ostatným členským štátom; 

preto dúfa, že sa mandát Europolu posilní 

a že členské štáty prejavia väčšiu 

zaviazanosť voči koordinácii svojich 

spravodajských služieb; 
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Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  140 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. je pevne presvedčený, že je naliehavo 

potrebné vytvoriť skutočnú európsku 

spravodajskú a prognózovaciu službu; 

konštatuje, že sa ukázalo, že existujúce 

spravodajské a informačné služby v rámci 

vnútroštátnych a európskych systémov nie 

sú koordinované, majú nedostatočné 

ľudské spravodajské zdroje (konkrétne 

chýbajúca jazyková, kybernetická 

odbornosť a skúsenosti so sociálnymi 

médiami) a nástojčivo v nich chýba 

primeraná demokratická kontrola; 

zastáva názor, že neefektívnosť je zväčšia 

spôsobená zastaranou 

a kontraproduktívnou neochotou 

členských štátov vymieňať si informácie 

a spravodajské údaje s partnermi EÚ, 

ktorá ide proti ním samým; požaduje 

vodcovstvo a politickú vôľu, aby sa 

zaistilo pružné fungovanie jedinej účinnej 

spravodajskej a krízovej štruktúry 

v Bruseli, za ktorú by zodpovedala VP/PK 

a ktorá by bola koordinovaná 

s vnútroštátnymi spravodajskými 

štruktúrami, civilnými aj vojenskými; 

naliehavo vyzýva členské štáty, aby 

revidovali vnútroštátne spravodajské 

štruktúry s cieľom zabrániť vnútornému 

súpereniu, umožniť európsku 

koordináciu a zaistiť demokratický 

dohľad; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  141 

Michael Gahler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3b. veľmi kriticky sa stavia k tomu, že 

Komisia nesplnila svoje úlohy vyplývajúce 

zo zasadnutia Európskej rady v roku 2013 

v súvislosti s ohlasovaným plánom 

komplexného celoeurópskeho režimu 

bezpečnosti dodávok, ohlasovanej zelenej 

knihy o kontrole obranných a citlivých 

bezpečnostných priemyselných 

spôsobilostí, monitorovaní obstarávania 

v oblasti obrany a bezpečnosti, ako aj 

medzištátneho predaja v sektore obrany; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  142 

Michael Gahler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3c. berie na vedomie rozhodnutie Rady 

(SZBP) 2015/1835 z 12. októbra; vyzýva 

šéfa agentúry a PK/VP, aby Európsky 

parlament informovali o tom, ako toto 

rozhodnutie Rady vyjadruje opakované 

stanovisko Parlamentu k posilneniu EOA 

prostredníctvom financovania nákladov 

agentúry na zamestnancov a prevádzku 

z rozpočtu Únie; dôrazne kritizuje vládu 

Spojeného kráľovstva za zablokovanie 

nárastu prevádzkového rozpočtu EOA 

počas piatich po sebe nasledujúcich 

rokov, keďže v dôsledku toho tu vzniká 

riziko ohrozenia súčasných a budúcich 

úloh EOA; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  143 

James Carver 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. domnieva sa, že hlavným cieľom by 

malo byť dosiahnutie dobrovoľných 

spoločných obranných síl a vymedzenie 

spoločnej obrannej politiky, čo bude 

napokon viesť k spoločnej obrane. 

Podporuje preto vypracovanie bielej knihy 

o európskej obrane, ktorou by sa 

aktualizoval helsinský hlavný cieľ z roku 

1999; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  144 

Paavo Väyrynen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. domnieva sa, že hlavným cieľom by 

malo byť dosiahnutie dobrovoľných 

spoločných obranných síl a vymedzenie 

spoločnej obrannej politiky, čo bude 

napokon viesť k spoločnej obrane. 

Podporuje preto vypracovanie bielej knihy 

o európskej obrane, ktorou by sa 

aktualizoval helsinský hlavný cieľ z roku 

1999; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  145 

Sabine Lösing 
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Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. domnieva sa, že hlavným cieľom by 

malo byť dosiahnutie dobrovoľných 

spoločných obranných síl a vymedzenie 

spoločnej obrannej politiky, čo bude 

napokon viesť k spoločnej obrane. 

Podporuje preto vypracovanie bielej knihy 

o európskej obrane, ktorou by sa 

aktualizoval helsinský hlavný cieľ z roku 

1999; 

4. domnieva sa, že namiesto presunu 

k dobrovoľným spoločným obranným 

silám a vymedzeniu spoločnej obrannej 

politiky, ktoré by napokon viedli k 

spoločnej obrane, by hlavným cieľom 

malo byť odzbrojenie a civilné riešenie 

sporov. Domnieva sa, že vypracovanie 

bielej knihy o európskej obrane, ktorou by 

sa aktualizoval helsinský hlavný cieľ z 

roku 1999, je vzhľadom na tieto ciele 

kontraproduktívne; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  146 

Knut Fleckenstein 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. domnieva sa, že hlavným cieľom by 

malo byť dosiahnutie dobrovoľných 

spoločných obranných síl a vymedzenie 

spoločnej obrannej politiky, čo bude 

napokon viesť k spoločnej obrane. 
Podporuje preto vypracovanie bielej knihy 

o európskej obrane, ktorou by sa 

aktualizoval helsinský hlavný cieľ z roku 

1999; 

4. podporuje vypracovanie bielej knihy o 

európskej obrane, ktorou by sa aktualizoval 

helsinský hlavný cieľ z roku 1999; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  147 

Neena Gill, Afzal Khan, Richard Howitt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. domnieva sa, že hlavným cieľom by 

malo byť dosiahnutie dobrovoľných 

spoločných obranných síl a vymedzenie 

spoločnej obrannej politiky, čo bude 

napokon viesť k spoločnej obrane. 

Podporuje preto vypracovanie bielej knihy 

o európskej obrane, ktorou by sa 

aktualizoval helsinský hlavný cieľ z roku 

1999; 

4. domnieva sa, že cieľom by malo byť 

dosiahnutie dobrovoľných spoločných 

obranných síl. podporuje vypracovanie 

bielej knihy o európskej obrane, ktorou by 

sa aktualizoval helsinský hlavný cieľ z 

roku 1999; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  148 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. domnieva sa, že hlavným cieľom by 

malo byť dosiahnutie dobrovoľných 

spoločných obranných síl a vymedzenie 

spoločnej obrannej politiky, čo bude 

napokon viesť k spoločnej obrane. 

Podporuje preto vypracovanie bielej knihy 

o európskej obrane, ktorou by sa 

aktualizoval helsinský hlavný cieľ z roku 

1999; 

4. požaduje zriadenie stáleho veliteľstva 

EÚ s cieľom zlepšiť spôsobilosť 

vojenského krízového riadenia, zaistiť 

plánovanie pre prípad nepredvídaných 

udalostí a interoperabilitu síl a vybavenia 

a realizovať a koordinovať operácie 

SBOP. Domnieva sa, že hlavným cieľom 

pre EÚ by malo byť dosiahnutie 

dobrovoľných spoločných obranných síl 

a vypracovanie spoločnej bezpečnostnej a 

obrannej kultúry, čo bude napokon viesť k 

spoločnej obrannej štruktúre. Vyzýva 

členské štáty, aby posilnili obrannú 

spoluprácu kolektívne, bilaterálne alebo 

v regionálnych zoskupeniach, a to 

prostredníctvom spoločného vzdelávania, 

odbornej prípravy a cvičení. Podporuje 

preto vypracovanie bielej knihy o 

európskej obrane, ktorou by sa 

aktualizovali civilné aj vojenské helsinské 

hlavné ciele a zameralo by sa na metódy 

reformovania rozvoja spôsobilostí SBOP, 

zintenzívnil by sa partnerský tlak, 

posudzovanie a zodpovednosť; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  149 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. domnieva sa, že hlavným cieľom by 

malo byť dosiahnutie dobrovoľných 

spoločných obranných síl a vymedzenie 

spoločnej obrannej politiky, čo bude 

napokon viesť k spoločnej obrane; 
Podporuje preto vypracovanie bielej knihy 

o európskej obrane, ktorou by sa 

aktualizoval helsinský hlavný cieľ z roku 

1999; 

4. domnieva sa, že hlavným cieľom by 

malo byť dosiahnutie stálych spoločných 

nadnárodných vojenských jednotiek 

zameraných na plnenie úloh článku 43 

ZEÚ; podporuje preto vypracovanie bielej 

knihy o európskej obrane, v ktorej by sa 

presne opísali spôsobilosti potrebné na 

plnenie úlohy uvedenej v Lisabonskej 

zmluve a ktorou by sa aktualizoval 

helsinský hlavný cieľ z roku 1999; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  150 

Arnaud Danjean 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. domnieva sa, že hlavným cieľom by 

malo byť dosiahnutie dobrovoľných 

spoločných obranných síl a vymedzenie 

spoločnej obrannej politiky, čo bude 

napokon viesť k spoločnej obrane. 

Podporuje preto vypracovanie bielej knihy 

o európskej obrane, ktorou by sa 

aktualizoval helsinský hlavný cieľ z roku 

1999; 

4. domnieva sa, že hlavným cieľom by 

malo byť vymedzenie spoločnej obrannej 

politiky. Podporuje preto vypracovanie 

bielej knihy o európskej obrane, ktorou by 

sa aktualizoval helsinský hlavný cieľ z 

roku 1999; 

Or. fr 

 



 

PE577.080v01-00 80/121 AM\1087188SK.doc 

SK 

Pozmeňujúci návrh  151 

Michael Gahler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. domnieva sa, že hlavným cieľom by 

malo byť dosiahnutie dobrovoľných 

spoločných obranných síl a vymedzenie 

spoločnej obrannej politiky, čo bude 

napokon viesť k spoločnej obrane. 

Podporuje preto vypracovanie bielej knihy 

o európskej obrane, ktorou by sa 

aktualizoval helsinský hlavný cieľ z roku 

1999; 

4. pripomína, že vzhľadom na rastúce 

bezpečnostné problémy a hrozby, ako aj 

neochotu členských štátov spolupracovať 

na boji proti nim je kľúčové aktivovať 

príslušné ustanovenia zmluvy, najmä 

stálu štruktúrovanú spoluprácu; vyzýva 

PK/VP, aby predložila realistické názory 

na úspešné spustenie stálej štruktúrovanej 

spolupráce ako prostriedku na 

financovanie vojenskej mierovej 

spolupráce EÚ; nabáda členské štáty 

a PK/VP, aby stanovili stálu 

štruktúrovanú spoluprácu za prvý krok 

vymedzenia spoločnej obrannej politiky, čo 

bude napokon viesť k spoločnej obrane; 

opakuje svoju výzvu adresovanú členským 

štátom a PK/VP, aby začali proces vedúci 

k bielej knihe EÚ o bezpečnosti a obrane, 

ktorá by nadviazala na globálnu stratégiu 

EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú 

politiku, za plnej účasti Európskeho 

parlamentu s cieľom zefektívniť 

strategické ambície EÚ a jej procesy 

rozvoja spôsobilostí; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  152 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. domnieva sa, že hlavným cieľom by 

malo byť dosiahnutie dobrovoľných 

spoločných obranných síl a vymedzenie 

spoločnej obrannej politiky, čo bude 

4. domnieva sa, že nová stratégia pre 

zahraničnú a bezpečnostnú politiku 

VP/PK by mala poskytnúť rámec, 

v ktorom môžu členské štáty 
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napokon viesť k spoločnej obrane. 

Podporuje preto vypracovanie bielej knihy 

o európskej obrane, ktorou by sa 

aktualizoval helsinský hlavný cieľ z roku 

1999; 

spolupracovať na boji proti hrozbám pre 

bezpečnosť a stabilitu Únie. Takisto sa 
domnieva, že hlavným a podstatným 

cieľom by mala byť európska obranná únia 

s integrovanými obrannými silami 

a skutočnou a udržateľnou spoločnou 

obrannou politikou. Podporuje preto 

vypracovanie bielej knihy o európskej 

obrane, ktorou by sa aktualizoval helsinský 

hlavný cieľ z roku 1999; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  153 

Boris Zala 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. domnieva sa, že hlavným cieľom by 

malo byť dosiahnutie dobrovoľných 

spoločných obranných síl a vymedzenie 

spoločnej obrannej politiky, čo bude 

napokon viesť k spoločnej obrane. 

Podporuje preto vypracovanie bielej knihy 

o európskej obrane, ktorou by sa 

aktualizoval helsinský hlavný cieľ z roku 

1999; 

4. domnieva sa, že hlavným cieľom by 

malo byť dosiahnutie dobrovoľných 

spoločných obranných síl a vymedzenie 

spoločnej obrannej politiky, čo bude 

napokon viesť k spoločnej obrane 

s integrovaným operačným velením 

a mechanizmom flexibilného 

financovania. Podporuje preto 

vypracovanie bielej knihy o európskej 

obrane, ktorou by sa aktualizoval helsinský 

hlavný cieľ z roku 1999;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  154 

Marietje Schaake 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. domnieva sa, že hlavným cieľom by 

malo byť dosiahnutie dobrovoľných 

4. domnieva sa, že hlavným cieľom by 

malo byť dosiahnutie dobrovoľných 
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spoločných obranných síl a vymedzenie 

spoločnej obrannej politiky, čo bude 

napokon viesť k spoločnej obrane. 

Podporuje preto vypracovanie bielej knihy 

o európskej obrane, ktorou by sa 

aktualizoval helsinský hlavný cieľ z roku 

1999; 

spoločných obranných síl a vymedzenie 

spoločnej obrannej politiky, čo bude 

napokon viesť k spoločnej obrane. 

Podporuje preto vypracovanie bielej knihy 

o európskej obrane, ktorou by sa 

aktualizoval helsinský hlavný cieľ z roku 

1999. konštatuje, že bojové skupiny EÚ 

môžu byť dobrým východiskovým bodom 

na dosiahnutie tohto cieľa za 

predpokladu, že bude existovať politická 

vôľa využiť ich, ako aj efektívnejší postup 

rozhodovania pri ich nasadzovaní; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  155 

Mark Demesmaeker 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. domnieva sa, že hlavným cieľom by 

malo byť dosiahnutie dobrovoľných 

spoločných obranných síl a vymedzenie 

spoločnej obrannej politiky, čo bude 

napokon viesť k spoločnej obrane. 

Podporuje preto vypracovanie bielej knihy 

o európskej obrane, ktorou by sa 

aktualizoval helsinský hlavný cieľ z roku 

1999; 

4. domnieva sa, že hlavným cieľom by 

malo byť dosiahnutie dobrovoľných 

spoločných obranných síl a vymedzenie 

spoločnej obrannej politiky, čo bude 

napokon viesť k spoločnej obrane. 

Podporuje preto vypracovanie bielej knihy 

o európskej obrane, ktorou by sa 

aktualizoval helsinský hlavný cieľ z roku 

1999; nabáda na pragmatické úsilie 

o vytvorenie európskej obrannej politiky 

v spolupráci s NATO na základe 

dynamických vnútroštátnych ozbrojených 

síl, ktoré budú čoraz viac spolupracovať, 

a to aj v oblastiach vzdelávania a odbornej 

prípravy, ako aj výskumu a vývoja; 

Or. nl 

 

Pozmeňujúci návrh  156 

Vincent Peillon 
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Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. domnieva sa, že hlavným cieľom by 

malo byť dosiahnutie dobrovoľných 

spoločných obranných síl a vymedzenie 

spoločnej obrannej politiky, čo bude 

napokon viesť k spoločnej obrane. 

Podporuje preto vypracovanie bielej knihy 

o európskej obrane, ktorou by sa 

aktualizoval helsinský hlavný cieľ z roku 

1999; 

4. domnieva sa, že hlavným cieľom by 

malo byť dosiahnutie dobrovoľných 

spoločných obranných síl a vymedzenie 

spoločnej obrannej politiky, čo bude 

napokon viesť k spoločnej obrane. 

Podporuje preto vypracovanie bielej knihy 

o európskej obrane, ktorou by sa 

aktualizoval helsinský hlavný cieľ z roku 

1999 ako súčasť stratégie, ktorá má byť 

predstavená v júni 2016; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  157 

Tokia Saïfi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4a. zastáva názor, že súčasná aktivácia 

článku 42 ods. 7 ZEÚ by mala slúžiť ako 

hybná sila rozvinutia potenciálu všetkých 

ustanovení zmluvy súvisiacich 

s bezpečnosťou a obranou; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  158 

Marietje Schaake 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4a. domnieva sa, že nový postup 

rozhodovania pri rozhodovaní 

o vojenských misiách EÚ, napríklad 
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prostredníctvom kvalifikovanej väčšiny 

namiesto jednohlasnosti v Rade, by zlepšil 

svižnosť a silu pri reakcii na hrozby 

a krízy, pričom by sa tiež uznalo, že 

rozhodnutie o vyslaní alebo nevyslaní 

jednotiek na takéto misie sa musí prijať 

na úrovni členských štátov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  159 

Boris Zala 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4a. je pevne presvedčený, že schopnosti 

SBOP by sa mali využívať aktívnejšie 

a strategickejšie s dôrazom na 

prechádzanie konfliktom a budovanie 

mieru v bezprostrednom susedstve EÚ; 

pripomína však poučenia z nedávnych 

vojenských zásahov, ktoré nám ukazujú, 

že každé rozhodnutie o využití vojenských 

aktív SBOP musí byť prijaté v silnom 

viacstrannom rámci a regionálnych 

koalíciách s cieľom riešiť riadenie vákua 

po konflikte a bezpečnostné vákuum; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  160 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. poukazuje na zásadný význam 

posilnenia spolupráce medzi EÚ a NATO 

a podporuje zriadenie európskych 

jednotiek, ktoré dopĺňajú NATO v 

vypúšťa sa 
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teritoriálnej obrane a sú schopné 

vykonávať intervenčné operácie 

samostatne za hranicami EÚ; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  161 

Charles Tannock 

v mene skupiny ECR 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. poukazuje na zásadný význam 

posilnenia spolupráce medzi EÚ a NATO 

a podporuje zriadenie európskych 

jednotiek, ktoré dopĺňajú NATO v 

teritoriálnej obrane a sú schopné 

vykonávať intervenčné operácie 

samostatne za hranicami EÚ; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  162 

Paavo Väyrynen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. poukazuje na zásadný význam 

posilnenia spolupráce medzi EÚ a NATO 

a podporuje zriadenie európskych 

jednotiek, ktoré dopĺňajú NATO v 

teritoriálnej obrane a sú schopné 

vykonávať intervenčné operácie 

samostatne za hranicami EÚ; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  163 

Sabine Lösing 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. poukazuje na zásadný význam 

posilnenia spolupráce medzi EÚ a NATO 

a podporuje zriadenie európskych 

jednotiek, ktoré dopĺňajú NATO v 

teritoriálnej obrane a sú schopné 

vykonávať intervenčné operácie 

samostatne za hranicami EÚ; 

5. zdôrazňuje, že EÚ by sa mala vrátiť 

k tomu, aby bola výlučne civilným 

aktérom; namieta preto proti 

akémukoľvek posilneniu spolupráce 

medzi EÚ a NATO a zriadeniu európskych 

jednotiek, ktoré by dopĺňali NATO v 

teritoriálnej obrane a boli by schopné 

vykonávať intervenčné operácie 

samostatne za hranicami EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  164 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. poukazuje na zásadný význam 

posilnenia spolupráce medzi EÚ a NATO 

a podporuje zriadenie európskych 

jednotiek, ktoré dopĺňajú NATO v 

teritoriálnej obrane a sú schopné 

vykonávať intervenčné operácie 

samostatne za hranicami EÚ; 

5. poukazuje na spoluprácu medzi EÚ a 

NATO v kontexte dohôd Berlín Plus; 

opakuje, že je potrebné znovu potvrdiť 

závery z Kolína v roku 1999 a z Helsínk 

zamerané na začatie procesu, ktorý 

povedie k miernym kapacitám 

a spôsobilostiam EÚ v oblasti krízového 

riadenia a zachovávania mieru v súlade 

s úlohami opísanými v článku 43 ZEÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  165 

Georgios Epitideios 
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Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. poukazuje na zásadný význam 

posilnenia spolupráce medzi EÚ a NATO a 

podporuje zriadenie európskych jednotiek, 

ktoré dopĺňajú NATO v teritoriálnej 

obrane a sú schopné vykonávať 

intervenčné operácie samostatne za 

hranicami EÚ; 

5. poukazuje na zásadný význam 

posilnenia spolupráce medzi EÚ a NATO a 

podporuje zriadenie európskych jednotiek 

územnej obrany;  

Or. el 

Pozmeňujúci návrh  166 

Boris Zala 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. poukazuje na zásadný význam 

posilnenia spolupráce medzi EÚ a NATO a 

podporuje zriadenie európskych jednotiek, 

ktoré dopĺňajú NATO v teritoriálnej 

obrane a sú schopné vykonávať 

intervenčné operácie samostatne za 

hranicami EÚ; 

5. poukazuje na zásadný význam 

posilnenia spolupráce medzi EÚ a NATO a 

podporuje zriadenie európskych jednotiek, 

ktoré sú schopné vykonávať intervenčné 

operácie samostatne za hranicami EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  167 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. poukazuje na zásadný význam 

posilnenia spolupráce medzi EÚ a NATO a 

podporuje zriadenie európskych jednotiek, 

ktoré dopĺňajú NATO v teritoriálnej 

obrane a sú schopné vykonávať 

5. poukazuje na význam posilnenia 

spolupráce medzi EÚ a NATO, ktorá by 

mala zaručiť koordináciu medzi 

operáciami európskych jednotiek 

a intervenciami NATO v rámci územnej 



 

PE577.080v01-00 88/121 AM\1087188SK.doc 

SK 

intervenčné operácie samostatne za 

hranicami EÚ; 
obrany; zdôrazňuje, že SBOP nie je 

konkurenciou NATO, ale je jediným 

spôsobom posilnenia európskeho piliera 

NATO a zaistenia toho, že európski 

členovia NATO si naozaj splnia záväzky 

v rámci tejto aliancie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  168 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. poukazuje na zásadný význam 

posilnenia spolupráce medzi EÚ a NATO 

a podporuje zriadenie európskych 

jednotiek, ktoré dopĺňajú NATO v 

teritoriálnej obrane a sú schopné 

vykonávať intervenčné operácie 

samostatne za hranicami EÚ; 

5. poukazuje na zásadný význam 

posilnenia európskeho piliera v rámci 

NATO, pričom na jednej strane je 

dôležité, aby si EÚ splnila svoje záväzky, 

a na druhej strane to, aby EÚ mohla viesť 

operácie aj sama, keď to bude potrebné, 

bez toho, aby bola závislá od podpory od 

partnerov alebo infraštruktúry NATO; 
podporuje zriadenie európskych jednotiek, 

ktoré dopĺňajú NATO v teritoriálnej obrane 

a sú schopné vykonávať intervenčné 

operácie samostatne za hranicami EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  169 

Michael Gahler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. poukazuje na zásadný význam 

posilnenia spolupráce medzi EÚ a NATO a 

podporuje zriadenie európskych jednotiek, 

ktoré dopĺňajú NATO v teritoriálnej 

obrane a sú schopné vykonávať 

5. poukazuje na zásadný význam 

posilnenia spolupráce medzi EÚ a NATO, 

pričom navrhuje kombinovať koncepciu 

bojových skupín EÚ a reakčných 

jednotiek NATO, aby sa zvýšila ich 
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intervenčné operácie samostatne za 

hranicami EÚ; 
kompatibilita a súčasne by sa zachovala 

operatívna autonómnosť v oboch 

formátoch; žiada PK/VP a Radu, aby 

informovali Parlament o tom, v akej 

forme môžu bojové skupiny EÚ 

a európske jednotky rýchleho nasadenia 

prispieť k doplneniu teritoriálnej obrany 

NATO na základe doložky o vzájomnej 

obrane (článok 42 ods. 7 ZEÚ); žiada 

PK/VP, aby poskytla informácie 

o výsledkoch činností nadväzujúcich na 

návštevu generálneho tajomníka NATO 

v Európskom parlamente 30. marca 2015 

a ním identifikované oblasti spolupráce 

medzi EÚ a NATO v podobe budovania 

spoločnej odolnosti, budovania odolnosti 

spoločne s našimi susedmi a v oblasti 

investícií do obrany; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  170 

Mark Demesmaeker 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. poukazuje na zásadný význam 

posilnenia spolupráce medzi EÚ a NATO a 

podporuje zriadenie európskych jednotiek, 

ktoré dopĺňajú NATO v teritoriálnej obrane 

a sú schopné vykonávať intervenčné 

operácie samostatne za hranicami EÚ; 

5. poukazuje na zásadný význam 

posilnenia spolupráce medzi EÚ a NATO a 

podporuje zriadenie európskych jednotiek, 

ktoré dopĺňajú NATO v teritoriálnej obrane 

a sú schopné vykonávať intervenčné 

operácie samostatne za hranicami EÚ; 

poznamenáva, že v rámci svojej politiky 

v oblasti bezpečnosti a obrany EÚ len 

dopĺňa NATO, čo znamená, že Európa 

musí aj samotná prevziať väčšiu 

zodpovednosť za riešenie určitých kríz; 

domnieva sa, že NATO naďalej zohráva 

kľúčovú úlohu v politikách bezpečnosti 

a obrany členských štátov, čo sa týka na 

jednej strane odstrašenia aj obrany 

európskeho územia a na druhej strane 

úsilia o dosiahnutie mieru a bezpečnosti 
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inde na svete; 

Or. nl 

Pozmeňujúci návrh  171 

Knut Fleckenstein 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. poukazuje na zásadný význam 

posilnenia spolupráce medzi EÚ a NATO a 

podporuje zriadenie európskych jednotiek, 

ktoré dopĺňajú NATO v teritoriálnej 

obrane a sú schopné vykonávať 

intervenčné operácie samostatne za 

hranicami EÚ; 

5. poukazuje na zásadný význam 

posilnenia spolupráce medzi EÚ a NATO a 

podporuje zriadenie európskych jednotiek, 

ktoré posilňujú NATO v teritoriálnej 

obrane a sú schopné vykonávať 

intervenčné operácie samostatne za 

hranicami EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  172 

Arnaud Danjean 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. poukazuje na zásadný význam 

posilnenia spolupráce medzi EÚ a NATO a 

podporuje zriadenie európskych jednotiek, 

ktoré dopĺňajú NATO v teritoriálnej 

obrane a sú schopné vykonávať 

intervenčné operácie samostatne za 

hranicami EÚ; 

5. poukazuje na zásadný význam 

posilnenia spolupráce medzi EÚ a NATO a 

podporuje myšlienku, aby EÚ dokázala 

zohrávať ústrednú úlohu s nástrojmi, 

ktoré má momentálne k dispozícii 

(SBOP), v rámci európskej obrany 

a vykonávania intervenčných operácií 

samostatne za hranicami EÚ; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  173 

Vincent Peillon 
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Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. poukazuje na zásadný význam 

posilnenia spolupráce medzi EÚ a NATO a 

podporuje zriadenie európskych jednotiek, 

ktoré dopĺňajú NATO v teritoriálnej obrane 

a sú schopné vykonávať intervenčné 

operácie samostatne za hranicami EÚ; 

5. poukazuje na zásadný význam 

posilnenia spolupráce medzi EÚ a NATO a 

podporuje zriadenie európskych jednotiek, 

ktoré dopĺňajú NATO v teritoriálnej 

obrane; poukazuje na to, že bojové 

skupiny EÚ, ktoré sa nikdy nevyužili, sú 

schopné vykonávať intervenčné operácie 

samostatne za hranicami EÚ; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  174 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. poukazuje na zásadný význam 

posilnenia spolupráce medzi EÚ a NATO a 

podporuje zriadenie európskych jednotiek, 

ktoré dopĺňajú NATO v teritoriálnej obrane 

a sú schopné vykonávať intervenčné 

operácie samostatne za hranicami EÚ; 

5. poukazuje na zásadný význam 

posilnenia spolupráce medzi EÚ a NATO a 

podporuje zriadenie európskych jednotiek, 

ktoré dopĺňajú NATO v teritoriálnej obrane 

a sú schopné vykonávať intervenčné 

operácie samostatne za hranicami EÚ; 

pripomína, že vojenské príspevky by mali 

vychádzať zo zásady solidarity medzi 

členskými štátmi EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  175 

Andrej Plenković 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. poukazuje na zásadný význam 5. poukazuje na zásadný význam 
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posilnenia spolupráce medzi EÚ a NATO a 

podporuje zriadenie európskych jednotiek, 

ktoré dopĺňajú NATO v teritoriálnej obrane 

a sú schopné vykonávať intervenčné 

operácie samostatne za hranicami EÚ; 

posilnenia spolupráce medzi EÚ a NATO 

a obhajuje význam jej prehĺbenia 

a rozšírenia v oblasti strategickej 

komunikácie, politickej konzultácie, 

rozvoja spôsobilostí a boja proti novým 

bezpečnostným hrozbách, ako sú 

napríklad hybridné hrozby; podporuje 

zriadenie európskych jednotiek, ktoré 

dopĺňajú NATO v teritoriálnej obrane a sú 

schopné vykonávať intervenčné operácie 

samostatne za hranicami EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  176 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. poukazuje na zásadný význam 

posilnenia spolupráce medzi EÚ a NATO a 

podporuje zriadenie európskych jednotiek, 

ktoré dopĺňajú NATO v teritoriálnej obrane 

a sú schopné vykonávať intervenčné 

operácie samostatne za hranicami EÚ; 

5. zdôrazňuje zásadný význam posilnenia 

spolupráce medzi EÚ a NATO a podporuje 

zriadenie európskych jednotiek, ktoré 

dopĺňajú NATO v teritoriálnej obrane a sú 

schopné vykonávať intervenčné operácie 

samostatne za hranicami EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  177 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5a. poukazuje na význam multilateralizmu 

a potrebu užšej spolupráce s OSN, ak to 

dovoľujú podmienky a geopolitická 

situácia, s cieľom zriadiť medzinárodný 

poriadok založený na dodržiavaní 

medzinárodného práva; poukazuje na 
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naliehavú potrebu reformy OSN, aby tak 

lepšie odrážala aktuálnu geopolitickú 

situáciu; domnieva sa, že regionálne 

organizácie by mali aktívne podporovať 

OSN pri riadení pokračujúcich kríz 

a konfliktov v reakcii na ohrozenia 

medzinárodnej bezpečnosti; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  178 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5a. zdôrazňuje, že kontroly vývozu zbraní 

sú neoddeliteľnou súčasťou zahraničnej 

a bezpečnostnej politiky EÚ a musia sa 

riadiť zásadami zakotvenými v článku 21 

ZEÚ, najmä zásadou podpory demokracie 

a právneho štátu a zachovávania mieru, 

predchádzania konfliktom a posilňovania 

medzinárodnej bezpečnosti; pripomína, že 

je nevyhnutné zabezpečiť súlad medzi 

vývozom zbraní a dôveryhodnosťou EÚ 

ako globálneho obhajcu ľudských práv; 

je hlboko presvedčený o tom, že účinnejšie 

vykonávanie ôsmich kritérií spoločnej 

pozície by výrazne prispela k rozvoju 

globálnej stratégie EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  179 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5a. domnieva sa, že podpora a ochrana 

ľudských práv efektívne prispieva 

k predchádzaniu konfliktov; je 

presvedčený o tom, že Únia by mala 

rozšíriť svoje operačné kapacity v oblasti 

prevencie civilných konfliktov; 

zdôrazňuje, že je potrebné podporovať 

a posilňovať prístupy k prevencii 

konfliktov založené na občianskej 

spoločnosti, najmä mediáciu, dialóg 

a zmierenie, s cieľom prelomiť kruh 

násilia v mnohých nestabilných 

a konfliktmi ohrozených krajinách 

a regiónoch; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  180 

Boris Zala 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5a. vyzýva EÚ, aby nachádzala väčšiu 

súčinnosť s nástrojmi krízového riadenia, 

mediácie a riešenia konfliktov OSN pri 

úplnom dodržiavaní charty OSN; podobne 

vyzýva EÚ, aby zabezpečila, že regionálne 

organizácie prevezmú väčšiu 

zodpovednosť za kooperatívne 

bezpečnostné riadenie, a aby sa vyzdvihla 

a jasnejšie vymedzila ich úloha 

v štruktúre OSN; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  181 

Hilde Vautmans, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Paavo Väyrynen 
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Návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5a. berie na vedomie diskusie o návrhu 

správy na tému operácií na podporu 

mieru – angažovanosť EÚ v OSN 

a Africkej únii (2015/2275(INI); víta 

hlbšiu spoluprácu medzi EÚ a OSN a EÚ 

a Africkou úniou v rámci operácií na 

podporu mieru; zdôrazňuje, že prístupy 

k riešeniu konfliktov by sa mali čo najviac 

včleňovať do multilaterálne dohodnutých 

riešení, pričom treba náležite rešpektovať 

viaceré nevyhnutné dimenzie takýchto 

intervencií v oblastiach zachovávania 

a presadzovania mieru, udržateľného 

rozvoja, boja proti hlavným príčinám 

migrácie a dodržiavania ľudských práv; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  182 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5b. vyzýva Komisiu, aby posúdila vplyv 

vývozu zbraní EÚ, technológie dohľadu 

a technológie dvojakého použitia do 

tretích krajín na bezpečnostnú situáciu 

v EÚ a na efektívnosť zahraničnej 

politiky EÚ vrátane jej úsilia v oblasti 

humanitárnej a rozvojovej politiky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  183 

Liisa Jaakonsaari 
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Návrh uznesenia 

Odsek 5 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5c. vyzýva členské štáty, aby rešpektovali 

spoločnú pozíciu k vývozu zbraní a aby 

zastavili obchod so zbraňami s tretími 

krajinami, ktoré neplnia uvedené kritériá; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  184 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. podporuje ďalšie prehlbovanie 

účinného riadenia spoločných globálnych 

oblastí ako námorná a letecká oblasť, 

vesmír a kybernetický priestor; 

6. podporuje účinné riadenie spoločných 

globálnych oblastí ako námorná a letecká 

oblasť, vesmír a kybernetický priestor, 

a považuje ho za naliehavo potrebné; 

domnieva sa, že EÚ a jej členské štáty by 

sa mali dostať do takej pozície, ktorá im 

umožní ovplyvniť rozpravu a viesť akcie 

na globálnom fóre, ako napríklad OSN, 

o riadení týchto oblastí súvisiacich so 

strategickým záujmom a bezpečnosťou 

EÚ; domnieva sa, že EÚ by mala viesť 

globálne riadenie morí, a to nielen 

z hľadiska bezpečnostných záujmov, ale 

aj z hospodárskych a obchodných 

dôvodov, ako sa uvádza v cieľoch 

stanovených v stratégii námornej 

bezpečnosti Európskej únie; ďalej 

poznamenáva, že EÚ má veľkú 

zodpovednosť pri podpore riadenia 

kybernetického priestoru globálne, pričom 

táto problematika je mimoriadne 

naliehavá, najmä vzhľadom na 

kybernetické hrozby, hromadné 

sledovanie a iné ohrozenia základných 

slobôd, a tiež s ohľadom na vlastné 

strategické a bezpečnostné záujmy, ktoré 

vyplývajú buď z chýbajúcej regulácie, 
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alebo z roztrieštenej či nadmernej 

regulácie a dominancie iných mocností 

v kybernetickom priestore; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  185 

István Ujhelyi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6a. zdôrazňuje, že popri opatreniach 

súvisiacich s bezpečnostnou a obrannou 

politikou sa musí venovať výrazná 

pozornosť širším sociálno-hospodárskym, 

kultúrnym a environmentálnym príčinám 

aktuálnych problémov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  186 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6a. vyzýva VP a členské štáty EÚ, aby 

využívali globálnu stratégiu ako nástroj 

na objasnenie a posilnenie susedskej 

politiky EÚ; je presvedčený, že v tejto 

súvislosti je rozhodujúce v Únii znovu 

vytvoriť zmysel pre solidaritu a priamejšie 

ho vyjadriť v reakciách na situáciu na 

východe a na juhu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  187 

Ana Gomes 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6a. je potrebné posilniť európsku 

diplomaciu v záujme prevencie konfliktov, 

podpory demokracie a budovania 

spojenectiev prostredníctvom mediácie a 

dialógu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  188 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6a. konštatuje, že v našich spoločnostiach 

rastie úloha technológie a že politika EÚ 

musí reagovať na rapídne zmeny v rámci 

technologického vývoja; v tejto súvislosti 

poukazuje na základnú posilňujúcu úlohu 

internetu a technológií pri vývoji, 

demokratizácii a emancipácii občanov na 

celom svete, a preto zdôrazňuje, že je 

dôležité, aby EÚ pracovala na podpore 

a ochrane slobodného a otvoreného 

internetu a na ochrane digitálnych práv; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  189 

Ana Gomes 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 b (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6b. zdôrazňuje, že ak majú naši občania, 

spojenci a partneri úspešne vykonávať 

a prijať globálnu stratégiu, ESVČ musí 

mať školených diplomatov a potrebné 

zdroje na vypracovanie a vykonávanie 

politiky strategickej komunikácie pre 

21. storočie, ako aj prostriedky na 

zabezpečenie strategického smerovania 

a nezávislosti pri vykonávaní komplexnej 

skupiny nástrojov zahraničnej politiky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  190 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6b. zdôrazňuje, že vplyv technológií by sa 

mal prejaviť aj v globálnej stratégií a tiež 

v iniciatívach v oblasti kybernetickej 

bezpečnosti, pričom ako neoddeliteľná 

súčasť zlepšovania ľudských práv by sa 

mal zohľadňovať vo všetkých politikách 

a programoch EÚ, ak je to možné, 

s cieľom presadzovať ochranu ľudských 

práv a podporovať demokraciu, právny 

štát, dobrú správu vecí verejných 

a mierové riešenie konfliktov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  191 

Ana Gomes 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 c (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6c. zdôrazňuje, že EÚ už preukázala, že 

dokáže efektívne fungovať, keď sa spoja 

všetky inštitúcie EÚ, jej zdroje a členské 

štáty s cieľom dosiahnuť dôležité 

diplomatické ciele, ako napríklad v oblasti 

susedstva (napr. Srbsko a Kosovo či 

Bývalá juhoslovanská republika 

Macedónsko) či vo vzdialenejších 

oblastiach (vrátane prekonávania jadrovej 

krízy s Iránom v mene Bezpečnostnej rady 

OSN); 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  192 

Ana Gomes 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 d (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6d. konštatuje, že vzhľadom na rastúci 

počet regionálnych a medzinárodných 

kríz musí EÚ viac investovať do včasných 

reakcií s cieľom predchádzať konfliktom, 

a to aj vrátane mediácie a dialógu, 

v záujme zabezpečenia odolnosti, 

posilnenia krehkých demokracií 

a zastavenia rozširujúcej sa radikalizácie 

a konfliktov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  193 

Ana Gomes 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 e (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6e. zastáva názor, že Európsky parlament 

môže zohrávať komplexnú úlohu v rámci 

celkového úsilia EÚ o predchádzanie 

konfliktom, pričom môže čerpať 

z vlastných skúseností a využívať 

mediáciu a dialóg, môže podporovať 

dialóg medzi stranami a dosahovanie 

konsenzu, ako aj posilňovať spôsobilosti 

parlamentov, aby sa stali priestorom na 

vývoj mierovej demokratickej kultúry; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  194 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Návrh uznesenia 

Podnadpis 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– Stabilizovať širšie susedstvo Európy – Pomáhať pri nastoľovaní mieru 

a právneho štátu v susedstve 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  195 

James Carver 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. domnieva sa, že EÚ na to, aby si získala 

väčšiu dôveryhodnosť ako globálny aktér 

v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej 

politiky EÚ, by mala prevziať väčšiu 

zodpovednosť a zamerať sa na vyplnenie 

bezpečnostnému vákua vo svojom 

susedstve a v susedných krajinách našich 

susedov; 

vypúšťa sa 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  196 

Louis Michel 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. domnieva sa, že EÚ na to, aby si získala 

väčšiu dôveryhodnosť ako globálny aktér 

v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej 

politiky EÚ, by mala prevziať väčšiu 

zodpovednosť a zamerať sa na vyplnenie 

bezpečnostnému vákua vo svojom 

susedstve a v susedných krajinách našich 

susedov; 

7. domnieva sa, že ako aktér s príslušnou 

úlohou na medzinárodnej scéne sa musí 

EÚ aktívnejšie zapájať do riešenia 

konfliktov, najmä využitím politického 

dialógu; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  197 

Marietje Schaake 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. domnieva sa, že EÚ na to, aby si získala 

väčšiu dôveryhodnosť ako globálny aktér 

v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej 

politiky EÚ, by mala prevziať väčšiu 

zodpovednosť a zamerať sa na vyplnenie 

bezpečnostnému vákua vo svojom 

susedstve a v susedných krajinách našich 

susedov; 

7. domnieva sa, že hlavnou prioritou EÚ 

v rámci jej zahraničnej a bezpečnostnej 

politiky musí byť pomáhať pri vytváraní 

stability v južnom a vo východnom 

susedstve Únie; konštatuje, že revidovaný 

nástroj európskeho susedstva neplní svoje 

ciele, najmä pokiaľ ide o zásadu „viac za 

viac“; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  198 

Ana Gomes, Elena Valenciano 
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Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. domnieva sa, že EÚ na to, aby si získala 

väčšiu dôveryhodnosť ako globálny aktér 

v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej 

politiky EÚ, by mala prevziať väčšiu 

zodpovednosť a zamerať sa na vyplnenie 

bezpečnostnému vákua vo svojom 

susedstve a v susedných krajinách našich 

susedov; 

7. domnieva sa, že na to, aby bola EÚ 

efektívnejšia a dôveryhodnejšia ako 

globálny aktér v oblasti zahraničnej a 

bezpečnostnej politiky, by mala prevziať 

väčšiu zodpovednosť a zamerať sa na 

vyplnenie bezpečnostného vákua vo 

svojom susedstve a v susedných krajinách 

našich susedov; konštatuje, že samotná 

bezpečnosť EÚ je vnútorne prepojená 

s európskou stratégiou riešenia konfliktov 

v susedstve a vytvárania podmienok pre 

stabilitu a prosperitu na základe právneho 

štátu a dodržiavania ľudských práv, 

a teda s riešením hlavných príčin 

súčasných vojen a konfliktov, migračných 

tokov a utečeneckej krízy, ktoré priamo 

ovplyvňujú EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  199 

Knut Fleckenstein 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. domnieva sa, že EÚ na to, aby si získala 

väčšiu dôveryhodnosť ako globálny aktér v 

oblasti zahraničnej a bezpečnostnej 

politiky EÚ, by mala prevziať väčšiu 

zodpovednosť a zamerať sa na vyplnenie 

bezpečnostnému vákua vo svojom 

susedstve a v susedných krajinách našich 

susedov; 

7. domnieva sa, že na to, aby si EÚ získala 

väčšiu dôveryhodnosť ako globálny aktér v 

oblasti zahraničnej a bezpečnostnej 

politiky, by mala prevziať väčšiu 

zodpovednosť za nastolenie, zachovanie 

a podporu bezpečnosti, stability, právneho 

štátu a prosperity vo svojom susedstve; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  200 

Arnaud Danjean 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. domnieva sa, že EÚ na to, aby si získala 

väčšiu dôveryhodnosť ako globálny aktér v 

oblasti zahraničnej a bezpečnostnej 

politiky EÚ, by mala prevziať väčšiu 

zodpovednosť a zamerať sa na vyplnenie 

bezpečnostnému vákua vo svojom 

susedstve a v susedných krajinách našich 

susedov; 

7. domnieva sa, že na to, aby si EÚ získala 

väčšiu dôveryhodnosť ako globálny aktér v 

oblasti zahraničnej a bezpečnostnej 

politiky, by mala prevziať väčšiu 

zodpovednosť v krízach, ktoré majú vplyv 

v jej blízkom susedstve; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  201 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. domnieva sa, že EÚ na to, aby si získala 

väčšiu dôveryhodnosť ako globálny aktér v 

oblasti zahraničnej a bezpečnostnej 

politiky EÚ, by mala prevziať väčšiu 

zodpovednosť a zamerať sa na vyplnenie 

bezpečnostnému vákua vo svojom 

susedstve a v susedných krajinách našich 

susedov; 

7. domnieva sa, že na to, aby si EÚ získala 

väčšiu dôveryhodnosť ako globálny aktér v 

oblasti zahraničnej a bezpečnostnej 

politiky, by mala prevziať väčšiu 

zodpovednosť a zamerať sa na vyplnenie 

bezpečnostného vákua vo svojom okolí 

a širšom susedstve; jasnou prioritou je 

kapacita na obnovenie bezpečnosti, 

podpora regionálnych partnerov EÚ 

a zaistenie hraníc EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  202 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. domnieva sa, že EÚ na to, aby si získala 

väčšiu dôveryhodnosť ako globálny aktér v 

oblasti zahraničnej a bezpečnostnej 

politiky EÚ, by mala prevziať väčšiu 

zodpovednosť a zamerať sa na vyplnenie 

bezpečnostnému vákua vo svojom 

susedstve a v susedných krajinách našich 

susedov; 

7. domnieva sa, že na to, aby si EÚ získala 

väčšiu dôveryhodnosť ako globálny aktér v 

oblasti zahraničnej a bezpečnostnej 

politiky, by mala prevziať väčšiu 

zodpovednosť a zamerať sa na vyplnenie 

bezpečnostného vákua vo svojom 

susedstve; domnieva sa, že väčšiu 

pozornosť treba venovať oblastiam mimo 

blízkeho susedstva EÚ s cieľom pracovať 

so susednými krajinami našich susedov; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  203 

Liisa Jaakonsaari 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. domnieva sa, že EÚ na to, aby si získala 

väčšiu dôveryhodnosť ako globálny aktér v 

oblasti zahraničnej a bezpečnostnej 

politiky EÚ, by mala prevziať väčšiu 

zodpovednosť a zamerať sa na vyplnenie 

bezpečnostnému vákua vo svojom 

susedstve a v susedných krajinách našich 

susedov; 

7. domnieva sa, že na to, aby si EÚ získala 

väčšiu dôveryhodnosť ako globálny aktér v 

oblasti zahraničnej a bezpečnostnej 

politiky, by mala prevziať väčšiu 

zodpovednosť a zamerať sa na vyplnenie 

bezpečnostného vákua vo svojom 

susedstve a v susedných krajinách našich 

susedov; uznáva však aj úlohu transferu 

zbraní EÚ do štátov v konfliktných 

oblastiach, ktorý mohol prispieť k týmto 

konfliktom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  204 

Jaromír Štětina 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. domnieva sa, že EÚ na to, aby si získala 

väčšiu dôveryhodnosť ako globálny aktér v 

oblasti zahraničnej a bezpečnostnej 

politiky EÚ, by mala prevziať väčšiu 

zodpovednosť a zamerať sa na vyplnenie 

bezpečnostnému vákua vo svojom 

susedstve a v susedných krajinách našich 

susedov; 

7. domnieva sa, že na to, aby si EÚ získala 

väčšiu dôveryhodnosť ako globálny aktér v 

oblasti zahraničnej a bezpečnostnej 

politiky, by mala prevziať väčšiu 

zodpovednosť a zamerať sa na vyplnenie 

bezpečnostného vákua vo svojom 

susedstve a v susedných krajinách našich 

susedov; dôrazne vyzýva na zvýšenie 

kapacity EÚ prognózovať a riešiť 

dezinformačné činnosti zo strany 

externých aktérov a reagovať na ne; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  205 

Arnaud Danjean 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. zdôrazňuje, že SBOP je kľúčovou 

zložkou skupiny nástrojov, ktoré môžu 

členské štáty využiť na predchádzanie 

krízam a ako pomoc pri ich riešení; 

momentálne prebieha 17 operácií a misií 

SBOP; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  206 

Francisco José Millán Mon 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. domnieva sa, že prosperita a politická 

stabilita v južnom susedstve majú 

základný strategický význam pre Úniu 
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a že EÚ a krajiny Stredozemia musia 

spolu úzko pracovať na základe vzájomne 

prijateľných cieľov založených na 

spoločných záujmoch; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  207 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. žiada, aby EÚ kládla väčší dôraz na 

predchádzanie konfliktom a na hnacie sily 

krehkosti v susedstve; pripomína, že 

osobitní zástupcovia EÚ, ako aj delegácie 

EÚ by mali zohrávať kľúčovú úlohu pri 

zhromažďovaní informácií o situácii 

v teréne a pri koordinácii všetkých 

nástrojov EÚ v konkrétnom regióne; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  208 

István Ujhelyi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. zastáva názor, že EÚ sa ocitá na 

križovatke zmeny vnútornej dynamiky 

a meniaceho sa vonkajšieho prostredia, 

a preto nie je možné ignorovať prepojenie 

medzi vonkajším rozmerom politík EÚ 

a vnútorným vývojom v Európskej únii; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  209 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. požaduje strategickejší prístup 

k Ruskej federácii, ktorý by mal 

vychádzať z vyváženého, angažovaného 

a formujúceho správania prostredníctvom 

medzinárodných inštitúcií; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  210 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7b. domnieva sa, že EÚ by si mala vždy 

zachovávať súdržnú a jednotnú 

angažovanosť s východným aj južným 

susedstvom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  211 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7b. je presvedčený, že EÚ by sa mala viac 

zapájať do obmedzenej diplomacie, najmä 

v južnom susedstve; domnieva sa, že 

v novej stratégii by sa mali navrhnúť 
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spôsoby ukazujúce, ako by mohla EÚ 

stavať na najnovšej jadrovej dohode 

s Iránom a ako by mohla podporovať 

ďalšie budovanie dôvery a vytvárať iné 

regionálne dohody týkajúce sa 

bezpečnosti, pričom by sa mohlo 

vychádzať aj z vlastných skúseností 

Európy s regionálnymi bezpečnostnými 

opatreniami ako KBSE a s dohodami ako 

Helsinský záverečný akt; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  212 

Cristian Dan Preda 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7c. zdôrazňuje, že vzťahy EÚ a Ruska 

musia vychádzať z rešpektovania 

medzinárodného práva; zdôrazňuje, že 

spolupráca môže znovu pokračovať len 

vtedy, keď bude Rusko dodržiavať 

územnú celistvosť a zvrchovanosť 

Ukrajiny vrátane Krymu, keď bude 

v plnej miere vykonávať dohody z Minska 

a keď sa zriekne destabilizačných 

vojenských a bezpečnostných činností na 

hraniciach členských štátov EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  213 

James Carver 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. zastáva názor, že na dosiahnutie 

stability a mieru by mala EÚ dodržiavať 

vypúšťa sa 
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svoje záväzky týkajúce sa rozširovania a 

pokračovať v spolupráci s veľmi úzko 

pridruženými krajinami v kontexte 

nedávno zrevidovanej európskej susedskej 

politiky (ESP); pripomína, že podľa 

článku 49 ZEÚ môže každý európsky štát 

požiadať o členstvo v Európskej únii pod 

podmienkou, že sa hlási ku kodanským 

kritériám a zásadám demokracie, 

dodržiavaniu základných slobôd, 

ľudských práv a práv menšín a zaručuje 

dodržiavanie zásad právneho štátu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  214 

Philippe Juvin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. zastáva názor, že na dosiahnutie stability 

a mieru by mala EÚ dodržiavať svoje 

záväzky týkajúce sa rozširovania a 
pokračovať v spolupráci s veľmi úzko 

pridruženými krajinami v kontexte 

nedávno zrevidovanej európskej susedskej 

politiky (ESP); pripomína, že podľa 

článku 49 ZEÚ môže každý európsky štát 

požiadať o členstvo v Európskej únii pod 

podmienkou, že sa hlási ku kodanským 

kritériám a zásadám demokracie, 

dodržiavaniu základných slobôd, 

ľudských práv a práv menšín a zaručuje 

dodržiavanie zásad právneho štátu; 

8. zastáva názor, že na dosiahnutie stability 

a mieru by mala EÚ pokračovať v 

spolupráci so susednými krajinami v 

kontexte nedávno zrevidovanej európskej 

susedskej politiky (ESP); 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  215 

Arnaud Danjean 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. zastáva názor, že na dosiahnutie stability 

a mieru by mala EÚ dodržiavať svoje 

záväzky týkajúce sa rozširovania a 

pokračovať v spolupráci s veľmi úzko 

pridruženými krajinami v kontexte 

nedávno zrevidovanej európskej susedskej 

politiky (ESP); pripomína, že podľa 

článku 49 ZEÚ môže každý európsky štát 

požiadať o členstvo v Európskej únii pod 

podmienkou, že sa hlási ku kodanským 

kritériám a zásadám demokracie, 

dodržiavaniu základných slobôd, 

ľudských práv a práv menšín a zaručuje 

dodržiavanie zásad právneho štátu; 

8. zastáva názor, že na dosiahnutie stability 

a mieru by mala EÚ dodržiavať svoje 

záväzky týkajúce sa rozširovania a 

pokračovať v spolupráci s veľmi úzko 

pridruženými krajinami v kontexte 

nedávno zrevidovanej európskej susedskej 

politiky (ESP); 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  216 

Sabine Lösing 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. zastáva názor, že na dosiahnutie stability 

a mieru by mala EÚ dodržiavať svoje 

záväzky týkajúce sa rozširovania a 

pokračovať v spolupráci s veľmi úzko 

pridruženými krajinami v kontexte 

nedávno zrevidovanej európskej susedskej 

politiky (ESP); pripomína, že podľa článku 

49 ZEÚ môže každý európsky štát 

požiadať o členstvo v Európskej únii pod 

podmienkou, že sa hlási ku kodanským 

kritériám a zásadám demokracie, 

dodržiavaniu základných slobôd, ľudských 

práv a práv menšín a zaručuje dodržiavanie 

zásad právneho štátu; 

8. zastáva názor, že na dosiahnutie stability 

a mieru by mala EÚ dodržiavať svoje 

záväzky týkajúce sa rozširovania a 

pokračovať v spolupráci s veľmi úzko 

pridruženými krajinami v kontexte 

nedávno zrevidovanej európskej susedskej 

politiky (ESP) v duchu spolupráce, 

solidarity, vzájomných prínosov 

a rešpektovania volieb jednotlivých 

zvrchovaných štátov o ich zahraničnej, 

hospodárskej alebo sociálnej politike, 

susedskej politike, ktorá uprednostňuje 

podporu rozvoja susedných regiónov, 

podporu zamestnanosti a vzdelávania 

namiesto neoliberálnych reforiem 

a integrácie do trhu EÚ; pripomína, že 

podľa článku 49 ZEÚ môže každý 

európsky štát požiadať o členstvo v 

Európskej únii pod podmienkou, že sa hlási 
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ku kodanským kritériám a zásadám 

demokracie, dodržiavaniu základných 

slobôd, ľudských práv a práv menšín a 

zaručuje dodržiavanie zásad právneho 

štátu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  217 

Tokia Saïfi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. zastáva názor, že na dosiahnutie stability 

a mieru by mala EÚ dodržiavať svoje 

záväzky týkajúce sa rozširovania a 
pokračovať v spolupráci s veľmi úzko 

pridruženými krajinami v kontexte 

nedávno zrevidovanej európskej susedskej 

politiky (ESP); pripomína, že podľa článku 

49 ZEÚ môže každý európsky štát 

požiadať o členstvo v Európskej únii pod 

podmienkou, že sa hlási ku kodanským 

kritériám a zásadám demokracie, 

dodržiavaniu základných slobôd, ľudských 

práv a práv menšín a zaručuje dodržiavanie 

zásad právneho štátu; 

8. zastáva názor, že na dosiahnutie stability 

a mieru by mala EÚ pokračovať v 

spolupráci s veľmi úzko pridruženými 

krajinami v kontexte nedávno zrevidovanej 

európskej susedskej politiky (ESP); 

pripomína, že podľa článku 49 ZEÚ môže 

každý európsky štát požiadať o členstvo v 

Európskej únii pod podmienkou, že sa hlási 

ku kodanským kritériám a zásadám 

demokracie, dodržiavaniu základných 

slobôd, ľudských práv a práv menšín a 

zaručuje dodržiavanie zásad právneho 

štátu; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  218 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. zastáva názor, že na dosiahnutie stability 

a mieru by mala EÚ dodržiavať svoje 

záväzky týkajúce sa rozširovania a 
pokračovať v spolupráci s veľmi úzko 

8. zastáva názor, že na dosiahnutie stability 

a mieru by mala EÚ pokračovať v 

spolupráci s veľmi úzko pridruženými 

krajinami v kontexte nedávno zrevidovanej 
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pridruženými krajinami v kontexte 

nedávno zrevidovanej európskej susedskej 

politiky (ESP); pripomína, že podľa článku 

49 ZEÚ môže každý európsky štát 

požiadať o členstvo v Európskej únii pod 

podmienkou, že sa hlási ku kodanským 

kritériám a zásadám demokracie, 

dodržiavaniu základných slobôd, ľudských 

práv a práv menšín a zaručuje dodržiavanie 

zásad právneho štátu; 

európskej susedskej politiky (ESP); 

pripomína, že podľa článku 49 ZEÚ môže 

každý európsky štát požiadať o členstvo v 

Európskej únii pod podmienkou, že sa hlási 

ku kodanským kritériám a zásadám 

demokracie, dodržiavaniu základných 

slobôd, ľudských práv a práv menšín a 

zaručuje dodržiavanie zásad právneho 

štátu; 

Or. it 

Pozmeňujúci návrh  219 

Knut Fleckenstein 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. zastáva názor, že na dosiahnutie stability 

a mieru by mala EÚ dodržiavať svoje 

záväzky týkajúce sa rozširovania a 
pokračovať v spolupráci s veľmi úzko 

pridruženými krajinami v kontexte 

nedávno zrevidovanej európskej susedskej 

politiky (ESP); pripomína, že podľa článku 

49 ZEÚ môže každý európsky štát 

požiadať o členstvo v Európskej únii pod 

podmienkou, že sa hlási ku kodanským 

kritériám a zásadám demokracie, 

dodržiavaniu základných slobôd, ľudských 

práv a práv menšín a zaručuje dodržiavanie 

zásad právneho štátu; 

8. zastáva názor, že na dosiahnutie stability 

a mieru by mala EÚ pokračovať v 

spolupráci s veľmi úzko pridruženými 

krajinami v kontexte nedávno zrevidovanej 

európskej susedskej politiky (ESP); 

pripomína, že podľa článku 49 ZEÚ môže 

každý európsky štát požiadať o členstvo v 

Európskej únii pod podmienkou, že sa hlási 

ku kodanským kritériám a zásadám 

demokracie, dodržiavaniu základných 

slobôd, ľudských práv a práv menšín a 

zaručuje dodržiavanie zásad právneho 

štátu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  220 

Marielle de Sarnez 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. zastáva názor, že na dosiahnutie stability 

a mieru by mala EÚ dodržiavať svoje 

záväzky týkajúce sa rozširovania a 
pokračovať v spolupráci s veľmi úzko 

pridruženými krajinami v kontexte 

nedávno zrevidovanej európskej susedskej 

politiky (ESP); pripomína, že podľa článku 

49 ZEÚ môže každý európsky štát 

požiadať o členstvo v Európskej únii pod 

podmienkou, že sa hlási ku kodanským 

kritériám a zásadám demokracie, 

dodržiavaniu základných slobôd, ľudských 

práv a práv menšín a zaručuje dodržiavanie 

zásad právneho štátu; 

8. zastáva názor, že na dosiahnutie stability 

a mieru by mala EÚ pokračovať v 

spolupráci s veľmi úzko pridruženými 

krajinami v kontexte nedávno zrevidovanej 

európskej susedskej politiky (ESP); 

pripomína, že podľa článku 49 ZEÚ môže 

každý európsky štát požiadať o členstvo v 

Európskej únii pod podmienkou, že sa hlási 

ku kodanským kritériám a zásadám 

demokracie, dodržiavaniu základných 

slobôd, ľudských práv a práv menšín a 

zaručuje dodržiavanie zásad právneho 

štátu; schvaľuje záväzok Komisie 

pozastaviť proces rozširovania s cieľom 

konsolidovať situáciu s 28 členskými 

štátmi EÚ;  

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  221 

Vincent Peillon 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. zastáva názor, že na dosiahnutie stability 

a mieru by mala EÚ dodržiavať svoje 

záväzky týkajúce sa rozširovania a 

pokračovať v spolupráci s veľmi úzko 

pridruženými krajinami v kontexte 

nedávno zrevidovanej európskej susedskej 

politiky (ESP); pripomína, že podľa článku 

49 ZEÚ môže každý európsky štát 

požiadať o členstvo v Európskej únii pod 

podmienkou, že sa hlási ku kodanským 

kritériám a zásadám demokracie, 

dodržiavaniu základných slobôd, ľudských 

práv a práv menšín a zaručuje dodržiavanie 

zásad právneho štátu; 

8. zastáva názor, že na dosiahnutie stability 

a mieru by mala EÚ dodržiavať svoje 

vyhliadky týkajúce sa rozširovania a 

pokračovať v spolupráci s veľmi úzko 

pridruženými krajinami v kontexte 

nedávno zrevidovanej európskej susedskej 

politiky (ESP); pripomína, že podľa článku 

49 ZEÚ môže každý európsky štát 

požiadať o členstvo v Európskej únii pod 

podmienkou, že sa hlási ku kodanským 

kritériám a zásadám demokracie, 

dodržiavaniu základných slobôd, ľudských 

práv a práv menšín a zaručuje dodržiavanie 

zásad právneho štátu; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  222 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. zastáva názor, že na dosiahnutie stability 

a mieru by mala EÚ dodržiavať svoje 

záväzky týkajúce sa rozširovania a 

pokračovať v spolupráci s veľmi úzko 

pridruženými krajinami v kontexte 

nedávno zrevidovanej európskej susedskej 

politiky (ESP); pripomína, že podľa 

článku 49 ZEÚ môže každý európsky štát 

požiadať o členstvo v Európskej únii pod 

podmienkou, že sa hlási ku kodanským 

kritériám a zásadám demokracie, 

dodržiavaniu základných slobôd, 

ľudských práv a práv menšín a zaručuje 

dodržiavanie zásad právneho štátu; 

8. zastáva názor, že na dosiahnutie stability 

a mieru, podpory bezpečnosti ľudí, 

právneho štátu, dodržiavania ľudských 

práv a demokratizácie by mala EÚ zvážiť 

a revidovať svoje vlastné hospodárske, 

sociálne, finančné, obchodné, energetické 

a iné politiky, ktoré nepodporujú rast ani 

tvorbu pracovných miest a v skutočnosti 

pomáhajú rozvíjať nerovnosť, sociálny 

odpor a politickú nestabilitu v Európe, jej 

susedstve a aj ďalej; domnieva sa, že EÚ 

musí dodržiavať svoje záväzky týkajúce sa 

rozširovania a zintenzívniť spoluprácu s 

veľmi úzko pridruženými krajinami v 

kontexte nedávno zrevidovanej európskej 

susedskej politiky (ESP), pričom tiež musí 

vyžadovať dodržiavanie kodanských 

kritérií a pomáhať pri reformách 

v záujme ich plnenia tam, kde prebiehajú 

procesy rozširovania, a využívať prístup 

viacerých zainteresovaných strán 

s účasťou miestnych a regionálnych vlád 

a občianskej spoločnosti; domnieva sa, že 

EÚ by mala ďalej podporovať hodnoty 

obsiahnuté v kodanských kritériách aj 

nad rámec procesu rozširovania, pričom 

by mala zvyšovať informovanosť štátov 

zaujímajúcich sa o členstvo o tom, že ich 

prijatie je v ich vlastnom záujme a slúži 

na ich vlastnú modernizáciu a v prospech 

ich občanov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  223 

István Ujhelyi 
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Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. zastáva názor, že na dosiahnutie stability 

a mieru by mala EÚ dodržiavať svoje 

záväzky týkajúce sa rozširovania a 

pokračovať v spolupráci s veľmi úzko 

pridruženými krajinami v kontexte 

nedávno zrevidovanej európskej susedskej 

politiky (ESP); pripomína, že podľa článku 

49 ZEÚ môže každý európsky štát 

požiadať o členstvo v Európskej únii pod 

podmienkou, že sa hlási ku kodanským 

kritériám a zásadám demokracie, 

dodržiavaniu základných slobôd, ľudských 

práv a práv menšín a zaručuje dodržiavanie 

zásad právneho štátu; 

8. zastáva názor, že na dosiahnutie stability 

a mieru by mala EÚ dodržiavať svoje 

záväzky týkajúce sa rozširovania a 

pokračovať v spolupráci s veľmi úzko 

pridruženými krajinami v kontexte 

nedávno zrevidovanej európskej susedskej 

politiky (ESP); preto považuje za nutné 

poskytnúť jasnú odpoveď o budúcnosti 

rozširovania na Balkáne a v súvislosti 

s Tureckom; pripomína, že podľa článku 

49 ZEÚ môže každý európsky štát 

požiadať o členstvo v Európskej únii pod 

podmienkou, že sa hlási ku kodanským 

kritériám a zásadám demokracie, 

dodržiavaniu základných slobôd, ľudských 

práv a práv menšín a zaručuje dodržiavanie 

zásad právneho štátu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  224 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. zastáva názor, že na dosiahnutie stability 

a mieru by mala EÚ dodržiavať svoje 

záväzky týkajúce sa rozširovania a 

pokračovať v spolupráci s veľmi úzko 

pridruženými krajinami v kontexte 

nedávno zrevidovanej európskej susedskej 

politiky (ESP); pripomína, že podľa článku 

49 ZEÚ môže každý európsky štát 

požiadať o členstvo v Európskej únii pod 

podmienkou, že sa hlási ku kodanským 

kritériám a zásadám demokracie, 

dodržiavaniu základných slobôd, ľudských 

práv a práv menšín a zaručuje dodržiavanie 

8. zastáva názor, že na dosiahnutie stability 

a mieru by mala EÚ znovu potvrdiť svoj 

záväzok týkajúci sa rozširovania z roku 

2003 a pokračovať v spolupráci s veľmi 

úzko pridruženými krajinami v kontexte 

nedávno zrevidovanej európskej susedskej 

politiky (ESP); pripomína, že podľa článku 

49 ZEÚ môže každý európsky štát 

požiadať o členstvo v Európskej únii pod 

podmienkou, že sa hlási ku kodanským 

kritériám a zásadám demokracie, 

dodržiavaniu základných slobôd, ľudských 

práv a práv menšín a zaručuje dodržiavanie 
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zásad právneho štátu; zásad právneho štátu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  225 

Marietje Schaake 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. zastáva názor, že na dosiahnutie stability 

a mieru by mala EÚ dodržiavať svoje 

záväzky týkajúce sa rozširovania a 

pokračovať v spolupráci s veľmi úzko 

pridruženými krajinami v kontexte 

nedávno zrevidovanej európskej susedskej 

politiky (ESP); pripomína, že podľa článku 

49 ZEÚ môže každý európsky štát 

požiadať o členstvo v Európskej únii pod 

podmienkou, že sa hlási ku kodanským 

kritériám a zásadám demokracie, 

dodržiavaniu základných slobôd, ľudských 

práv a práv menšín a zaručuje dodržiavanie 

zásad právneho štátu; 

8. zastáva názor, že na dosiahnutie stability 

a mieru by mala EÚ dodržiavať svoje 

záväzky týkajúce sa rozširovania, 

a domnieva sa, že rozhodnutie Európskej 

komisie o vylúčení ďalšieho rozširovania 

v období nasledujúcich piatich rokov 

v tomto smere nepomáha; pripomína, že 

podľa článku 49 ZEÚ môže každý 

európsky štát požiadať o členstvo v 

Európskej únii pod podmienkou, že sa hlási 

ku kodanským kritériám, ktoré sú 

stanovené a nemenné, a zásadám 

demokracie, dodržiavaniu základných 

slobôd, ľudských práv a práv menšín a 

zaručuje dodržiavanie zásad právneho 

štátu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  226 

Urmas Paet 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. zastáva názor, že na dosiahnutie stability 

a mieru by mala EÚ dodržiavať svoje 

záväzky týkajúce sa rozširovania a 

pokračovať v spolupráci s veľmi úzko 

pridruženými krajinami v kontexte 

nedávno zrevidovanej európskej susedskej 

8. zastáva názor, že na dosiahnutie stability 

a mieru by mala EÚ dodržiavať svoje 

záväzky týkajúce sa rozširovania a 

pokračovať v spolupráci s veľmi úzko 

pridruženými krajinami v kontexte 

nedávno zrevidovanej európskej susedskej 
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politiky (ESP); pripomína, že podľa článku 

49 ZEÚ môže každý európsky štát 

požiadať o členstvo v Európskej únii pod 

podmienkou, že sa hlási ku kodanským 

kritériám a zásadám demokracie, 

dodržiavaniu základných slobôd, ľudských 

práv a práv menšín a zaručuje dodržiavanie 

zásad právneho štátu; 

politiky (ESP); pripomína, že podľa článku 

49 ZEÚ môže každý európsky štát 

požiadať o členstvo v Európskej únii pod 

podmienkou, že sa hlási ku kodanským 

kritériám a zásadám demokracie, 

dodržiavaniu základných slobôd, ľudských 

práv a práv menšín a zaručuje dodržiavanie 

zásad právneho štátu; domnieva sa, že 

krajiny, ktoré sú kandidátmi na členstvo 

v EÚ, by mali v maximálnej možnej miere 

opierať svoju činnosť o spoločnú 

zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ; 

Or. et 

Pozmeňujúci návrh  227 

Louis Michel 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. zastáva názor, že na dosiahnutie stability 

a mieru by mala EÚ dodržiavať svoje 

záväzky týkajúce sa rozširovania a 

pokračovať v spolupráci s veľmi úzko 

pridruženými krajinami v kontexte 

nedávno zrevidovanej európskej susedskej 

politiky (ESP); pripomína, že podľa článku 

49 ZEÚ môže každý európsky štát 

požiadať o členstvo v Európskej únii pod 

podmienkou, že sa hlási ku kodanským 

kritériám a zásadám demokracie, 

dodržiavaniu základných slobôd, ľudských 

práv a práv menšín a zaručuje dodržiavanie 

zásad právneho štátu; 

8. zastáva názor, že na dosiahnutie stability 

a mieru by mala EÚ dodržiavať svoje 

záväzky týkajúce sa rozširovania 

a integrácie a pokračovať v spolupráci s 

veľmi úzko pridruženými krajinami v 

kontexte nedávno zrevidovanej európskej 

susedskej politiky (ESP); pripomína, že 

podľa článku 49 ZEÚ môže každý 

európsky štát požiadať o členstvo v 

Európskej únii pod podmienkou, že sa hlási 

ku kodanským kritériám a zásadám 

demokracie, dodržiavaniu základných 

slobôd, ľudských práv a práv menšín a 

zaručuje dodržiavanie zásad právneho 

štátu; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  228 

Javi López 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. zastáva názor, že na dosiahnutie stability 

a mieru by mala EÚ dodržiavať svoje 

záväzky týkajúce sa rozširovania a 

pokračovať v spolupráci s veľmi úzko 

pridruženými krajinami v kontexte 

nedávno zrevidovanej európskej susedskej 

politiky (ESP); pripomína, že podľa článku 

49 ZEÚ môže každý európsky štát 

požiadať o členstvo v Európskej únii pod 

podmienkou, že sa hlási ku kodanským 

kritériám a zásadám demokracie, 

dodržiavaniu základných slobôd, ľudských 

práv a práv menšín a zaručuje dodržiavanie 

zásad právneho štátu; 

8. zastáva názor, že na dosiahnutie stability 

a mieru by mala EÚ dodržiavať svoje 

záväzky týkajúce sa rozširovania a 

pokračovať v spolupráci s veľmi úzko 

pridruženými krajinami v kontexte 

nedávno zrevidovanej európskej susedskej 

politiky (ESP); domnieva sa, že do ESP by 

sa mal ďalej začleniť prístup viacerých 

zainteresovaných strán s účasťou 

miestnych a regionálnych vlád 

a občianskej spoločnosti; pripomína, že 

podľa článku 49 ZEÚ môže každý 

európsky štát požiadať o členstvo v 

Európskej únii pod podmienkou, že sa hlási 

ku kodanským kritériám a zásadám 

demokracie, dodržiavaniu základných 

slobôd, ľudských práv a práv menšín a 

zaručuje dodržiavanie zásad právneho 

štátu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  229 

Tokia Saïfi 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. poukazuje na prísľub, ktorý dala EÚ 

svojim partnerom, najmä vo svojom 

susedstve, že podporí sociálne a politické 

reformy, bude chrániť ľudské práva, 

pomôže nastoliť právny štát a podporí 

hospodársky rozvoj, pričom ide o najlepšie 

prostriedky na posilnenie 

medzinárodného poriadku a zaistenie 

stability v susedstve; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci návrh  230 

Gunnar Hökmark 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. zdôrazňuje, že európska susedská 

politika je nástrojom na rozvoj stability, 

stabilných demokracií, otvorených 

spoločností, prosperity a právneho štátu 

a ako taká patrí medzi najdôležitejšie 

prostriedky Únie na dosiahnutie 

európskej bezpečnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  231 

Boris Zala 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. je pevne presvedčený, že EÚ musí 

naďalej presadzovať územnú celistvosť 

svojich susedov a partnerov, ako aj ich 

slobodu zvoliť si politické a obchodné 

zoskupenia a pokračovať v európskej 

integrácii; trvá na tom, že pevný prísľub, 

ktorý dala EÚ svojim susedom v súvislosti 

s ich zvrchovanosťou, sa musí doplniť 

praktickou podporou s cieľom posilniť 

ich odolnosť voči vonkajšiemu nátlaku 

a hybridným hrozbám; ďalej sa 

domnieva, že takéto snahy musia byť 

doplnené úsilím o dosiahnutie 

udržateľného, inkluzívneho 

bezpečnostného poriadku v Európe 

založeného na pravidlách, ktorý bude 

vychádzať zo zásad, právnych nástrojov 

a inštitucionálnych štruktúr OBSE 

a iných príslušných orgánov; žiada EÚ, 

aby sa intenzívnejšie zapojila do riešenia 

existujúcich zmrazených konfliktov vo 
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východnom susedstve; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  232 

Andrej Plenković 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. konštatuje, že existujúce prostriedky 

a nástroje, napríklad nástroje SBOP 

vrátane bojových skupín EÚ, by sa mali 

vo väčšej miere využívať pri stabilizácii 

širšieho susedstva Európy; 

Or. en 

 


