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Predlog spremembe  1 

Tokia Saïfi 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju členov 3(5), 21, 22, 24, 

25, 26, 42(7) in 46 Pogodbe o Evropski 

uniji, 

– ob upoštevanju členov 3(5), 8, 21, 22, 24, 

25, 26, 42(7) in 46 Pogodbe o Evropski 

uniji, 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  2 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

ob upoštevanju členov 3(5), 21, 22, 24, 25, 

26, 42, 42(7) in 46 Pogodbe o Evropski 

uniji, 

ob upoštevanju člena 3(1), (2) in (5), člena 

21, zlasti odstavkov (1), (2)(h) in drugega 

pododstavka odstavka 3, ter členov 22, 24, 

25, 26, 42, 42(7) in 46 Pogodbe o Evropski 

uniji, 

Or. it 

 

Predlog spremembe  3 

Michael Gahler 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 2 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju sklepov z zasedanj 

Evropskega sveta z dne 19. in 20. 

decembra 2013 (EUCO 217/13) in z dne 
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25. in 26. junija 2015 (EUCO 22/15) ter 

sklepov Sveta o SVOP z dne 

18. maja 2015 (8971/15), 

Or. en 

 

Predlog spremembe  4 

Michael Gahler 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 6 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju sklepa Sveta (SZVP) 

2015/1835 z dne 12. oktobra 2015 o 

določitvi statuta, sedeža in načina 

delovanja Evropske obrambne agencije, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  5 

Michael Gahler 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 

21. maja 2015 o izvajanju skupne 

varnostne in obrambne politike (na 

podlagi letnega poročila Sveta 

Evropskemu parlamentu o skupni zunanji 

in varnostni politiki)1, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 

21. maja 2015 o izvajanju skupne 

varnostne in obrambne politike (na 

podlagi letnega poročila Sveta 

Evropskemu parlamentu o skupni zunanji 

in varnostni politiki)1; ob upoštevanju 

svoje resolucije z dne 21. januarja 2016 o 

klavzuli o vzajemni obrambi (člen 42(7) 

PEU) (2015/3034(RSP)), 

__________________ __________________ 

1 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0213. 1 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0213. 

Or. en 
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Predlog spremembe  6 

Tokia Saïfi 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 8 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju svoje resolucije z dne 

21. januarja 2016 o klavzuli o vzajemni 

obrambi (člen 42(7) PEU), 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  7 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 8 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju svoje resolucije z dne 

17. decembra 2015 o letnem poročilu o 

človekovih pravicah in demokraciji v 

svetu za leto 2014 in politiki Evropske 

unije na tem področju, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  8 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 10 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju strateškega okvira EU in 

akcijskega načrta za človekove pravice in 

demokracijo, ki ju je Svet za zunanje 

zadeve sprejel 25. junija 2012, 

Or. en 
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Predlog spremembe  9 

Liisa Jaakonsaari 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 13 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju svoje resolucije z dne 

17. decembra 2015 o izvozu orožja: 

izvajanje Skupnega 

stališča 2008/944/SZVP, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  10 

Javi López 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 13 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju agende za trajnostni 

razvoj do leta 2030, kot jo je sprejela 

Generalna skupščina Združenih narodov 

septembra 2015, ter pariškega sporazuma 

o podnebnih spremembah, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  11 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Paavo Väyrynen 

 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 13 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju poročila o izvajanju 

pregleda ESZD (HR(2015)170) z dne 

22. decembra 2015, 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  12 

Sabine Lösing 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker so številni sedanji in prihodnji izzivi 

ter grožnje, s katerimi se sooča EU, 

zapleteni in izhajajo tako od znotraj 

skupnih meja kot izven njih; ker 

potrebujemo močno politično voljo za 

odločno skupno ukrepanje s strani EU in 

njenih držav članic, če želimo učinkovito 

odgovoriti na te izzive, zavarovati vrednote 

in družbeni model EU ter biti močnejši 

globalni akter; ker mora globalna strategija 

EU za zunanjo in varnostno politiko 

tlakovati pot za ta razvoj; 

A. ker so številni sedanji in prihodnji 

izzivi, s katerimi se sooča EU, zapleteni in 

izhajajo tako od znotraj skupnih meja kot 

izven njih; ker potrebujemo močnejšo 

politično voljo za odločno skupno 

ukrepanje s strani EU in njenih držav 

članic, če želimo učinkovito odgovoriti na 

te izzive, zavarovati vrednote in družbeni 

model EU, spodbujati prednostne naloge, 

kot so odprava revščine ter dosega 

univerzalnih razvojnih ciljev, nadzor nad 

trgovino z orožjem, režim neširjenja 

jedrskega orožja ter popolna jedrska 

razorožitev, pravična trgovina in 

prednostna obravnava uravnoteženih 

gospodarskih odnosov, ter biti globalni 

civilni akter, ki stremi k miru; ker mora 

globalna strategija EU za zunanjo in 

varnostno politiko tlakovati pot za ta 

razvoj; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  13 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker so številni sedanji in prihodnji izzivi 

ter grožnje, s katerimi se sooča EU, 

zapleteni in izhajajo tako od znotraj 

skupnih meja kot izven njih; ker 

A. ker so številni sedanji in prihodnji izzivi 

ter grožnje, s katerimi se sooča EU, 

zapleteni in izhajajo tako od znotraj 

skupnih meja kot izven njih; ker 
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potrebujemo močno politično voljo za 

odločno skupno ukrepanje s strani EU in 

njenih držav članic, če želimo učinkovito 

odgovoriti na te izzive, zavarovati vrednote 

in družbeni model EU ter biti močnejši 

globalni akter; ker mora globalna strategija 

EU za zunanjo in varnostno politiko 

tlakovati pot za ta razvoj; 

potrebujemo močno politično voljo za 

odločno skupno in usklajeno ukrepanje s 

strani EU in njenih držav članic, če želimo 

učinkovito odgovoriti na te izzive, 

zavarovati vrednote in družbeni model EU 

ter biti globalni akter, ki je sposoben 

zagotavljati svetovno varnost in mir med 

narodi; ker mora globalna strategija EU za 

zunanjo in varnostno politiko prispevati k 

tlakovanju poti za razvoj resnične in prave 

evropske politične identitete; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  14 

Louis Michel 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker so številni sedanji in prihodnji izzivi 

ter grožnje, s katerimi se sooča EU, 

zapleteni in izhajajo tako od znotraj 

skupnih meja kot izven njih; ker 

potrebujemo močno politično voljo za 

odločno skupno ukrepanje s strani EU in 

njenih držav članic, če želimo učinkovito 

odgovoriti na te izzive, zavarovati vrednote 

in družbeni model EU ter biti močnejši 

globalni akter; ker mora globalna 

strategija EU za zunanjo in varnostno 

politiko tlakovati pot za ta razvoj; 

A. ker so številni sedanji in prihodnji izzivi 

ter grožnje, s katerimi se sooča EU, 

zapleteni in izhajajo tako od znotraj 

skupnih meja kot izven njih; ker nujno 

potrebujemo močno politično voljo s strani 

EU in njenih držav članic, če želimo 

učinkovito odgovoriti na te izzive ter 

zavarovati vrednote in družbeni model EU; 

ker je bistveno, da EU sprejme konkretne 

in skupne ukrepe za obvladovanje 

trenutnih kriz; ker je pregled globalne 

strategije EU za zunanjo in varnostno 

politiko ključen za ohranitev stabilnosti in 

varnosti EU in njenih državljanov ter za 
razvoj Evrope v smeri močnejšega 

globalnega akterja; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  15 

Ana Gomes 
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Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker so številni sedanji in prihodnji izzivi 

ter grožnje, s katerimi se sooča EU, 

zapleteni in izhajajo tako od znotraj 

skupnih meja kot izven njih; ker 

potrebujemo močno politično voljo za 

odločno skupno ukrepanje s strani EU in 

njenih držav članic, če želimo učinkovito 

odgovoriti na te izzive, zavarovati vrednote 

in družbeni model EU ter biti močnejši 

globalni akter; ker mora globalna strategija 

EU za zunanjo in varnostno politiko 

tlakovati pot za ta razvoj; 

A. ker so številni sedanji in prihodnji izzivi 

ter grožnje, s katerimi se sooča EU, 

zapleteni in posledica delovanja državnih 

in nedržavnih akterjev, izhajajo pa tako od 

znotraj skupnih meja kot izven njih, pri 

čemer nekaterim botrujejo lastne politike 

EU, ki spodbujajo finančno in 

gospodarsko deregulacijo, davčno 

konkurenco, brezposelnost in vse večje 

neenakosti, s čimer prispevajo k slabšanju 

položaja evropskih državljanov, zlasti 

mladih; ker potrebujemo močno politično 

voljo in ozaveščeno vodenje za odločno 

skupno ukrepanje s strani EU in njenih 

držav članic, če želimo skupaj in 

učinkovito odgovoriti na te izzive, 

zavarovati vrednote in družbeni model EU 

ter zagotoviti, da bo EU učinkovit akter, ki 

zagotavlja varnost na svetovni ravni; ker 

mora globalna strategija EU za zunanjo in 

varnostno politiko tlakovati pot za ta 

razvoj; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  16 

Liisa Jaakonsaari 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker so številni sedanji in prihodnji izzivi 

ter grožnje, s katerimi se sooča EU, 

zapleteni in izhajajo tako od znotraj 

skupnih meja kot izven njih; ker 

potrebujemo močno politično voljo za 

odločno skupno ukrepanje s strani EU in 

njenih držav članic, če želimo učinkovito 

odgovoriti na te izzive, zavarovati vrednote 

in družbeni model EU ter biti močnejši 

A. ker so številni sedanji in prihodnji izzivi 

ter grožnje, s katerimi se sooča EU, 

zapleteni in izhajajo tako od znotraj 

skupnih meja kot izven njih; ker 

potrebujemo močnejšo politično voljo za 

odločno skupno ukrepanje s strani EU in 

njenih držav članic, če želimo učinkovito 

odgovoriti na te izzive, zavarovati vrednote 

in družbeni model EU ter biti močnejši in 
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globalni akter; ker mora globalna strategija 

EU za zunanjo in varnostno politiko 

tlakovati pot za ta razvoj; 

bolj strateško usmerjen globalni akter; ker 

mora globalna strategija EU za zunanjo in 

varnostno politiko tlakovati pot za ta 

razvoj; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  17 

Tokia Saïfi 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker so številni sedanji in prihodnji izzivi 

ter grožnje, s katerimi se sooča EU, 

zapleteni in izhajajo tako od znotraj 

skupnih meja kot izven njih; ker 

potrebujemo močno politično voljo za 

odločno skupno ukrepanje s strani EU in 

njenih držav članic, če želimo učinkovito 

odgovoriti na te izzive, zavarovati vrednote 

in družbeni model EU ter biti močnejši 

globalni akter; ker mora globalna strategija 

EU za zunanjo in varnostno politiko 

tlakovati pot za ta razvoj; 

A. ker so številni sedanji in prihodnji izzivi 

ter grožnje, s katerimi se sooča EU, 

zapleteni in izhajajo tako od znotraj 

skupnih meja kot izven njih; ker 

potrebujemo močno politično voljo za 

odločno skupno ukrepanje s strani EU in 

njenih držav članic, če želimo učinkovito 

odgovoriti na te izzive, spodbujati 

vrednote in družbeni model EU ter biti 

močnejši globalni akter; ker mora globalna 

strategija EU za zunanjo in varnostno 

politiko tlakovati pot za ta razvoj; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  18 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker so številni sedanji in prihodnji izzivi 

ter grožnje, s katerimi se sooča EU, 

zapleteni in izhajajo tako od znotraj 

skupnih meja kot izven njih; ker 

potrebujemo močno politično voljo za 

odločno skupno ukrepanje s strani EU in 

njenih držav članic, če želimo učinkovito 

A. ker so številni sedanji in prihodnji izzivi 

ter grožnje, s katerimi se sooča EU, 

zapleteni in izhajajo tako od znotraj 

skupnih meja kot izven njih; ker 

potrebujemo močnejšo politično voljo za 

odločno skupno ukrepanje s strani EU in 

njenih držav članic, če želimo učinkovito 
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odgovoriti na te izzive, zavarovati vrednote 

in družbeni model EU ter biti močnejši 

globalni akter; ker mora globalna strategija 

EU za zunanjo in varnostno politiko 

tlakovati pot za ta razvoj; 

odgovoriti na te izzive, zavarovati vrednote 

in družbeni model EU ter biti močan 

globalni akter; ker mora globalna strategija 

EU za zunanjo in varnostno politiko 

tlakovati pot za ta razvoj z opredelitvijo 

politične ravni ambicij EU kot 

mednarodnega akterja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  19 

István Ujhelyi 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker so številni sedanji in prihodnji izzivi 

ter grožnje, s katerimi se sooča EU, 

zapleteni in izhajajo tako od znotraj 

skupnih meja kot izven njih; ker 

potrebujemo močno politično voljo za 

odločno skupno ukrepanje s strani EU in 

njenih držav članic, če želimo učinkovito 

odgovoriti na te izzive, zavarovati vrednote 

in družbeni model EU ter biti močnejši 

globalni akter; ker mora globalna strategija 

EU za zunanjo in varnostno politiko 

tlakovati pot za ta razvoj; 

A. ker so številni sedanji in prihodnji izzivi 

ter grožnje, s katerimi se sooča EU, 

zapleteni in izhajajo tako od znotraj 

skupnih meja kot izven njih; ker je treba 

povezati lokalno, regionalno in globalno 

raven; ker je v okviru strateškega 

razmišljanja treba začeti z iskanjem 

rešitev za notranje izzive, s katerimi se 

srečuje EU kot politična skupnost, te 

rešitve pa hkrati povezovati z zunanjimi 

težavami; ker potrebujemo močnejšo 

politično voljo za odločno skupno 

ukrepanje s strani EU in njenih držav 

članic, če želimo učinkovito odgovoriti na 

te izzive, zavarovati vrednote in družbeni 

model EU ter biti močnejši globalni akter; 

ker mora globalna strategija EU za zunanjo 

in varnostno politiko tlakovati pot za ta 

razvoj; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  20 

Marietje Schaake 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker so številni sedanji in prihodnji izzivi 

ter grožnje, s katerimi se sooča EU, 

zapleteni in izhajajo tako od znotraj 

skupnih meja kot izven njih; ker 

potrebujemo močno politično voljo za 

odločno skupno ukrepanje s strani EU in 

njenih držav članic, če želimo učinkovito 

odgovoriti na te izzive, zavarovati vrednote 

in družbeni model EU ter biti močnejši 

globalni akter; ker mora globalna strategija 

EU za zunanjo in varnostno politiko 

tlakovati pot za ta razvoj; 

A. ker so številni sedanji in prihodnji izzivi 

ter grožnje, s katerimi se sooča EU, 

zapleteni in izhajajo tako od znotraj 

skupnih meja kot izven njih; ker bo brez 

močnejše politične volje za odločno 

skupno ukrepanje s strani EU in njenih 

držav članic nemogoče učinkovito 

odgovoriti na te izzive, zavarovati vrednote 

in družbeni model EU ter biti močnejši 

globalni akter; ker mora globalna strategija 

EU za zunanjo in varnostno politiko 

tlakovati pot za ta razvoj; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  21 

Boris Zala 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker so številni sedanji in prihodnji izzivi 

ter grožnje, s katerimi se sooča EU, 

zapleteni in izhajajo tako od znotraj 

skupnih meja kot izven njih; ker 

potrebujemo močno politično voljo za 

odločno skupno ukrepanje s strani EU in 

njenih držav članic, če želimo učinkovito 

odgovoriti na te izzive, zavarovati vrednote 

in družbeni model EU ter biti močnejši 

globalni akter; ker mora globalna strategija 

EU za zunanjo in varnostno politiko 

tlakovati pot za ta razvoj; 

A. ker so številni sedanji in prihodnji izzivi 

ter grožnje, s katerimi se sooča EU, 

zapleteni in izhajajo tako od znotraj 

skupnih meja kot izven njih; ker 

potrebujemo močnejšo politično voljo za 

odločno skupno ukrepanje s strani EU in 

njenih držav članic, če želimo učinkovito 

odgovoriti na te izzive, zavarovati vrednote 

EU ter biti močnejši globalni akter; ker 

mora globalna strategija EU za zunanjo in 

varnostno politiko tlakovati pot za ta 

razvoj; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  22 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 
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Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker so številni sedanji in prihodnji izzivi 

ter grožnje, s katerimi se sooča EU, 

zapleteni in izhajajo tako od znotraj 

skupnih meja kot izven njih; ker 

potrebujemo močno politično voljo za 

odločno skupno ukrepanje s strani EU in 

njenih držav članic, če želimo učinkovito 

odgovoriti na te izzive, zavarovati vrednote 

in družbeni model EU ter biti močnejši 

globalni akter; ker mora globalna strategija 

EU za zunanjo in varnostno politiko 

tlakovati pot za ta razvoj; 

A. ker so številni sedanji in prihodnji izzivi 

ter grožnje, s katerimi se sooča EU, 

zapleteni in medsebojno povezani ter 

izhajajo tako od znotraj skupnih meja kot 

izven njih; ker potrebujemo močnejšo 

politično voljo za odločno skupno 

ukrepanje s strani EU in njenih držav 

članic, če želimo proaktivno, učinkovito in 

celovito odgovoriti na te izzive, zavarovati 

vrednote in družbeni model EU ter biti 

močnejši globalni akter; ker mora globalna 

strategija EU za zunanjo in varnostno 

politiko tlakovati pot za ta razvoj; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  23 

Arnaud Danjean 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Aa. ker mora Evropska unija temeljito 

oceniti poslabšanje razmer v svojem 

neposrednem strateškem okolju in s tem 

povezanih dolgoročnih posledic; ker 

dejstvo, da se vse več kriz pojavlja hkrati 

in da imajo vse bolj neposreden vpliv tudi 

na ozemlje EU, pomeni, da se nobena 

država članica nanje ne more odzvati 

sama in da moramo Evropejci skupaj 

izpolnjevati svojo odgovornost za 

zagotavljanje varnosti; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  24 

Sabine Lösing 
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Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker nevarnosti, ugotovljene v evropski 

varnostni strategiji iz leta 2003 –terorizem, 

orožje za množično uničevanje, regionalni 

konflikti, propad držav in organiziran 

kriminal – ostajajo v veliki meri prisotne; 

ker se danes EU sooča s številnimi 

dodatnimi izzivi, kot so poskusi 

revizionističnih sil za ponovno določanje 

meja s silo ter nasprotovanje globalnemu 

redu, ki temelji na pravilih, podnebnim 

spremembam, večjim migracijskim 

tokovom, kibernetskemu in hibridnemu 

vojskovanju ter grožnjam; 

B. ker nevarnosti, ugotovljene v evropski 

varnostni strategiji iz leta 2003 – 

terorizem, orožje za množično uničevanje, 

regionalni konflikti, propad držav in 

organiziran kriminal – ostajajo v veliki 

meri prisotne; ker mora EU razmisliti o 

svoji vse večji in negativni vlogi v zvezi s 

številnimi konfliktnimi razmerami, zlasti v 

svojem neposrednem južnem in vzhodnem 

sosedstvu, ki so vodile k številnim 

dodatnim izzivom; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  25 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker nevarnosti, ugotovljene v evropski 

varnostni strategiji iz leta 2003 –terorizem, 

orožje za množično uničevanje, regionalni 

konflikti, propad držav in organiziran 

kriminal – ostajajo v veliki meri prisotne; 

ker se danes EU sooča s številnimi 

dodatnimi izzivi, kot so poskusi 

revizionističnih sil za ponovno določanje 

meja s silo ter nasprotovanje globalnemu 

redu, ki temelji na pravilih, podnebnim 

spremembam, večjim migracijskim 

tokovom, kibernetskemu in hibridnemu 

vojskovanju ter grožnjam; 

B. ker nevarnosti, ugotovljene v evropski 

varnostni strategiji iz leta 2003 – 

terorizem, orožje za množično uničevanje, 

regionalni konflikti, propad držav in 

organiziran kriminal – ostajajo prisotne; 

ker se danes EU sooča s številnimi 

dodatnimi izzivi, kot so podnebne 

spremembe in degradacija okolja, večji 

migracijski tokovi, vojaške operacije, 

kibernetske in hibridne grožnje, naravne 

nesreče in širjenje epidemičnih bolezni; 

Or. it 
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Predlog spremembe  26 

Louis Michel 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker nevarnosti, ugotovljene v evropski 

varnostni strategiji iz leta 2003 –terorizem, 

orožje za množično uničevanje, regionalni 

konflikti, propad držav in organiziran 

kriminal – ostajajo v veliki meri prisotne; 

ker se danes EU sooča s številnimi 

dodatnimi izzivi, kot so poskusi 

revizionističnih sil za ponovno določanje 

meja s silo ter nasprotovanje globalnemu 

redu, ki temelji na pravilih, podnebnim 

spremembam, večjim migracijskim 

tokovom, kibernetskemu in hibridnemu 

vojskovanju ter grožnjam; 

B. ker nevarnosti, ugotovljene v evropski 

varnostni strategiji iz leta 2003 – 

terorizem, orožje za množično uničevanje, 

regionalni konflikti, propad držav in 

organiziran kriminal – ostajajo v veliki 

meri prisotne; ker pa razvoj trenutnega 

varnostnega okolja zaznamujejo krize 

novih razsežnosti; ker imajo grožnje, kot 

je terorizem, ki posledica delovanja 

nedržavnih akterjev, globalne razsežnosti; 

ker krize zunaj meja EU neposredno 

vplivajo na stabilnost in varnost EU; ker 
se mora EU soočati z novimi izzivi, kot so 

kibernetsko in hibridno vojskovanje ter 

grožnje; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  27 

Ana Gomes 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker nevarnosti, ugotovljene v evropski 

varnostni strategiji iz leta 2003 –terorizem, 

orožje za množično uničevanje, regionalni 

konflikti, propad držav in organiziran 

kriminal – ostajajo v veliki meri prisotne; 

ker se danes EU sooča s številnimi 

dodatnimi izzivi, kot so poskusi 

revizionističnih sil za ponovno določanje 

meja s silo ter nasprotovanje globalnemu 

redu, ki temelji na pravilih, podnebnim 

spremembam, večjim migracijskim 

tokovom, kibernetskemu in hibridnemu 

vojskovanju ter grožnjam; 

B. ker nevarnosti, ugotovljene v evropski 

varnostni strategiji iz leta 2003 – 

terorizem, orožje za množično uničevanje, 

regionalni konflikti, propad držav in 

organiziran kriminal – ostajajo v veliki 

meri prisotne; ker se danes EU sooča s 

številnimi dodatnimi izzivi, kot so 

ekstremizem in sektaške vojne v njenem 

sosedstvu, poskusi za ponovno določanje 

meja s silo in druge oblike zoperstavljanja 

globalnemu redu, ki temelji na Ustanovni 

listini Združenih narodov, podnebne 

spremembe, množični migracijski tokovi, 
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največja begunska kriza po drugi svetovni 

vojni ter tehnološki razvoj na področju 

vesolja in kibernetike, širjenje jedrskega 

orožja in oboroževalno tekmovanje, 

hibridno in asimetrično vojskovanje ter 

grožnje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  28 

István Ujhelyi 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker nevarnosti, ugotovljene v evropski 

varnostni strategiji iz leta 2003 –terorizem, 

orožje za množično uničevanje, regionalni 

konflikti, propad držav in organiziran 

kriminal – ostajajo v veliki meri prisotne; 

ker se danes EU sooča s številnimi 

dodatnimi izzivi, kot so poskusi 

revizionističnih sil za ponovno določanje 

meja s silo ter nasprotovanje globalnemu 

redu, ki temelji na pravilih, podnebnim 

spremembam, večjim migracijskim 

tokovom, kibernetskemu in hibridnemu 

vojskovanju ter grožnjam; 

B. ker nevarnosti, ugotovljene v evropski 

varnostni strategiji iz leta 2003 – 

terorizem, orožje za množično uničevanje, 

regionalni konflikti, propad držav in 

organiziran kriminal – ostajajo v veliki 

meri prisotne; ker se danes EU sooča s 

številnimi dodatnimi izzivi, kot so poskusi 

nasprotovanja globalnemu redu, ki temelji 

na pravilih, podnebne spremembe, večji 

migracijski tokovi, nadnacionalni 

terorizem s tujimi borci-povratniki, 

kibernetsko in hibridno vojskovanje ter 

grožnje, notranja verska in politična 

radikalizacija, avtoritarne in 

ekstremistične stranke znotraj EU ter 

velike nestabilnosti v okviru finančnega in 

gospodarskega reda; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  29 

Vincent Peillon 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker nevarnosti, ugotovljene v evropski 

varnostni strategiji iz leta 2003 –terorizem, 

orožje za množično uničevanje, regionalni 

konflikti, propad držav in organiziran 

kriminal – ostajajo v veliki meri prisotne; 

ker se danes EU sooča s številnimi 

dodatnimi izzivi, kot so poskusi 

revizionističnih sil za ponovno določanje 

meja s silo ter nasprotovanje globalnemu 

redu, ki temelji na pravilih, podnebnim 

spremembam, večjim migracijskim 

tokovom, kibernetskemu in hibridnemu 

vojskovanju ter grožnjam; 

B. ker nevarnosti, ugotovljene v evropski 

varnostni strategiji iz leta 2003 – terorizem, 

orožje za množično uničevanje, regionalni 

konflikti, propad držav in organiziran 

kriminal – ostajajo v veliki meri prisotne; 

ker se danes EU sooča s številnimi 

dodatnimi, resnimi in novimi izzivi, kot so 

poskusi revizionističnih sil za ponovno 

določanje meja s silo ter nasprotovanje 

globalnemu redu, ki temelji na pravilih, 

podnebnim spremembam, večjim 

migracijskim tokovom, kibernetskemu in 

hibridnemu vojskovanju ter grožnjam; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  30 

Francisco José Millán Mon 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker nevarnosti, ugotovljene v evropski 

varnostni strategiji iz leta 2003 –terorizem, 

orožje za množično uničevanje, regionalni 

konflikti, propad držav in organiziran 

kriminal – ostajajo v veliki meri prisotne; 

ker se danes EU sooča s številnimi 

dodatnimi izzivi, kot so poskusi 

revizionističnih sil za ponovno določanje 

meja s silo ter nasprotovanje globalnemu 

redu, ki temelji na pravilih, podnebnim 

spremembam, večjim migracijskim 

tokovom, kibernetskemu in hibridnemu 

vojskovanju ter grožnjam; 

B. ker nevarnosti, ugotovljene v evropski 

varnostni strategiji iz leta 2003 – 

terorizem, orožje za množično uničevanje, 

regionalni konflikti, propad držav in 

organiziran kriminal – ostajajo v veliki 

meri prisotne; ker se danes EU sooča s 

številnimi dodatnimi izzivi, kot so poskusi 

revizionističnih sil za ponovno določanje 

meja s silo ter nasprotovanje globalnemu 

redu, ki temelji na pravilih, podnebne 

spremembe, počasna gospodarska rast, 

večji migracijski in begunski tokovi, 

kibernetsko in hibridno vojskovanje ter 

grožnje; 

Or. en 
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Predlog spremembe  31 

Liisa Jaakonsaari 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker nevarnosti, ugotovljene v evropski 

varnostni strategiji iz leta 2003 –terorizem, 

orožje za množično uničevanje, regionalni 

konflikti, propad držav in organiziran 

kriminal – ostajajo v veliki meri prisotne; 

ker se danes EU sooča s številnimi 

dodatnimi izzivi, kot so poskusi 

revizionističnih sil za ponovno določanje 

meja s silo ter nasprotovanje globalnemu 

redu, ki temelji na pravilih, podnebnim 

spremembam, večjim migracijskim 

tokovom, kibernetskemu in hibridnemu 

vojskovanju ter grožnjam; 

B. ker nevarnosti, ugotovljene v evropski 

varnostni strategiji iz leta 2003 – 

terorizem, orožje za množično uničevanje, 

regionalni konflikti, propad držav, širjenje 

epidemij in organiziran kriminal – ostajajo 

v veliki meri prisotne; ker se danes EU 

sooča s številnimi dodatnimi izzivi, kot so 

poskusi revizionističnih sil za ponovno 

določanje meja s silo ter nasprotovanje 

globalnemu redu, ki temelji na pravilih, 

nenadzorovano širjenje orožja in njegovo 

kopičenje, podnebne spremembe, 

protimikrobna odpornost, večji 

migracijski tokovi, porast neenakosti in 

političnega ekstremizma, kibernetsko in 

hibridno vojskovanje ter grožnje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  32 

Boris Zala 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker nevarnosti, ugotovljene v evropski 

varnostni strategiji iz leta 2003 –terorizem, 

orožje za množično uničevanje, regionalni 

konflikti, propad držav in organiziran 

kriminal – ostajajo v veliki meri prisotne; 

ker se danes EU sooča s številnimi 

dodatnimi izzivi, kot so poskusi 

revizionističnih sil za ponovno določanje 

meja s silo ter nasprotovanje globalnemu 

redu, ki temelji na pravilih, podnebnim 

spremembam, večjim migracijskim 

tokovom, kibernetskemu in hibridnemu 

B. ker nevarnosti, ugotovljene v evropski 

varnostni strategiji iz leta 2003 –terorizem, 

orožje za množično uničevanje, regionalni 

konflikti, propad držav in organiziran 

kriminal – ostajajo v veliki meri prisotne; 

ker se danes EU sooča s številnimi 

dodatnimi izzivi, kot so poskusi 

revizionističnih sil za ponovno določanje 

meja s silo prek kršitev mednarodnega 

prava ter nasprotovanje globalnemu redu, 

ki temelji na pravilih, podnebne 

spremembe, večji migracijski tokovi, 
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vojskovanju ter grožnjam; kibernetsko in hibridno vojskovanje ter 

grožnje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  33 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker nevarnosti, ugotovljene v evropski 

varnostni strategiji iz leta 2003 –terorizem, 

orožje za množično uničevanje, regionalni 

konflikti, propad držav in organiziran 

kriminal – ostajajo v veliki meri prisotne; 

ker se danes EU sooča s številnimi 

dodatnimi izzivi, kot so poskusi 

revizionističnih sil za ponovno določanje 

meja s silo ter nasprotovanje globalnemu 

redu, ki temelji na pravilih, podnebnim 

spremembam, večjim migracijskim 

tokovom, kibernetskemu in hibridnemu 

vojskovanju ter grožnjam; 

B. ker nevarnosti, ugotovljene v evropski 

varnostni strategiji iz leta 2003 –terorizem, 

orožje za množično uničevanje, regionalni 

konflikti, propad držav in organiziran 

kriminal – ostajajo v veliki meri prisotne; 

ker se danes EU sooča s številnimi 

dodatnimi izzivi, kot so izzivi za evropski 

red po hladni vojni, vzpostavljen z načeli 

Helsinške sklepne listine in Pariške listine 

iz leta 1990, podnebne spremembe, večji 

migracijski tokovi, kibernetsko in 

hibridno vojskovanje ter grožnje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  34 

Liisa Jaakonsaari 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ba. ker evropska varnost temelji na 

Organizaciji za varnost in sodelovanje v 

Evropi (OVSE); ker je Evropska unija 

ključni akter v OVSE; 

Or. en 
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Predlog spremembe  35 

Boris Zala 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ba. ker mora zaradi slabšanja regionalne 

varnosti EU prednostno obravnavati 

stabilizacijo svojega neposrednega 

sosedstva, pri tem pa ne sme zapostaviti 

svojih globalnih zavez; ker varnostne 

krize na pragu EU še poglabljajo in 

oblikujejo globalni trendi, učinkovito 

upravljanje regionalne varnosti pa je 

pogoj za zmožnost EU za globalno 

delovanje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  36 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ba. ker je po seštevku sredstev, ki jih 

države članice EU namenjajo za obrambo, 

EU na tem področju druga največja sila 

svetu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  37 

Liisa Jaakonsaari 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Bb. ker EU podpira celovit in na 
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sodelovanju temelječ pristop k varnosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  38 

Gunnar Hökmark 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ca. ker evropski mir, ki smo ga po padcu 

železne zavese in razpadu Sovjetske zveze 

imeli za samoumevnega, zdaj ogrožajo 

dejanja Rusije, ki vdira na ozemlje 

suverenega evropskega naroda in ga 

zaseda, grožnje pa usmerja tudi proti 

drugim; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  39 

Gunnar Hökmark 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Cb. ker je treba obnoviti spoštovanje 

nacionalnih meja in suverenosti ter 

mednarodnih sporazumov in 

mednarodnega prava kot podlage za 

stabilno Evropo z razmerami, kot smo jih 

vajeni; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  40 

Charles Tannock 

v imenu skupine ECR 
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Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker hiter in učinkovit odgovor EU na 

grožnje zahteva premostitev 

institucionalnih ovir in odpravo 

omejenega razmišljanja; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  41 

Sabine Lösing 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker hiter in učinkovit odgovor EU na 

grožnje zahteva premostitev 

institucionalnih ovir in odpravo 

omejenega razmišljanja; 

D. ker sta tudi za hiter in učinkovit 

odgovor EU zelo pomembna preglednost 

in parlamentarni nadzor na nacionalni 

ravni in ravni EU, ki se ne smeta nadalje 

omejevati zavoljo hitrega odločanja in 

izvajanja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  42 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker hiter in učinkovit odgovor EU na 

grožnje zahteva premostitev 

institucionalnih ovir in odpravo omejenega 

razmišljanja; 

D. ker hiter in učinkovit odgovor EU na 

grožnje zahteva premostitev 

institucionalnih ovir ter tesno sodelovanje 

med Svetom, visoko predstavnico za 

zunanje zadeve in Evropskim 

parlamentom; 

Or. it 



 

AM\1087188SL.doc 23/120 PE577.080v01-00 

 SL 

 

Predlog spremembe  43 

Ana Gomes 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker hiter in učinkovit odgovor EU na 

grožnje zahteva premostitev 

institucionalnih ovir in odpravo omejenega 

razmišljanja; 

D. ker hiter in učinkovit odgovor EU na 

grožnje zahteva premostitev 

institucionalnih, pravnih in finančnih ovir 

in odpravo omejenega razmišljanja; ker 

malenkostna rivalstva in različne 

prednostne naloge, kar zadeva dojemanje 

groženj s strani držav članic, pojasnjujejo 

nespretne posege s slabilnim učinkom v 

skupno zunanjo in varnostno politiko, 

vključno v skupno varnostno in obrambno 

politiko, katere pristojnosti bi morala 

razširiti in okrepiti Lizbonska pogodba; 

ker učinkovita strategija glede zunanje in 

varnostne politike Unije zahteva predvsem 

močno politično voljo in občutek 

skupnega cilja s strani vseh držav članic, 

da bi oblikovali dejanski evropski 

instrument, ki opredeljuje grožnje, odraža 

zavezanost skupnim interesom in usmerja 

h konkretnim evropskim odzivom, 

vključno z oblikovanjem potrebnih orodij; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  44 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker hiter in učinkovit odgovor EU na 

grožnje zahteva premostitev 

institucionalnih ovir in odpravo omejenega 

razmišljanja; 

D. ker hiter in učinkovit odgovor EU na 

grožnje zahteva premostitev 

institucionalnih ovir, odpravo omejenega 

razmišljanja ter močno solidarnost med 

državami članicami; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  45 

Mark Demesmaeker 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker hiter in učinkovit odgovor EU na 

grožnje zahteva premostitev 

institucionalnih ovir in odpravo 

omejenega razmišljanja; 

D. ker se bo lahko EU hitreje in 

učinkoviteje odzvala na grožnje, če bo 

premostila institucionalne ovire in 

odpravila omejeno razmišljanje; 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  46 

Liisa Jaakonsaari 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker hiter in učinkovit odgovor EU na 

grožnje zahteva premostitev 

institucionalnih ovir in odpravo omejenega 

razmišljanja; 

D. ker hiter in učinkovit odgovor EU na 

grožnje zahteva premostitev 

institucionalnih ovir, odpravo omejenega 

razmišljanja ter dodelitev zadostnih in 

prožnih proračunskih sredstev, da bi 

podprli doseganje interesov EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  47 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker hiter in učinkovit odgovor EU na D. ker hiter in učinkovit odgovor EU na 
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grožnje zahteva premostitev 

institucionalnih ovir in odpravo omejenega 

razmišljanja; 

grožnje zahteva premostitev 

institucionalnih ovir in odpravo omejenega 

razmišljanja v institucijah ter v tujih 

predstavništvih ESZD in državah 

članicah; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  48 

Urmas Paet 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Da. ker je tesnejše sodelovanje med 

Evropsko unijo in Natom ključno za 

evropsko varnost; 

Or. et 

 

Predlog spremembe  49 

Gunnar Hökmark 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Da. ker je treba raznovrstne grožnje zoper 

različne države članice obravnavati kot 

grožnje zoper Unijo kot tako, ki zahtevajo 

močno enotnost in solidarnost med 

državami članicami ter dosledno skupno 

zunanjo in varnostno politiko; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  50 

Sabine Lösing 
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Predlog resolucije 

Uvodna izjava E 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker bi morala biti v središču nove 

strategije celostni pristop ter skladna in 

usklajena uporaba instrumentov zunanje in 

notranje politike EU; 

E. ker celostni pristop, kot se izvaja zdaj, 

dejansko pomeni podreditev vseh 

ustreznih področij politike v okviru 

SVZP/SVOP ter zgolj geostrateških in 

gospodarskih interesov EU in ga je treba 

pregledati, v središču nove strategije pa bi 

morala biti skladna in usklajena uporaba 

instrumentov civilne zunanje in notranje 

politike EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  51 

Ana Gomes 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker bi morala biti v središču nove 

strategije celostni pristop ter skladna in 

usklajena uporaba instrumentov zunanje in 

notranje politike EU; 

E. ker bi morala biti v središču nove 

globalne strategije celosten pristop ter 

skladna in usklajena uporaba instrumentov 

zunanje in notranje politike EU, ki 

omogoča sinergije, da bi uspešno povezali 

obe razsežnosti, v celoti izkoristili 

možnosti gospodarske in politične teže EU 

ter okrepili njen vpliv v globalnem 

upravljanju in njeno vlogo akterja, ki 

zagotavlja svetovno varnost; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  52 

Liisa Jaakonsaari 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker bi morala biti v središču nove 

strategije celostni pristop ter skladna in 

usklajena uporaba instrumentov zunanje in 

notranje politike EU; 

E. ker bi morala biti v središču nove 

strategije celostni pristop ter skladna in 

usklajena uporaba instrumentov zunanje in 

notranje politike EU; ker izvoza orožja s 

strani EU ni mogoče obravnavati kot 

vprašanje, ki je v neposrednem 

varnostnem interesu EU, in ker bi bilo 

treba v okviru razvoja globalne strategije 

EU upoštevati Skupno stališče 

Sveta 2008/944/SZVP; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  53 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker bi morala biti v središču nove 

strategije celostni pristop ter skladna in 

usklajena uporaba instrumentov zunanje in 

notranje politike EU; 

E. ker bi morala biti v središču nove 

strategije celostni pristop ter skladna in 

usklajena uporaba instrumentov zunanje in 

notranje politike EU; ker je glavni cilj 

Unije spodbujanje njenih vrednot, s čimer 

prispeva k miru, varnosti in trajnostnemu 

razvoju Zemlje ter k solidarnosti in 

vzajemnemu spoštovanju med narodi; ker 

se ti temeljni cilji ne smejo zanemarjati, 

ko Unija sprejema ukrepe za izvajanje 

svojih notranjih in zunanjih politik; ker 

mora Unija, tudi ko deluje v smeri 

spodbujanja svojih poslovnih interesov, 

vedno zagotavljati, da so njeni ukrepi v 

skladu s cilji glede ohranjanja miru in 

varstva človekovih pravic; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  54 

Arnaud Danjean 
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Predlog resolucije 

Uvodna izjava E a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ea. ker mora biti EU v tako nestabilnem 

in negotovem mednarodnem okolju 

strateško neodvisna, da lahko zagotavlja 

varnosti ter spodbuja svoje interese in 

vrednote; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  55 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ea. ker bi morala globalna strategija EU 

o zunanji in varnostni politiki določati 

omejeno število prednostnih nalog ter 

jasne ukrepe, ki bi jih morali izvesti na teh 

različnih prednostnih področjih; ker je 

ključno, da se za izvajanje te strategije 

namenijo zadostna sredstva, saj mora EU 

imeti na voljo vire za dosego svojih 

ambicij; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  56 

Liisa Jaakonsaari 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ea. ker mora biti človekova varnost v 

samem središču globalne strategije EU in 

ker je treba v celoti upoštevati vidik spola, 
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kar zadeva varnost, ter Resolucijo 

ZN 1325; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  57 

Tokia Saïfi 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ea. ker si je EU po sprejetju evropske 

strategije za varnost leta 2003 določila za 

cilj vzpostavitev mednarodnega reda na 

podlagi učinkovitega multilateralizma in 

pravil mednarodnega prava; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  58 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Eb. ker bi morala globalna strategija EU 

jasno določati odgovornost vsake od 

institucij EU pri izvajanju teh smernic, pri 

čemer bi morale biti naloge jasno 

dodeljene; ker je vloga držav članic EU 

pri podpiranju in izvajanju strategije 

ključnega pomena; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  59 

Liisa Jaakonsaari 
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Predlog resolucije 

Uvodna izjava E b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Eb. ker mora biti nova strategija v skladu 

z agendo za trajnostni razvoj do leta 2030; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  60 

Sandra Kalniete 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker bi morala prihodnja strategija 

vključevati naslednje cilje: 

F. ker bi morali prihodnjo strategijo 

spremljati z letnimi poročili o izvajanju, 

strategija pa bi morala vključevati 

naslednje cilje, ki bi jih bilo treba nadalje 

razviti v okviru podstrategij, ki bi 

opredeljevale posebne določbe za različna 

področja ukrepanja: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  61 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Predlog resolucije 

Podnaslov 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– Zaščita evropskih držav, družb in 

vrednot 

– Zaščita evropskih državljanov in držav 

članic ter spodbujanje vrednot in 

interesov Evropske unije 

Or. en 
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Predlog spremembe  62 

Michael Gahler 

 

Predlog resolucije 

Podnaslov 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– Zaščita evropskih držav, družb in vrednot – Zaščita Evropske unije in njenih držav 

članic, družb in vrednot 

Or. en 

 

Predlog spremembe  63 

Boris Zala 

 

Predlog resolucije 

Podnaslov 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– Zaščita evropskih držav, družb in 

vrednot 

– Zaščita Evropske unije, njenih držav 

članic in vrednot 

Or. en 

 

Predlog spremembe  64 

Tokia Saïfi 

 

Predlog resolucije 

Podnaslov 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– Zaščita evropskih držav, družb in vrednot – Zaščita evropskih držav in družb ter 

spodbujanje evropskih vrednot 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  65 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 
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Predlog resolucije 

Podnaslov 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– Zaščita evropskih držav, družb in vrednot – Zaščita evropskega prebivalstva, držav, 

družb in vrednot 

Or. en 

 

Predlog spremembe  66 

Vincent Peillon 

 

Predlog resolucije 

Odstavek -1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 -1a. pozdravlja poročilo 

podpredsednice/visoke predstavnice iz 

junija 2015 o EU v spreminjajočem se 

globalnem okolju – bolj povezan, 

konflikten in kompleksen svet; meni, da to 

poročilo vsebuje jasen opis izzivov, s 

katerimi se srečuje EU, in je ustrezna 

podlaga za pripravo evropske strategije; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  67 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. ugotavlja, da mora biti glavni cilj EU 

zagotoviti varnost svojih državljanov in 

svojega ozemlja, istočasno pa varovanje 

svojih vrednot in družbenega modela ter 

zasledovanje svojih temeljnih interesov; 

EU mora zato zagotoviti tako notranjo kot 

zunanjo odpornost, svojo zmožnost 

predvidevanja, preprečevanja in reševanja 

1. ugotavlja, da je glavni cilj Evropske 

unije zagotoviti blaginjo in varnost svojih 

državljanov in ozemlja ter zagotoviti 

demokracijo, spodbujanje trajnostnega 

razvoja, varovanje miru in človekovih 

pravic ter boj proti revščini; poudarja, da 

se nobena od evropskih držav s sedanjimi 

varnostnimi izzivi ne more soočiti sama, 
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predvidljivih groženj in biti pripravljena na 

hitro sprejemanje ukrepov v primeru 

nepredvidljivih groženj ter svojo zmožnost, 

da si opomore od različnih napadov, pri 

čemer mora ohraniti zanesljivo oskrbo z 

energijo in surovinami; 

kar jasno ponazarja, da sta zunanja in 

notranja varnost tesno povezani; 

Evropska unija mora biti močan akter v 

svetu, da bi zagotovili dobro upravljanje 

globalizacije; v ta namen bi morala EU 

zagotoviti osnovne zmogljivosti za 

odzivanje na krize ne glede na njihovo 

naravo ter odločno sodelovati v 

mednarodnem boju proti terorizmu in 

vsem vrstam nezakonite trgovine, 
istočasno pa varovati naše vrednote in naš 

družbeni model ter zasledovati naše 

temeljne interese; EU mora zato zagotoviti 

tako notranjo kot zunanjo odpornost, svojo 

zmožnost predvidevanja, preprečevanja in 

reševanja predvidljivih groženj in biti 

pripravljena na hitro sprejemanje ukrepov 

v primeru nepredvidljivih groženj ter svojo 

zmožnost, da si opomore od različnih 

napadov, pri čemer mora ohraniti 

zanesljivo oskrbo z energijo in surovinami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  68 

Elena Valenciano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. ugotavlja, da mora biti glavni cilj EU 

zagotoviti varnost svojih državljanov in 

svojega ozemlja, istočasno pa varovanje 

svojih vrednot in družbenega modela ter 

zasledovanje svojih temeljnih interesov; 

EU mora zato zagotoviti tako notranjo kot 

zunanjo odpornost, svojo zmožnost 

predvidevanja, preprečevanja in reševanja 

predvidljivih groženj in biti pripravljena na 

hitro sprejemanje ukrepov v primeru 

nepredvidljivih groženj ter svojo zmožnost, 

da si opomore od različnih napadov, pri 

čemer mora ohraniti zanesljivo oskrbo z 

energijo in surovinami; 

1. ugotavlja, da je glavni cilj EU zagotoviti 

blaginjo in varnost svojih državljanov in 

ozemlja ter demokracijo, spodbujanje 

trajnostnega razvoja, varovanje miru in 

človekovih pravic ter boj proti revščini; 

Evropska unija mora biti močan akter v 

svetu, da bi zagotovili dobro upravljanje 

globalizacije; v ta namen bi morala EU 

zagotoviti osnovne zmogljivosti za 

odzivanje na krize ne glede na njihovo 

naravo; EU mora odločno sodelovati v 

mednarodnem boju proti terorizmu in 

vsem vrstam nezakonite trgovine, 
istočasno pa varovati naše vrednote in naš 

družbeni model ter zasledovati naše 
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temeljne interese; EU mora zato zagotoviti 

tako notranjo kot zunanjo odpornost, svojo 

zmožnost predvidevanja, preprečevanja in 

reševanja predvidljivih groženj in biti 

pripravljena na hitro sprejemanje ukrepov 

v primeru nepredvidljivih groženj ter svojo 

zmožnost, da si opomore od različnih 

napadov, pri čemer mora ohraniti 

zanesljivo oskrbo z energijo in surovinami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  69 

Javi López 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. ugotavlja, da mora biti glavni cilj EU 

zagotoviti varnost svojih državljanov in 

svojega ozemlja, istočasno pa varovanje 

svojih vrednot in družbenega modela ter 

zasledovanje svojih temeljnih interesov; 

EU mora zato zagotoviti tako notranjo kot 

zunanjo odpornost, svojo zmožnost 

predvidevanja, preprečevanja in reševanja 

predvidljivih groženj in biti pripravljena na 

hitro sprejemanje ukrepov v primeru 

nepredvidljivih groženj ter svojo zmožnost, 

da si opomore od različnih napadov, pri 

čemer mora ohraniti zanesljivo oskrbo z 

energijo in surovinami; 

1. ugotavlja, da je glavni cilj EU zagotoviti 

blaginjo in varnost svojih državljanov in 

ozemlja ter demokracijo, spodbujanje 

trajnostnega razvoja, varovanje miru in 

človekovih pravic ter boj proti revščini; 

Evropska unija mora biti močan akter v 

svetu, da bi zagotovili dobro upravljanje 

globalizacije; v ta namen bi morala EU 

zagotoviti osnovne zmogljivosti za 

odzivanje na krize ne glede na njihovo 

naravo; EU mora odločno sodelovati v 

mednarodnem boju proti terorizmu in 

vsem vrstam nezakonite trgovine, 
istočasno pa varovati naše vrednote in naš 

družbeni model ter zasledovati naše 

temeljne interese; EU mora zato zagotoviti 

tako notranjo kot zunanjo odpornost, svojo 

zmožnost predvidevanja, preprečevanja in 

reševanja predvidljivih groženj in biti 

pripravljena na hitro sprejemanje ukrepov 

v primeru nepredvidljivih groženj ter svojo 

zmožnost, da si opomore od različnih 

napadov, pri čemer mora ohraniti 

zanesljivo oskrbo z energijo in surovinami; 

Or. en 
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Predlog spremembe  70 

Sabine Lösing 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. ugotavlja, da mora biti glavni cilj EU 

zagotoviti varnost svojih državljanov in 

svojega ozemlja, istočasno pa varovanje 

svojih vrednot in družbenega modela ter 

zasledovanje svojih temeljnih interesov; 

EU mora zato zagotoviti tako notranjo kot 

zunanjo odpornost, svojo zmožnost 

predvidevanja, preprečevanja in reševanja 

predvidljivih groženj in biti pripravljena na 

hitro sprejemanje ukrepov v primeru 

nepredvidljivih groženj ter svojo zmožnost, 

da si opomore od različnih napadov, pri 

čemer mora ohraniti zanesljivo oskrbo z 

energijo in surovinami; 

1. ugotavlja, da mora biti glavni cilj EU 

zagotoviti varnost svojih državljanov in 

svojega ozemlja, istočasno pa varovanje 

svojih vrednot in družbenega modela ter 

zasledovanje svojih temeljnih interesov; 

EU mora zato zagotoviti tako notranjo kot 

zunanjo odpornost, svojo zmožnost 

predvidevanja, preprečevanja in reševanja 

predvidljivih groženj in biti pripravljena na 

hitro sprejemanje ukrepov v primeru 

nepredvidljivih groženj ter svojo zmožnost, 

da si opomore od različnih napadov; 

poudarja, da zagotavljanje zanesljive 

oskrbe z energijo in surovinami ne sme 

vključevati nikakršnih vojaških sredstev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  71 

Louis Michel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. ugotavlja, da mora biti glavni cilj EU 

zagotoviti varnost svojih državljanov in 

svojega ozemlja, istočasno pa varovanje 

svojih vrednot in družbenega modela ter 

zasledovanje svojih temeljnih interesov; 

EU mora zato zagotoviti tako notranjo kot 

zunanjo odpornost, svojo zmožnost 

predvidevanja, preprečevanja in reševanja 

predvidljivih groženj in biti pripravljena na 

hitro sprejemanje ukrepov v primeru 

nepredvidljivih groženj ter svojo zmožnost, 

1. ugotavlja, da mora biti glavni cilj EU 

zagotoviti stabilnost znotraj svojih meja in 

v svojem sosedstvu ter varnost svojih 

državljanov in svojega ozemlja, istočasno 

pa spodbujanje svojih vrednot in 

družbenega modela ter zasledovanje svojih 

temeljnih interesov; EU mora zato 

zagotoviti tako notranjo kot zunanjo 

odpornost, svojo zmožnost predvidevanja, 

preprečevanja in reševanja predvidljivih 

groženj in biti pripravljena na hitro 
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da si opomore od različnih napadov, pri 

čemer mora ohraniti zanesljivo oskrbo z 

energijo in surovinami; 

sprejemanje ukrepov v primeru 

nepredvidljivih groženj ter svojo zmožnost, 

da si opomore od različnih napadov, pri 

čemer mora ohraniti zanesljivo oskrbo z 

energijo in surovinami; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  72 

Miroslav Poche 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. ugotavlja, da mora biti glavni cilj EU 

zagotoviti varnost svojih državljanov in 

svojega ozemlja, istočasno pa varovanje 

svojih vrednot in družbenega modela ter 

zasledovanje svojih temeljnih interesov; 

EU mora zato zagotoviti tako notranjo kot 

zunanjo odpornost, svojo zmožnost 

predvidevanja, preprečevanja in reševanja 

predvidljivih groženj in biti pripravljena na 

hitro sprejemanje ukrepov v primeru 

nepredvidljivih groženj ter svojo zmožnost, 

da si opomore od različnih napadov, pri 

čemer mora ohraniti zanesljivo oskrbo z 

energijo in surovinami; 

1. ugotavlja, da mora biti glavni cilj EU 

zagotoviti varnost svojih državljanov in 

svojega ozemlja, istočasno pa varovanje 

svojih vrednot in družbenega modela ter 

zasledovanje svojih interesov; EU mora 

zato zagotoviti tako notranjo kot zunanjo 

odpornost, svojo zmožnost predvidevanja, 

preprečevanja in reševanja predvidljivih 

groženj in biti pripravljena na hitro 

sprejemanje ukrepov v primeru 

nepredvidljivih groženj; poleg tega mora 

biti sposobna, da si opomore od različnih 

napadov, ohrani svojo zanesljivo oskrbo z 

energijo in surovinami ter razprši svoje 

energetske vire;  

Or. cs 

Predlog spremembe  73 

Liisa Jaakonsaari 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. ugotavlja, da mora biti glavni cilj EU 

zagotoviti varnost svojih državljanov in 

svojega ozemlja, istočasno pa varovanje 

svojih vrednot in družbenega modela ter 

1. ugotavlja, da mora biti glavni cilj EU 

zagotoviti varnost in blaginjo svojih 

državljanov in svojega ozemlja, istočasno 

pa varovanje svojih vrednot in družbenega 
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zasledovanje svojih temeljnih interesov; 

EU mora zato zagotoviti tako notranjo kot 

zunanjo odpornost, svojo zmožnost 

predvidevanja, preprečevanja in reševanja 

predvidljivih groženj in biti pripravljena na 

hitro sprejemanje ukrepov v primeru 

nepredvidljivih groženj ter svojo zmožnost, 

da si opomore od različnih napadov, pri 

čemer mora ohraniti zanesljivo oskrbo z 

energijo in surovinami; 

modela, zasledovanje svojih temeljnih 

interesov ter odpravo revščine in 

spodbujanje trajnostnega razvoja in 

solidarnosti na globalni ravni; EU mora 

zato zagotoviti tako notranjo kot zunanjo 

solidarnost in odpornost, svojo zmožnost 

predvidevanja, preprečevanja in reševanja 

predvidljivih izzivov in groženj in biti 

pripravljena na hitro sprejemanje ukrepov 

v primeru nepredvidljivih groženj ter svojo 

zmožnost, da si opomore od različnih 

izzivov ali napadov, pri čemer mora 

zavarovati naše temeljne vrednote, pravice 

in svoboščine ter ohraniti zanesljivo 

oskrbo z energijo in surovinami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  74 

Marietje Schaake 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. ugotavlja, da mora biti glavni cilj EU 

zagotoviti varnost svojih državljanov in 

svojega ozemlja, istočasno pa varovanje 

svojih vrednot in družbenega modela ter 

zasledovanje svojih temeljnih interesov; 

EU mora zato zagotoviti tako notranjo kot 

zunanjo odpornost, svojo zmožnost 

predvidevanja, preprečevanja in reševanja 

predvidljivih groženj in biti pripravljena na 

hitro sprejemanje ukrepov v primeru 

nepredvidljivih groženj ter svojo zmožnost, 

da si opomore od različnih napadov, pri 

čemer mora ohraniti zanesljivo oskrbo z 

energijo in surovinami; 

1. ugotavlja, da mora biti glavni cilj EU 

zagotoviti varnost svojih prebivalcev in 

svojega ozemlja, istočasno pa varovanje 

svojih vrednot in družbenega modela ter 

zasledovanje svojih temeljnih interesov; 

EU mora zato zagotoviti tako notranjo kot 

zunanjo odpornost, svojo zmožnost 

predvidevanja, preprečevanja in reševanja 

predvidljivih groženj in biti pripravljena na 

hitro sprejemanje ukrepov v primeru 

nepredvidljivih groženj ter svojo zmožnost, 

da si opomore od različnih napadov, pri 

čemer mora ohraniti zanesljivo oskrbo z 

energijo in surovinami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  75 

Michael Gahler 
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Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. ugotavlja, da mora biti glavni cilj EU 

zagotoviti varnost svojih državljanov in 

svojega ozemlja, istočasno pa varovanje 

svojih vrednot in družbenega modela ter 

zasledovanje svojih temeljnih interesov; 

EU mora zato zagotoviti tako notranjo kot 

zunanjo odpornost, svojo zmožnost 

predvidevanja, preprečevanja in reševanja 
predvidljivih groženj in biti pripravljena na 

hitro sprejemanje ukrepov v primeru 

nepredvidljivih groženj ter svojo zmožnost, 

da si opomore od različnih napadov, pri 

čemer mora ohraniti zanesljivo oskrbo z 

energijo in surovinami; 

1. ugotavlja, da mora biti glavni cilj EU 

zagotoviti varnost svojih državljanov in 

svojega ozemlja, istočasno pa varovanje 

svojih vrednot in družbenega modela ter 

opredelitev in zasledovanje evropskih 

interesov; zato poziva institucije EU, naj 

zagotovijo tako notranjo kot zunanjo 

odpornost, podpredsednico/visoko 

predstavnico pa, naj okrepi zmožnost EU 

za predvidevanje, preprečevanje in 

reševanje predvidljivih tveganj in groženj 

in biti pripravljena na hitro predlaganje 

ukrepov v primeru nepredvidljivih groženj 

ter zmožnost EU, da si opomore od 

različnih napadov, pri čemer mora ohraniti 

zanesljivo oskrbo z energijo in surovinami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  76 

Francisco José Millán Mon 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. ugotavlja, da mora biti glavni cilj EU 

zagotoviti varnost svojih državljanov in 

svojega ozemlja, istočasno pa varovanje 

svojih vrednot in družbenega modela ter 

zasledovanje svojih temeljnih interesov; 

EU mora zato zagotoviti tako notranjo kot 

zunanjo odpornost, svojo zmožnost 

predvidevanja, preprečevanja in reševanja 

predvidljivih groženj in biti pripravljena na 

hitro sprejemanje ukrepov v primeru 

nepredvidljivih groženj ter svojo zmožnost, 

da si opomore od različnih napadov, pri 

čemer mora ohraniti zanesljivo oskrbo z 

energijo in surovinami; 

1. ugotavlja, da je cilj Unije krepitev miru, 

svojih vrednot in blaginje svojih 

državljanov; ugotavlja, da mora biti 

posledično glavni cilj EU zagotoviti 

varnost svojih državljanov in svojega 

ozemlja, istočasno pa varovanje svojih 

vrednot in družbenega modela ter 

zasledovanje svojih temeljnih interesov; 

poudarja, da EU ni vojaško zavezništvo, 

vendar ne more zanemariti svojega 

obrambnega stebra; EU mora zato 

zagotoviti tako notranjo kot zunanjo 

odpornost, svojo zmožnost predvidevanja, 

preprečevanja in reševanja predvidljivih 
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izzivov in groženj in biti pripravljena na 

hitro sprejemanje ukrepov v primeru 

nepredvidljivih kriz in groženj ter svojo 

zmožnost, da si opomore od različnih 

napadov, pri čemer mora ohraniti 

zanesljivo oskrbo z energijo in surovinami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  77 

Reinhard Bütikofer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. ugotavlja, da mora biti glavni cilj EU 

zagotoviti varnost svojih državljanov in 

svojega ozemlja, istočasno pa varovanje 

svojih vrednot in družbenega modela ter 

zasledovanje svojih temeljnih interesov; 

EU mora zato zagotoviti tako notranjo kot 

zunanjo odpornost, svojo zmožnost 

predvidevanja, preprečevanja in reševanja 

predvidljivih groženj in biti pripravljena na 

hitro sprejemanje ukrepov v primeru 

nepredvidljivih groženj ter svojo zmožnost, 

da si opomore od različnih napadov, pri 

čemer mora ohraniti zanesljivo oskrbo z 

energijo in surovinami; 

1. ugotavlja, da mora biti glavni cilj EU 

zagotoviti varnost svojih državljanov in 

svojega ozemlja, istočasno pa varovanje 

svojih vrednot in družbenega modela, kot 

so demokracija, pravna država in 

spoštovanje človekovih pravic, ter 

zasledovanje svojih temeljnih interesov v 

zvezi s tem; EU mora zato zagotoviti tako 

notranjo kot zunanjo odpornost, svojo 

zmožnost predvidevanja, preprečevanja in 

reševanja predvidljivih groženj in biti 

pripravljena na hitro sprejemanje ukrepov 

v primeru nepredvidljivih groženj ter svojo 

zmožnost, da si opomore od različnih 

napadov, pri čemer mora ohraniti 

zanesljivo oskrbo z energijo in surovinami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  78 

Charles Tannock 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. ugotavlja, da mora biti glavni cilj EU 

zagotoviti varnost svojih državljanov in 

svojega ozemlja, istočasno pa varovanje 

svojih vrednot in družbenega modela ter 

zasledovanje svojih temeljnih interesov; 

EU mora zato zagotoviti tako notranjo kot 

zunanjo odpornost, svojo zmožnost 

predvidevanja, preprečevanja in reševanja 

predvidljivih groženj in biti pripravljena na 

hitro sprejemanje ukrepov v primeru 

nepredvidljivih groženj ter svojo zmožnost, 

da si opomore od različnih napadov, pri 

čemer mora ohraniti zanesljivo oskrbo z 

energijo in surovinami; 

1. ugotavlja, da je eden od ciljev EU 

zagotoviti varnost svojih državljanov in 

svojega ozemlja, istočasno pa varovanje 

svojih vrednot in družbenega modela ter 

zasledovanje svojih temeljnih interesov; 

EU mora zato zagotoviti tako notranjo kot 

zunanjo odpornost, svojo zmožnost 

predvidevanja, preprečevanja in reševanja 

predvidljivih groženj in biti pripravljena na 

hitro sprejemanje ukrepov v primeru 

nepredvidljivih groženj ter svojo zmožnost, 

da si opomore od različnih napadov, pri 

čemer mora ohraniti zanesljivo oskrbo z 

energijo in surovinami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  79 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. ugotavlja, da mora biti glavni cilj EU 

zagotoviti varnost svojih državljanov in 

svojega ozemlja, istočasno pa varovanje 

svojih vrednot in družbenega modela ter 

zasledovanje svojih temeljnih interesov; 

EU mora zato zagotoviti tako notranjo kot 

zunanjo odpornost, svojo zmožnost 

predvidevanja, preprečevanja in reševanja 

predvidljivih groženj in biti pripravljena na 

hitro sprejemanje ukrepov v primeru 

nepredvidljivih groženj ter svojo zmožnost, 

da si opomore od različnih napadov, pri 

čemer mora ohraniti zanesljivo oskrbo z 

energijo in surovinami; 

1. ugotavlja, da mora biti eden od glavnih 

ciljev EU zagotoviti varnost svojih 

državljanov in svojega ozemlja, istočasno 

pa varovanje svojih vrednot in družbenega 

modela ter zasledovanje svojih temeljnih 

interesov; EU mora zato zagotoviti tako 

notranjo kot zunanjo odpornost, svojo 

zmožnost predvidevanja, preprečevanja in 

reševanja predvidljivih groženj in biti 

pripravljena na hitro sprejemanje ukrepov 

v primeru nepredvidljivih groženj ter svojo 

zmožnost, da si opomore od različnih 

napadov, pri čemer mora ohraniti 

varovanje človekovih pravic na svetovni 

ravni ter zanesljivo oskrbo z energijo in 

surovinami; 

Or. it 
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Predlog spremembe  80 

Boris Zala 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. ugotavlja, da mora biti glavni cilj EU 

zagotoviti varnost svojih državljanov in 

svojega ozemlja, istočasno pa varovanje 

svojih vrednot in družbenega modela ter 

zasledovanje svojih temeljnih interesov; 

EU mora zato zagotoviti tako notranjo kot 

zunanjo odpornost, svojo zmožnost 

predvidevanja, preprečevanja in reševanja 

predvidljivih groženj in biti pripravljena 

na hitro sprejemanje ukrepov v primeru 

nepredvidljivih groženj ter svojo zmožnost, 

da si opomore od različnih napadov, pri 

čemer mora ohraniti zanesljivo oskrbo z 

energijo in surovinami; 

1. ugotavlja, da mora biti glavni cilj EU 

zagotoviti varnost svojih državljanov in 

svojega ozemlja, istočasno pa varovanje 

svojih vrednot ter zasledovanje svojih 

temeljnih interesov; EU in njene države 

članice morajo tako zagotoviti odpornost 

demokratičnih institucij in temeljnih 

vrednot; meni, da so potrebne nove 

skupne institucije, da bi se zoperstavili vse 

večjemu naboru notranjih in zunanjih 

groženj, pri čemer bi morala biti tem 

institucijam dodeljena zadostna sredstva, 

imeti pa bi morale tudi zmožnost 

predvidevanja, preprečevanja in reševanja 

predvidljivih groženj in biti pripravljene na 

hitro in skupno sprejemanje ukrepov v 

primeru nepredvidljivih groženj ter imeti 

zmožnost, da si opomorejo od različnih 

napadov, pri čemer je treba ohraniti 

zanesljivo oskrbo z energijo in surovinami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  81 

Knut Fleckenstein 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. ugotavlja, da mora biti glavni cilj EU 

zagotoviti varnost svojih državljanov in 

svojega ozemlja, istočasno pa varovanje 

svojih vrednot in družbenega modela ter 

zasledovanje svojih temeljnih interesov; 

EU mora zato zagotoviti tako notranjo kot 

1. ugotavlja, da mora biti glavni cilj 

zunanje in varnostne politike EU ohraniti 

varnost in blaginjo vseh državljanov, ki 

živijo v EU, in svojega ozemlja, istočasno 

pa varovanje svojih vrednot in družbenega 

modela; EU mora zato zagotoviti tako 
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zunanjo odpornost, svojo zmožnost 

predvidevanja, preprečevanja in reševanja 

predvidljivih groženj in biti pripravljena na 

hitro sprejemanje ukrepov v primeru 

nepredvidljivih groženj ter svojo zmožnost, 

da si opomore od različnih napadov, pri 

čemer mora ohraniti zanesljivo oskrbo z 

energijo in surovinami; 

notranjo kot zunanjo odpornost, svojo 

zmožnost predvidevanja, preprečevanja in 

reševanja predvidljivih groženj in biti 

pripravljena na hitro sprejemanje ukrepov 

v primeru nepredvidljivih groženj ter svojo 

zmožnost, da si opomore od različnih 

napadov, pri čemer mora ohraniti 

zanesljivo oskrbo z energijo in surovinami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  82 

Vincent Peillon 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1a. meni, da mora strategija EU za 

soočanje s spreminjajočim se globalnim 

okoljem strategija EU temeljiti na: 

 a. prepoznavanju groženj in izzivov ter 

njihovi prednostni razvrstitvi; 

 b. opredelitvi odzivov nanje; 

 c. določitvi sredstev, ki jih je treba 

zagotoviti; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  83 

Andrejs Mamikins 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1a. ugotavlja, da so glavne grožnje za 

prihodnost EU pomanjkanje enotnosti, 

medsebojno nezaupanje med državami 

članicami EU, nepredvidljivo in 

neodgovorno obnašanje političnih vodij 

držav članic EU ter pomanjkanje skupnih 
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ciljev in ambicij; ti dejavniki močno 

zmanjšujejo vpliv in učinkovitost 

Evropske unije ter zmožnost odzivanja na 

zunanje in notranje izzive; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  84 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1a. opozarja na zavezo EU, da bo razvila 

skupno zunanjo in varnostno politiko na 

podlagi načel demokracije, pravne države, 

univerzalnosti in nedeljivosti človekovih 

pravic ter temeljnih svoboščin, in poziva 

EU in njene države članice, naj okrepijo 

svoja prizadevanja za to, da bi bile te 

vrednote dejansko v samem središču 

njihovih odnosov s širšim svetom; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  85 

Liisa Jaakonsaari 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1a. poudarja, kako pomemben je celovit in 

na sodelovanju temelječ pristop k 

varnosti; v zvezi s tem poziva EU, naj si 

prizadeva za okrepljeno OVSE ter oživitev 

njene vloge, da bi bolje izkoristili vse 

instrumente in politike OVSE; 

Or. en 
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Predlog spremembe  86 

Reinhard Bütikofer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1a. meni, da je ključni strateški interes 

Unije miren večstranski svetovni red, ki 

temelji na pravni državi ter spoštovanju 

človekovih pravic in demokracije; z 

globoko zaskrbljenostjo ugotavlja, da so te 

norme in vrednote pod vse večjim 

pritiskom v vse bolj nestabilnem svetu, ki 

ga zaznamujejo vse večje neenakosti, vse 

večja koncentracija bogastva, virov in 

moči ter slabitev zmožnosti države za 

sprejemanje predpisov in varovanje 

domačega prebivalstva; 

Or. en 

Predlog spremembe  87 

Gunnar Hökmark 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1a. poudarja, da so meje vsake države 

članice meje Unije in se opredelijo kot 

take; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  88 

Boris Zala 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1a. opozarja, da je treba zaradi višjih 

ravni notranjih in zunanjih varnostnih 

groženj, vključno s terorizmom in 

hibridnim vojskovanjem, okrepiti 

sodelovanje in vključevanje na področju 

zbiranja obveščevalnih podatkov, 

spremljanja razmer in skupne analize; 

poudarja, da sta potrebna večja 

usklajenost in institucionalno 

usklajevanje zmogljivosti na področju 

obveščevalnih dejavnosti, ki so na 

voljo EU in državam članicam, na podlagi 

česar se ustanovi polnopravna 

obveščevalna agencija EU; poleg tega 

meni, da sta za boj proti čezmejnemu 

kriminalu potrebna boljše sodelovanje in 

združevanje sredstev, ki sta del 

prizadevanj za ustanovitev evropskega 

skupnega preiskovalnega urada; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  89 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1a. meni, da je vključujoča večstranska 

diplomacija pod vodstvom 

podpredsednice/visoke predstavnice 

ključni instrument za reševanje konfliktov 

v sosedstvu; meni, da je treba med 

diplomacijo in domačimi zadevami 

ustvariti več povezav in sinergij; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  90 

Andrejs Mamikins 
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Predlog resolucije 

Odstavek 1 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1b. ugotavlja, da je ideološka praznina 

zelo nevarna za prihodnji razvoj EU; 

nacionalisti, radikalci in ksenofobi 

poskušajo zapolniti to praznino s svojo 

negativno vsebino; del družbe EU ni imun 

na njihovo emocionalno izražanje, kar 

lahko EU uniči hitreje kot morebitni 

zunanji navidezni sovražnik; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  91 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1b. opozarja, da čezatlantsko partnerstvo, 

ki temelji na tesnih političnih, kulturnih, 

gospodarskih in zgodovinskih vezeh, 

skupnih vrednotah, kot so svoboda, 

demokracija, človekove pravice in pravna 

država, in skupnih ciljih, ostaja temelj 

naše varnosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  92 

Reinhard Bütikofer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1b. ugotavlja, da so Unija in večina držav 
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članic EU nedavno okrepile svoja 

prizadevanja za boj proti terorizmu; meni, 

da bi moral pristop Unije k boju proti 

terorizmu temeljiti predvsem na pristopu 

kazenskega pravosodja, ki temelji na 

večjem sodelovanju med policijo, 

pravosodjem in obveščevalnimi 

agencijami v Evropi; poziva visoko 

predstavnico, Komisijo in države 

članice EU, naj posebno pozornost 

namenijo standardom človekovih pravic 

ter načeloma odgovornosti in preglednosti 

pri sodelovanju s tretjimi državami na 

področju boja proti terorizmu in 

preprečevanju morebitnega zniževanja 

standardov človekovih pravic; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  93 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1b. meni, da bi morala biti EU 

konstruktiven in odporen globalni akter z 

regionalno usmeritvijo ter prispevati k 

izboljševanju učinkovitosti večstranskega 

globalnega upravljanja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  94 

Andrejs Mamikins 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1c. ugotavlja, da lahko EU bistveno 

pospeši procese vključevanja ali pa se 
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vrne v preteklost, ko je bila Evropa 

razdeljena in šibka; EU dolgoročno ne 

more zavzeti vmesnega položaja; za vsak 

korak na področju vključevanja so 

potrebne dodatne spremembe, saj bodo v 

nasprotnem primeru nastala nevarna 

nesorazmerja pri razvoju; nazorni primeri 

takih nesorazmernosti so težave 

euroobmočja in trenutna begunska kriza v 

Evropi; vsako odlašanje je lahko pogubno 

za prihodnost Evrope; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  95 

Reinhard Bütikofer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1c. meni, da je ključno, da se opredeli 

resnični skupni interes na področju 

zunanje politike vseh 28 držav članic EU 

za vsako območje na svetu in vsako 

pomembno področje politik; poudarja, da 

bi že razkritje teh skupnih interesov 

bistveno okrepilo EU kot akterja na 

področju zunanjih zadev; poziva visoko 

predstavnico, naj ESZD zadolži za 

opredelitev teh posebnih interesov ter naj 

pomaga določiti strateške in operativne 

cilje, ki lahko neposredno vodijo do 

oprijemljivih rezultatov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  96 

Reinhard Bütikofer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 d (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1d. poudarja, da bi morala globalna 

strategija jasno obravnavati nujne in 

neposredne grožnje procesu evropskega 

vključevanja; v zvezi s tem meni, da imajo 

te grožnje notranje in zunanje elemente, 

ki so med seboj povezani; meni, da je 

bistveno, da se bolj neposredno 

obravnavajo vsi, ki menijo, da jim vedno 

tesnejša Unija v globaliziranem svetu 

škodi, ter da se okrepijo delujoči socialni 

sporazumi in trdna predstavniška 

demokracija, tudi za namene 

zagotavljanja varnosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  97 

Reinhard Bütikofer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 e (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1e. vztraja, da je vprašanje podnebnih 

sprememb največja grožnja globalni 

varnosti in da jo je treba nujno 

obravnavati; poudarja, da to pomeni tudi 

zaostritev groženj mednarodnemu miru in 

človekovi varnosti; izpostavlja, da bi 

morala EU upoštevati učinke podnebnih 

sprememb na mednarodno varnost; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  98 

Sabine Lösing 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice biti manj 

odvisne od Združenih držav in sprejeti 

večjo odgovornost za lastno varnost in 

teritorialno obrambo; zato poziva EU in 

države članice, naj izboljšajo svojo 

strateško neodvisnost glede obrambnih 

zmožnosti in zmogljivosti, da bodo, ob 

celovitem dopolnjevanju z Natom, 

pripravljene na odziv na širok spekter 

civilnih in vojaških groženj ter tveganj; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  99 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice biti manj 

odvisne od Združenih držav in sprejeti 

večjo odgovornost za lastno varnost in 

teritorialno obrambo; zato poziva EU in 

države članice, naj izboljšajo svojo 

strateško neodvisnost glede obrambnih 

zmožnosti in zmogljivosti, da bodo, ob 

celovitem dopolnjevanju z Natom, 

pripravljene na odziv na širok spekter 

civilnih in vojaških groženj ter tveganj; 

2. meni, da mora biti zunanja politika EU 

in držav članic manj odvisna od Združenih 

držav; zato poziva EU in države članice, 

naj neodvisno razvijejo svoje zunanje 

politike v zvezi s spodbujanjem lastnih 

poslovnih interesov ter na področju 

varnosti in obrambe; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  100 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 



 

AM\1087188SL.doc 51/120 PE577.080v01-00 

 SL 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice biti manj 

odvisne od Združenih držav in sprejeti 

večjo odgovornost za lastno varnost in 

teritorialno obrambo; zato poziva EU in 

države članice, naj izboljšajo svojo 

strateško neodvisnost glede obrambnih 

zmožnosti in zmogljivosti, da bodo, ob 

celovitem dopolnjevanju z Natom, 
pripravljene na odziv na širok spekter 

civilnih in vojaških groženj ter tveganj; 

2. poudarja, da morajo EU in njene države 

članice prevzeti vso odgovornost za svojo 

kolektivno varnost in obrambo, vključno 

za državljane, ozemlja, interese in 

vrednote; zato poziva EU in države 

članice, naj okrepijo svojo strateško 

neodvisnost glede obrambnih zmožnosti in 

zmogljivosti, da bodo pripravljene na odziv 

na širok spekter civilnih, vojaških in 

hibridnih groženj ter tveganj; ugotavlja, 

da morajo EU in države članice za 

obravnavo skupnih varnostnih izzivov, ki 

izhajajo iz različnih strani, uporabiti 

SVOP, združiti notranje in zunanje 

dejavnike, ki jih predstavljajo navedene 

grožnje in tveganja, ter vključiti civilno-

vojaški pristop v skupno pripravljenost in 

odziv; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  101 

Marietje Schaake 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice biti manj 

odvisne od Združenih držav in sprejeti 

večjo odgovornost za lastno varnost in 

teritorialno obrambo; zato poziva EU in 

države članice, naj izboljšajo svojo 

strateško neodvisnost glede obrambnih 

zmožnosti in zmogljivosti, da bodo, ob 

celovitem dopolnjevanju z Natom, 

pripravljene na odziv na širok spekter 

civilnih in vojaških groženj ter tveganj; 

2. ugotavlja, da bodo morale EU in njene 

države članice biti samostojni globalni 

akter in zagotavljati varnost, ne da bi bile 
odvisne od Združenih držav, pri čemer 

poudarja, da mora čezatlantsko 

zavezništvo ostati ključni steber 

globalnega sistema, ki temelji na pravilih 

ter spoštovanju temeljnih pravic in 

svoboščin; zato poziva EU in države 

članice, naj izboljšajo svojo strateško 

neodvisnost glede obrambnih zmožnosti in 

zmogljivosti, da bodo, ob celovitem 

dopolnjevanju z Natom, pripravljene na 

odziv na širok spekter civilnih in vojaških 

groženj ter tveganj; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  102 

Urmas Paet 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice biti manj 

odvisne od Združenih držav in sprejeti 

večjo odgovornost za lastno varnost in 

teritorialno obrambo; zato poziva EU in 

države članice, naj izboljšajo svojo 

strateško neodvisnost glede obrambnih 

zmožnosti in zmogljivosti, da bodo, ob 

celovitem dopolnjevanju z Natom, 

pripravljene na odziv na širok spekter 

civilnih in vojaških groženj ter tveganj; 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice sprejeti večjo 

odgovornost za lastno varnost in 

teritorialno obrambo; zato poziva EU in 

države članice, naj izboljšajo svojo 

strateško neodvisnost glede obrambnih 

zmožnosti in zmogljivosti, da bodo, ob 

celovitem dopolnjevanju z Natom, 

pripravljene na odziv na širok spekter 

civilnih in vojaških groženj ter tveganj; 

Or. et 

 

Predlog spremembe  103 

Mark Demesmaeker 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice biti manj 

odvisne od Združenih držav in sprejeti 

večjo odgovornost za lastno varnost in 

teritorialno obrambo; zato poziva EU in 

države članice, naj izboljšajo svojo 

strateško neodvisnost glede obrambnih 

zmožnosti in zmogljivosti, da bodo, ob 

celovitem dopolnjevanju z Natom, 

pripravljene na odziv na širok spekter 

civilnih in vojaških groženj ter tveganj; 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice sprejeti večjo 

odgovornost za lastno varnost in 

teritorialno obrambo; zato poziva EU in 

države članice, naj izboljšajo svojo 

strateško neodvisnost glede obrambnih 

zmožnosti in zmogljivosti, da bodo, ob 

celovitem dopolnjevanju z Natom, 

pripravljene na odziv na širok spekter 

civilnih in vojaških groženj ter tveganj; 

Or. nl 



 

AM\1087188SL.doc 53/120 PE577.080v01-00 

 SL 

 

Predlog spremembe  104 

Charles Tannock 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice biti manj 

odvisne od Združenih držav in sprejeti 

večjo odgovornost za lastno varnost in 

teritorialno obrambo; zato poziva EU in 

države članice, naj izboljšajo svojo 

strateško neodvisnost glede obrambnih 

zmožnosti in zmogljivosti, da bodo, ob 

celovitem dopolnjevanju z Natom, 

pripravljene na odziv na širok spekter 

civilnih in vojaških groženj ter tveganj; 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice sprejeti večjo 

odgovornost za lastno varnost in 

teritorialno obrambo; zato poziva EU in 

države članice, naj izboljšajo svojo 

strateško neodvisnost glede obrambnih 

zmožnosti in zmogljivosti, da bodo, ob 

celovitem dopolnjevanju z Natom in v 

skladu s členom 42(2) PEU, pripravljene 

na odziv na širok spekter civilnih in 

vojaških groženj ter tveganj; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  105 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice biti manj 

odvisne od Združenih držav in sprejeti 

večjo odgovornost za lastno varnost in 

teritorialno obrambo; zato poziva EU in 

države članice, naj izboljšajo svojo 

strateško neodvisnost glede obrambnih 

zmožnosti in zmogljivosti, da bodo, ob 

celovitem dopolnjevanju z Natom, 

pripravljene na odziv na širok spekter 

civilnih in vojaških groženj ter tveganj; 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice biti bolj enotne 

in pripravljene sprejeti večjo odgovornost 

za lastno varnost in teritorialno obrambo 

ob nadaljnjem sodelovanju z 

mednarodnimi partnerji v okviru Nata; 

zato poziva EU in države članice, naj 

izboljšajo svojo strateško neodvisnost 

glede obrambnih zmožnosti in 

zmogljivosti, da bodo, ob celovitem 

dopolnjevanju z Natom, pripravljene na 

odziv na širok spekter civilnih in vojaških 

groženj ter tveganj; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  106 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice biti manj 

odvisne od Združenih držav in sprejeti 

večjo odgovornost za lastno varnost in 

teritorialno obrambo; zato poziva EU in 

države članice, naj izboljšajo svojo 

strateško neodvisnost glede obrambnih 

zmožnosti in zmogljivosti, da bodo, ob 

celovitem dopolnjevanju z Natom, 

pripravljene na odziv na širok spekter 

civilnih in vojaških groženj ter tveganj; 

2. ugotavlja, da bi morale v prihodnje EU 

in njene države članice sprejeti večjo 

odgovornost za lastno varnost in 

teritorialno obrambo z osredotočanjem na 

preventivne ukrepe in hiter odziv; zato 

poziva EU in države članice, naj izboljšajo 

svojo strateško neodvisnost glede 

obrambnih zmožnosti in zmogljivosti, da 

bodo, ob celovitem dopolnjevanju z 

Natom, pripravljene na odziv na širok 

spekter civilnih in vojaških groženj ter 

tveganj; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  107 

Louis Michel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice biti manj 

odvisne od Združenih držav in sprejeti 

večjo odgovornost za lastno varnost in 

teritorialno obrambo; zato poziva EU in 

države članice, naj izboljšajo svojo 

strateško neodvisnost glede obrambnih 

zmožnosti in zmogljivosti, da bodo, ob 

celovitem dopolnjevanju z Natom, 

pripravljene na odziv na širok spekter 

civilnih in vojaških groženj ter tveganj; 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države sprejeti večjo 

odgovornost za lastno varnost in 

teritorialno obrambo; zato poziva EU in 

države članice, naj izboljšajo svojo 

strateško neodvisnost glede obrambnih 

zmožnosti in zmogljivosti, da bodo, ob 

celovitem dopolnjevanju z Natom, 

pripravljene na odziv na širok spekter 

civilnih in vojaških groženj ter tveganj; 
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Or. fr 

 

Predlog spremembe  108 

Francisco José Millán Mon 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice biti manj 

odvisne od Združenih držav in sprejeti 

večjo odgovornost za lastno varnost in 

teritorialno obrambo; zato poziva EU in 

države članice, naj izboljšajo svojo 

strateško neodvisnost glede obrambnih 

zmožnosti in zmogljivosti, da bodo, ob 

celovitem dopolnjevanju z Natom, 

pripravljene na odziv na širok spekter 

civilnih in vojaških groženj ter tveganj; 

2. meni, da so Združene države ključni 

strateški partner EU, zlasti v sedanjem 

geopolitičnem okviru; vseeno ugotavlja, da 

bodo morale v prihodnje EU in njene 

države članice sprejeti večjo odgovornost 

za lastno varnost in teritorialno obrambo; 

zato poziva EU in države članice, naj 

izboljšajo svojo strateško neodvisnost 

glede obrambnih zmožnosti in 

zmogljivosti, da bodo, ob celovitem 

dopolnjevanju z Natom, pripravljene na 

odziv na širok spekter civilnih in vojaških 

groženj ter tveganj; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  109 

James Carver 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice biti manj 

odvisne od Združenih držav in sprejeti 

večjo odgovornost za lastno varnost in 

teritorialno obrambo; zato poziva EU in 

države članice, naj izboljšajo svojo 

strateško neodvisnost glede obrambnih 

zmožnosti in zmogljivosti, da bodo, ob 

celovitem dopolnjevanju z Natom, 

pripravljene na odziv na širok spekter 

civilnih in vojaških groženj ter tveganj; 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice biti manj 

odvisne od Združenih držav in sprejeti 

večjo odgovornost za lastno varnost in 

teritorialno obrambo; zato poziva države 

članice, naj izboljšajo svojo strateško 

neodvisnost glede obrambnih zmožnosti in 

zmogljivosti, da bodo, ob celovitem 

dopolnjevanju z Natom, pripravljene na 

odziv na širok spekter civilnih in vojaških 

groženj ter tveganj; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  110 

Vincent Peillon 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice biti manj 

odvisne od Združenih držav in sprejeti 

večjo odgovornost za lastno varnost in 

teritorialno obrambo; zato poziva EU in 

države članice, naj izboljšajo svojo 

strateško neodvisnost glede obrambnih 

zmožnosti in zmogljivosti, da bodo, ob 

celovitem dopolnjevanju z Natom, 

pripravljene na odziv na širok spekter 

civilnih in vojaških groženj ter tveganj; 

2. opozarja, da so države članice EU 

vzhodni steber Nata; ugotavlja, da bodo 

morale v prihodnje EU in njene države 

članice biti manj odvisne od Združenih 

držav in sprejeti večjo odgovornost za 

lastno varnost in teritorialno obrambo; zato 

poziva EU in države članice, naj izboljšajo 

svojo strateško neodvisnost glede 

obrambnih zmožnosti in zmogljivosti, da 

bodo, znotraj Nata ali ob celovitem 

dopolnjevanju z njim, pripravljene na 

odziv na širok spekter civilnih in vojaških 

groženj ter tveganj; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  111 

Reinhard Bütikofer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice biti manj 

odvisne od Združenih držav in sprejeti 

večjo odgovornost za lastno varnost in 

teritorialno obrambo; zato poziva EU in 

države članice, naj izboljšajo svojo 

strateško neodvisnost glede obrambnih 

zmožnosti in zmogljivosti, da bodo, ob 

celovitem dopolnjevanju z Natom, 

pripravljene na odziv na širok spekter 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice biti manj 

odvisne od Združenih držav in sprejeti 

večjo odgovornost za lastno varnost in 

teritorialno obrambo; zato poziva EU in 

države članice, naj izboljšajo svojo 

zmožnost ukrepanja, da bodo, ob 

celovitem dopolnjevanju z Natom, 

pripravljene na odziv na širok spekter 

civilnih in vojaških groženj ter tveganj; 
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civilnih in vojaških groženj ter tveganj; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  112 

Michael Gahler 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice biti manj 

odvisne od Združenih držav in sprejeti 

večjo odgovornost za lastno varnost in 

teritorialno obrambo; zato poziva EU in 

države članice, naj izboljšajo svojo 

strateško neodvisnost glede obrambnih 

zmožnosti in zmogljivosti, da bodo, ob 

celovitem dopolnjevanju z Natom, 

pripravljene na odziv na širok spekter 

civilnih in vojaških groženj ter tveganj; 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice biti manj 

odvisne od Združenih držav in sprejeti 

večjo odgovornost za lastno varnost in 

teritorialno obrambo, zlasti sosedstvu 

Evrope; zato poziva EU in države članice, 

naj izboljšajo svojo strateško neodvisnost 

glede obrambnih zmožnosti in 

zmogljivosti, da bodo, ob celovitem 

dopolnjevanju z Natom, pripravljene na 

odziv na širok spekter civilnih in vojaških 

groženj ter tveganj; poziva Komisijo, naj v 

svojem napovedanem akcijskem načrtu za 

obrambo EU (COM(2015) 610 final) 

pojasni, kako se bo mogoče s 

predvidenimi ukrepi EU odzvati na tretjo 

strategijo ZDA za izravnavo in pobudo za 

inovacije na področju obrambe ZDA; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  113 

Liisa Jaakonsaari 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice biti manj 

odvisne od Združenih držav in sprejeti 

večjo odgovornost za lastno varnost in 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice biti manj 

odvisne od Združenih držav in sprejeti 

večjo odgovornost za lastno varnost in 
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teritorialno obrambo; zato poziva EU in 

države članice, naj izboljšajo svojo 

strateško neodvisnost glede obrambnih 

zmožnosti in zmogljivosti, da bodo, ob 

celovitem dopolnjevanju z Natom, 

pripravljene na odziv na širok spekter 

civilnih in vojaških groženj ter tveganj; 

teritorialno obrambo; meni, da je treba 

obnoviti zavezo in zagotoviti usklajeno 

prizadevanje za zagotavljanje politične 

spodbude našemu skupnemu 

varnostnemu konceptu na podlagi OVSE; 

poziva EU in njene države članice, da v 

svoje delo vključijo take pozitivne 

spodbude, katerih cilj je spodbujati dialog 

o širši evropski varnosti v okviru OVSE; 
poziva EU in države članice, naj izboljšajo 

svojo strateško neodvisnost glede 

obrambnih zmožnosti in zmogljivosti, da 

bodo, ob celovitem dopolnjevanju z 

Natom, pripravljene na odziv na širok 

spekter civilnih in vojaških groženj ter 

tveganj, pri čemer naj spoštujejo 

človekove pravice in evropske vrednote; 

ugotavlja, da so leta 2007 bojne 

skupine EU dosegle polno operativno 

zmogljivost, in poziva h krepitvi 

zmožnosti EU, da učinkovito in hitro 

napoti zmogljivosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  114 

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice biti manj 

odvisne od Združenih držav in sprejeti 

večjo odgovornost za lastno varnost in 

teritorialno obrambo; zato poziva EU in 

države članice, naj izboljšajo svojo 

strateško neodvisnost glede obrambnih 

zmožnosti in zmogljivosti, da bodo, ob 

celovitem dopolnjevanju z Natom, 

pripravljene na odziv na širok spekter 

civilnih in vojaških groženj ter tveganj; 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice biti manj 

odvisne od Združenih držav in sprejeti 

večjo odgovornost za lastno varnost in 

teritorialno obrambo; zato poziva EU in 

države članice, naj zagotovijo svojo 

strateško neodvisnost glede obrambnih 

zmožnosti in zmogljivosti, da bodo, ob 

celovitem in stalnem sodelovanju z 

Natom, pripravljene na odziv na širok 

spekter civilnih in vojaških groženj ter 

tveganj; 

Or. el 
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Predlog spremembe  115 

Gunnar Hökmark 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice biti manj 

odvisne od Združenih držav in sprejeti 

večjo odgovornost za lastno varnost in 

teritorialno obrambo; zato poziva EU in 

države članice, naj izboljšajo svojo 

strateško neodvisnost glede obrambnih 

zmožnosti in zmogljivosti, da bodo, ob 

celovitem dopolnjevanju z Natom, 

pripravljene na odziv na širok spekter 

civilnih in vojaških groženj ter tveganj; 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice biti manj 

odvisne od Združenih držav in sprejeti 

večjo odgovornost za lastno varnost in 

teritorialno obrambo; zato poziva EU in 

države članice, naj izboljšajo svojo 

strateško neodvisnost glede obrambnih 

zmožnosti in zmogljivosti, da bodo, ob 

celovitem dopolnjevanju z Natom, 

pripravljene na odziv na širok spekter 

civilnih in vojaških groženj ter tveganj, 

vključno z informacijami in hibridnim 

vojskovanjem; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  116 

Boris Zala 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice biti manj 

odvisne od Združenih držav in sprejeti 

večjo odgovornost za lastno varnost in 

teritorialno obrambo; zato poziva EU in 

države članice, naj izboljšajo svojo 

strateško neodvisnost glede obrambnih 

zmožnosti in zmogljivosti, da bodo, ob 

celovitem dopolnjevanju z Natom, 
pripravljene na odziv na širok spekter 

civilnih in vojaških groženj ter tveganj; 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice biti manj 

odvisne od Združenih držav pri 

zagotavljanju varnosti in sprejeti večjo 

odgovornost za lastno varnost in 

teritorialno obrambo ter upravljati 

varnostne krize v sosedstvu; zato poziva 

EU in države članice, naj izboljšajo svojo 

strateško neodvisnost glede obrambnih 

zmožnosti in zmogljivosti, da bodo 

pripravljene na odziv na širok spekter 

civilnih in vojaških groženj ter tveganj; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  117 

Paavo Väyrynen 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice biti manj 

odvisne od Združenih držav in sprejeti 

večjo odgovornost za lastno varnost in 

teritorialno obrambo; zato poziva EU in 

države članice, naj izboljšajo svojo 

strateško neodvisnost glede obrambnih 

zmožnosti in zmogljivosti, da bodo, ob 

celovitem dopolnjevanju z Natom, 
pripravljene na odziv na širok spekter 

civilnih in vojaških groženj ter tveganj; 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice biti manj 

odvisne od Združenih držav in sprejeti 

večjo odgovornost za lastno varnost in 

teritorialno obrambo; zato poziva EU in 

države članice, naj izboljšajo svojo 

strateško neodvisnost glede obrambnih 

zmožnosti in zmogljivosti, da bodo 

pripravljene na odziv na širok spekter 

civilnih in vojaških groženj ter tveganj; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  118 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice biti manj 

odvisne od Združenih držav in sprejeti 

večjo odgovornost za lastno varnost in 

teritorialno obrambo; zato poziva EU in 

države članice, naj izboljšajo svojo 

strateško neodvisnost glede obrambnih 

zmožnosti in zmogljivosti, da bodo, ob 

celovitem dopolnjevanju z Natom, 

pripravljene na odziv na širok spekter 

civilnih in vojaških groženj ter tveganj; 

2. ugotavlja, da bodo morale v prihodnje 

EU in njene države članice biti manj 

odvisne od Združenih držav in sprejeti 

večjo odgovornost za lastno varnost in 

teritorialno obrambo, pri čemer bodo kot 

temelj v vseh vidikih ohranile prednostno 

zavezništvo z Združenimi državami v 

okviru različnih institucionalnih okvirov; 

zato poziva EU in države članice, naj 

izboljšajo svojo strateško neodvisnost 

glede obrambnih zmožnosti in 

zmogljivosti, da bodo, ob celovitem 

dopolnjevanju z Natom, pripravljene na 
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odziv na širok spekter civilnih in vojaških 

groženj ter tveganj; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  119 

Liisa Jaakonsaari 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 2a. ugotavlja, da poročilo Komisije o EU v 

spreminjajočem se globalnem okolju 

napoveduje, da bodo humanitarne krize 

postale „nove običajne razmere“; 

ugotavlja, da mora biti EU pripravljena za 

odzivanje na te nove razmere; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  120 

Gunnar Hökmark 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 2a. izpostavlja, da ima Evropska unija 

največje gospodarstvo na svetu in da 

skupaj z Združenimi državami pomeni 

skoraj 40-krat večje gospodarstvo kot 

rusko gospodarstvo; izpostavlja dejstvo, da 

ima EU skupaj s svojimi zavezniki 

edinstveno moč, da se lahko bori proti 

politikam in ukrepom, katerih cilj je 

spodkopati, destabilizirati ali ogroziti 

evropske države, z energetsko politiko, 

gospodarskimi blokadami in blagimi 

pritiski na oblasti; 

Or. en 
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Predlog spremembe  121 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 2a. poudarja, da morajo EU in države 

članice nujno oceniti, katera ključna 

infrastruktura, verige ter strateške 

industrije in storitve, vključno z 

računalniškimi sistemi v nacionalnih 

upravah, so lahko prišle pod nadzor tujih 

subjektov in oblasti na način, ki lahko 

ogrozi strateško neodvisnost Evrope; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  122 

Gunnar Hökmark 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 2b. poudarja, da so cilj evropskega 

sodelovanja prosta trgovina, odprte meje 

in pravna država, ki po definiciji ne 

pomeni grožnje nikomur, temveč je 

priložnost za celo Evropo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  123 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 b (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 2b. meni, da je zagotovitev zanesljive 

oskrbe strateško pomembna za obrambo 

Unije, in poudarja, kako pomembno je 

usklajeno delo med Evropsko komisijo in 

Evropsko obrambno agencijo (EDA), 

skupaj z izvajanjem obrambnega svežnja 

direktiv iz leta 2009 s strani držav članic 

na področju javnih naročil za obrambo; 

ponavlja, da so potrebne naložbe držav 

članic v pobude o združevanju in 

souporabi zmogljivosti, da se zagotovi 

dejanska razpoložljivost potrebnih 

varnostnih in obrambnih zmogljivosti, 

preprečijo podvajanja, izvaja 

interoperabilnost sistemov in ustvarjajo 

ekonomije obsega, varčuje z viri in 

spodbuja evropske industrije; poleg tega 

poudarja, da je želena in potrebna večja 

usklajenost z Natom, in sicer v okviru 

njegove pobude o pametni obrambi; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  124 

James Carver 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. zaradi tega nemudoma poziva EU, naj 

okrepi skladno in strukturirano 

sodelovanje pri raziskavah na področju 

obrambe, industrijsko bazo in kibernetsko 

obrambo z združevanjem in souporabo, da 

se učinkoviteje uporabi obrambni 

proračun; vlogo Evropske obrambne 

agencije je treba okrepiti, njena sredstva 

pa povečati, da bo lahko delovala 

učinkovitejše; države članice bi morale 

sprejeti več odgovornosti za vzpostavitev 

evropskih zmogljivosti in povečati svoje 

odhodke za vojaške raziskave prek 

črtano 
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Evropske obrambne agencije; poleg tega 

je treba razviti resnično evropsko 

obveščevalno službo in zmogljivosti za 

predvidevanje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  125 

Sabine Lösing 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. zaradi tega nemudoma poziva EU, naj 

okrepi skladno in strukturirano 

sodelovanje pri raziskavah na področju 

obrambe, industrijsko bazo in kibernetsko 

obrambo z združevanjem in souporabo, da 

se učinkoviteje uporabi obrambni 

proračun; vlogo Evropske obrambne 

agencije je treba okrepiti, njena sredstva 

pa povečati, da bo lahko delovala 

učinkovitejše; države članice bi morale 

sprejeti več odgovornosti za vzpostavitev 

evropskih zmogljivosti in povečati svoje 

odhodke za vojaške raziskave prek 

Evropske obrambne agencije; poleg tega 

je treba razviti resnično evropsko 

obveščevalno službo in zmogljivosti za 

predvidevanje; 

3. je zaskrbljen zaradi večjega 

strukturiranega sodelovanja pri 

raziskavah na področju obrambe, 

industrijske baze in kibernetske obrambe 
z združevanjem in souporabo; nasprotuje 

združitvi civilnih in vojaških raziskav; 

zavrača financiranje raziskav na področju 

obrambe, misij v okviru SVOP in vojaških 

operacij iz proračuna EU; opozarja, da v 

skladu s členom 41(2) PEU odhodki, ki 

nastanejo zaradi vojaških ali obrambnih 

ukrepov, ne smejo bremeniti proračuna 

Unije; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 

namerava Svet razviti projekte za 

okrepitev zmogljivosti EU, vključno s 

sistemi daljinsko pilotiranega zrakoplova 

(RPAS), ter zavrača uporabo in razvoj 

oboroženih brezpilotnih zrakoplovov in 

nezakonito prakso usmrtitev po hitrem 

postopku; odločno zavrača kakršno koli 

financiranje iz pobude Obzorje 2020 ali 

katera koli druga finančna sredstva za 
vojaške, civilno-vojaške ali na splošno 

varnostne raziskave in zlasti za razvoj 

sistema daljinsko pilotiranega zrakoplova; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  126 

Reinhard Bütikofer 
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v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. zaradi tega nemudoma poziva EU, naj 

okrepi skladno in strukturirano sodelovanje 

pri raziskavah na področju obrambe, 

industrijsko bazo in kibernetsko obrambo 
z združevanjem in souporabo, da se 

učinkoviteje uporabi obrambni proračun; 

vlogo Evropske obrambne agencije je treba 

okrepiti, njena sredstva pa povečati, da bo 

lahko delovala učinkovitejše; države 

članice bi morale sprejeti več 

odgovornosti za vzpostavitev evropskih 
zmogljivosti in povečati svoje odhodke za 

vojaške raziskave prek Evropske 

obrambne agencije; poleg tega je treba 

razviti resnično evropsko obveščevalno 

službo in zmogljivosti za predvidevanje; 

3. zaradi tega nemudoma poziva države 

članice EU, naj okrepijo skladno in 

strukturirano sodelovanje pri raziskavah in 

razvoju na področju obrambe, javnih 

naročilih, industrijski bazi in kibernetski 

obrambi z združevanjem in souporabo, da 

se učinkoviteje uporabijo nacionalni 

obrambni proračuni; meni, da bi bilo treba 

vlogo Evropske obrambne agencije 

kritično oceniti, saj je bil njen učinek na 

razvoj zmogljivosti in povečevanje 

učinkovitosti projektov, povezanih z 

obrambo, do zdaj zelo majhen; poziva 

države članice EU, naj zagotovijo, da so 

na voljo ustrezne zmogljivosti za 

opravljanje nalog iz člena 43 PEU, 

vključno za pomembne mirovne 

misije ZN; ugotavlja, da je izmenjava 

informacij med ustreznimi nacionalnimi 

agencijami držav članic EU slaba, in 

poziva k razpravi o tem, kako naj se 

okrepi sodelovanje, ne da bi bili pri tem 

ogroženi varstvo podatkov in pravice do 

zasebnosti državljanov EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  127 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. zaradi tega nemudoma poziva EU, naj 

okrepi skladno in strukturirano sodelovanje 

pri raziskavah na področju obrambe, 

industrijsko bazo in kibernetsko obrambo 
z združevanjem in souporabo, da se 

3. zaradi tega nemudoma poziva EU, naj 

okrepi skladno in strukturirano sodelovanje 

pri raziskavah in razvoju na področju 

obrambe, in sicer prek projektov v okviru 

programa Obzorja 2020; poziva k razvoju 
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učinkoviteje uporabi obrambni proračun; 

vlogo Evropske obrambne agencije je 

treba okrepiti, njena sredstva pa povečati, 

da bo lahko delovala učinkovitejše; države 

članice bi morale sprejeti več 

odgovornosti za vzpostavitev evropskih 

zmogljivosti in povečati svoje odhodke za 

vojaške raziskave prek Evropske 

obrambne agencije; poleg tega je treba 

razviti resnično evropsko obveščevalno 

službo in zmogljivosti za predvidevanje; 

delujoče tehnološke in industrijske baze 

evropske obrambe (EDTIB), tudi na 

področju kibernetske varnosti in obrambe, 

in sicer z združevanjem in souporabo ter 

drugimi kooperativnimi projekti; poziva k 

okrepljeni, a preglednejši in odgovornejši 

uporabi proračunov za varnost in 

obrambo, kar je edini način, da se 

državljanom zagotovi, da se uporablja 
učinkoviteje; meni, da je treba okrepiti 

mandat in povečati vire EDA, da bo lahko 

delovala kot ključno vozlišče strokovnega 

znanja držav članic na področju njihove 

skupne varnosti in obrambe; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  128 

Michael Gahler 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. zaradi tega nemudoma poziva EU, naj 

okrepi skladno in strukturirano 

sodelovanje pri raziskavah na področju 

obrambe, industrijsko bazo in kibernetsko 

obrambo z združevanjem in souporabo, da 

se učinkoviteje uporabi obrambni 

proračun; vlogo Evropske obrambne 

agencije je treba okrepiti, njena sredstva 

pa povečati, da bo lahko delovala 

učinkovitejše; države članice bi morale 

sprejeti več odgovornosti za vzpostavitev 

evropskih zmogljivosti in povečati svoje 

odhodke za vojaške raziskave prek 

Evropske obrambne agencije; poleg tega je 

treba razviti resnično evropsko 

obveščevalno službo in zmogljivosti za 

predvidevanje; 

3. ugotavlja, da se na področju tehnološke 

in industrijske baze evropske obrambe 

(EDTIB) in evropskega obrambnega trga 

vloge Evropske komisije, držav članic in 

Evropske obrambne agencije (EDA) med 

seboj dopolnjujejo; v zvezi s tem 

pozdravlja ambiciozne in obnovljene 

zaveze deležnikov, predstavljene na 

zasedanjih Evropskega sveta leta 2013 

in 2015; poziva države članice, naj takoj 

začnejo nove prihodnje kooperativne 

programe javnih naročil, na podlagi 

katerih bodo nastale nujno potrebne nove 
zmogljivosti ter ki bodo prispevali k 

strateški neodvisnosti in konkurenčnosti 

obrambne industrije EU; poleg tega je 

treba razviti resnično evropsko 

obveščevalno službo in zmogljivosti za 

predvidevanje; 

Or. en 
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Predlog spremembe  129 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. zaradi tega nemudoma poziva EU, naj 

okrepi skladno in strukturirano 

sodelovanje pri raziskavah na področju 

obrambe, industrijsko bazo in kibernetsko 

obrambo z združevanjem in souporabo, da 

se učinkoviteje uporabi obrambni 

proračun; vlogo Evropske obrambne 

agencije je treba okrepiti, njena sredstva 

pa povečati, da bo lahko delovala 

učinkovitejše; države članice bi morale 

sprejeti več odgovornosti za vzpostavitev 

evropskih zmogljivosti in povečati svoje 

odhodke za vojaške raziskave prek 

Evropske obrambne agencije; poleg tega je 

treba razviti resnično evropsko 

obveščevalno službo in zmogljivosti za 

predvidevanje; 

3. poleg tega nemudoma poziva EU, naj 

okrepi sodelovanje držav članic pri 

raziskavah na področju obrambe, 

industrijsko bazo in kibernetsko obrambo z 

združevanjem in souporabo, da se 

učinkoviteje uporabi obrambni proračun in 

da se prihranijo razpoložljivi gospodarski 

viri v interesu državljanov Unije; vlogo 

Evropske obrambne agencije je treba 

okrepiti, da se zagotovi ustrezna podpora 

za države članice v kriznih razmerah in 

znižajo njihovi finančni stroški; države 

članice bi morale sprejeti več odgovornosti 

za vzpostavitev evropskih zmogljivosti za 

raziskave na področju varnosti prek 

Evropske obrambne agencije; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  130 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. zaradi tega nemudoma poziva EU, naj 

okrepi skladno in strukturirano sodelovanje 

pri raziskavah na področju obrambe, 

industrijsko bazo in kibernetsko obrambo z 

združevanjem in souporabo, da se 

učinkoviteje uporabi obrambni proračun; 
vlogo Evropske obrambne agencije je treba 

okrepiti, njena sredstva pa povečati, da bo 

lahko delovala učinkovitejše; države 

3. zaradi tega nemudoma poziva EU, naj 

okrepi skladno in strukturirano sodelovanje 

pri raziskavah na področju obrambe, 

tehnološko-industrijsko bazo in 

kibernetsko obrambo z združevanjem in 

souporabo ter učinkovitejšim 

usklajevanjem uporabe obrambnega 

proračuna; poudarja, da je treba vlogo 

Evropske obrambne agencije zelo okrepiti, 
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članice bi morale sprejeti več odgovornosti 

za vzpostavitev evropskih zmogljivosti in 

povečati svoje odhodke za vojaške 

raziskave prek Evropske obrambne 

agencije; poleg tega je treba razviti 

resnično evropsko obveščevalno službo in 

zmogljivosti za predvidevanje; 

njena sredstva pa povečati, da bo lahko 

delovala učinkovitejše, in da bi morale 

države članice sprejeti več odgovornosti za 

vzpostavitev evropskih zmogljivosti in 

povečati svoje odhodke za vojaške 

raziskave prek Evropske obrambne 

agencije; ugotavlja, da je bilo opravljenih 

že veliko študij, ki opisujejo oprijemljive 

projekte in predloge, pri katerih je 

potrebno dodatno učinkovito sodelovanje 

na področju obrambe, ki bi lahko bilo 

koristno in učinkovito tudi na primer na 

področjih, ki niso neposredno povezana s 

smrtonosnimi obrambnimi instrumenti, 

kot so oskrba z gorivom v zraku, promet, 

logistika in vzdrževanje; poleg tega je 

treba razviti resnično evropsko 

obveščevalno službo in zmogljivosti za 

predvidevanje z ustreznimi vzpostavljenimi 

nadzornimi mehanizmi; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  131 

Arnaud Danjean 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. zaradi tega nemudoma poziva EU, naj 

okrepi skladno in strukturirano sodelovanje 

pri raziskavah na področju obrambe, 

industrijsko bazo in kibernetsko obrambo z 

združevanjem in souporabo, da se 

učinkoviteje uporabi obrambni proračun; 

vlogo Evropske obrambne agencije je treba 

okrepiti, njena sredstva pa povečati, da bo 

lahko delovala učinkovitejše; države 

članice bi morale sprejeti več odgovornosti 

za vzpostavitev evropskih zmogljivosti in 

povečati svoje odhodke za vojaške 

raziskave prek Evropske obrambne 

agencije; poleg tega je treba razviti 

resnično evropsko obveščevalno službo in 

3. zaradi tega nemudoma poziva EU, naj 

okrepi skladno in strukturirano sodelovanje 

pri raziskavah na področju obrambe, 

industrijsko bazo in kibernetsko obrambo z 

združevanjem in souporabo, da se 

učinkoviteje uporabi nacionalni obrambni 

proračun; vlogo Evropske obrambne 

agencije je treba na tem področju v celoti 

povečati, da bo lahko delovala 

učinkovitejše; države članice bi morale 

sprejeti več odgovornosti in povečati svoje 

odhodke za vojaške raziskave; poleg tega 

je treba izboljšati izmenjave obveščevalnih 

podatkov na evropski ravni v okviru 

nacionalnih sredstev; 
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zmogljivosti za predvidevanje; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  132 

Charles Tannock 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. zaradi tega nemudoma poziva EU, naj 

okrepi skladno in strukturirano sodelovanje 

pri raziskavah na področju obrambe, 

industrijsko bazo in kibernetsko obrambo z 

združevanjem in souporabo, da se 

učinkoviteje uporabi obrambni proračun; 

vlogo Evropske obrambne agencije je treba 

okrepiti, njena sredstva pa povečati, da bo 

lahko delovala učinkovitejše; države 

članice bi morale sprejeti več 

odgovornosti za vzpostavitev evropskih 

zmogljivosti in povečati svoje odhodke za 

vojaške raziskave prek Evropske 

obrambne agencije; poleg tega je treba 

razviti resnično evropsko obveščevalno 

službo in zmogljivosti za predvidevanje; 

3. zaradi tega nemudoma poziva EU, naj 

okrepi skladno in strukturirano sodelovanje 

pri raziskavah na področju obrambe, 

industrijsko bazo in kibernetsko obrambo z 

združevanjem in souporabo, da se 

učinkoviteje uporabi obrambni proračun; 

vlogo Evropske obrambne agencije je treba 

okrepiti, njena sredstva pa povečati, da bo 

lahko delovala učinkovitejše; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  133 

Liisa Jaakonsaari 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. zaradi tega nemudoma poziva EU, naj 

okrepi skladno in strukturirano sodelovanje 

pri raziskavah na področju obrambe, 

industrijsko bazo in kibernetsko obrambo z 

združevanjem in souporabo, da se 

3. nemudoma poziva EU, naj okrepi 

skladno in strukturirano sodelovanje pri 

raziskavah na področju obrambe, 

industrijsko bazo in kibernetsko obrambo z 

združevanjem in souporabo, da se 
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učinkoviteje uporabi obrambni proračun; 

vlogo Evropske obrambne agencije je treba 

okrepiti, njena sredstva pa povečati, da bo 

lahko delovala učinkovitejše; države 

članice bi morale sprejeti več odgovornosti 

za vzpostavitev evropskih zmogljivosti in 

povečati svoje odhodke za vojaške 

raziskave prek Evropske obrambne 

agencije; poleg tega je treba razviti 

resnično evropsko obveščevalno službo in 

zmogljivosti za predvidevanje; 

učinkoviteje uporabi obrambni proračun, 

vendar v tem okviru poudarja pravno 

zavezujoči okvir Skupnega stališča 

Sveta 2008/944/SZVP o izvozu orožja; 

vlogo Evropske obrambne agencije je treba 

okrepiti, njena sredstva pa povečati, da bo 

lahko delovala učinkovitejše; države 

članice bi morale sprejeti več odgovornosti 

za vzpostavitev evropskih zmogljivosti in 

povečati svoje odhodke za vojaške 

raziskave prek Evropske obrambne 

agencije; poleg tega je treba razviti 

resnično evropsko obveščevalno službo in 

zmogljivosti za predvidevanje, za kar je 

treba dodeliti zadostna sredstva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  134 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. zaradi tega nemudoma poziva EU, naj 

okrepi skladno in strukturirano sodelovanje 

pri raziskavah na področju obrambe, 

industrijsko bazo in kibernetsko obrambo z 

združevanjem in souporabo, da se 

učinkoviteje uporabi obrambni proračun; 

vlogo Evropske obrambne agencije je treba 

okrepiti, njena sredstva pa povečati, da bo 

lahko delovala učinkovitejše; države 

članice bi morale sprejeti več odgovornosti 

za vzpostavitev evropskih zmogljivosti in 

povečati svoje odhodke za vojaške 

raziskave prek Evropske obrambne 

agencije; poleg tega je treba razviti 

resnično evropsko obveščevalno službo in 

zmogljivosti za predvidevanje; 

3. zaradi tega nemudoma poziva EU, naj 

okrepi skladno in strukturirano sodelovanje 

pri raziskavah na področju obrambe, 

industrijsko bazo in kibernetsko obrambo z 

združevanjem in souporabo, da se 

učinkoviteje uporabi obrambni proračun; 

vlogo Evropske obrambne agencije je treba 

okrepiti, njena sredstva pa povečati, da bo 

lahko delovala učinkovitejše; države 

članice bi morale sprejeti več odgovornosti 

za vzpostavitev evropskih zmogljivosti in 

povečati svoje odhodke za vojaške 

raziskave prek Evropske obrambne 

agencije; poleg tega je treba razviti 

resnično evropsko obveščevalno službo in 

zmogljivosti za predvidevanje; poziva 

države članice, naj okrepijo izmenjavo 

informacij o vprašanjih v zvezi z 

obveščevalnimi podatki, zlasti s 

sistematičnim vnosom informacij v 

evropske platforme, kot sta schengenski 
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informacijski sistem (SIS) in evropski 

informacijski sistem kazenskih evidenc 

(ECRIS), naj primerjajo zbrane 

informacije, da bi izboljšale preprečevanje 

terorizma, in naj okrepijo sodelovanje z 

Europolom; v tem smislu pozdravlja 

odprtje Evropskega centra za boj proti 

terorizmu; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  135 

Andrej Plenković 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. zaradi tega nemudoma poziva EU, naj 

okrepi skladno in strukturirano sodelovanje 

pri raziskavah na področju obrambe, 

industrijsko bazo in kibernetsko obrambo z 

združevanjem in souporabo, da se 

učinkoviteje uporabi obrambni proračun; 

vlogo Evropske obrambne agencije je treba 

okrepiti, njena sredstva pa povečati, da bo 

lahko delovala učinkovitejše; države 

članice bi morale sprejeti več odgovornosti 

za vzpostavitev evropskih zmogljivosti in 

povečati svoje odhodke za vojaške 

raziskave prek Evropske obrambne 

agencije; poleg tega je treba razviti 

resnično evropsko obveščevalno službo in 

zmogljivosti za predvidevanje; 

3. zaradi tega nemudoma poziva EU, naj 

okrepi skladno in strukturirano sodelovanje 

pri raziskavah na področju obrambe, 

industrijsko bazo in kibernetsko obrambo z 

združevanjem in souporabo, da se 

učinkoviteje uporabi obrambni proračun; 

vlogo Evropske obrambne agencije je treba 

okrepiti, njena sredstva pa povečati, da bo 

lahko delovala učinkovitejše; države 

članice bi morale sprejeti več odgovornosti 

za vzpostavitev evropskih zmogljivosti in 

povečati svoje odhodke za vojaške 

raziskave na nacionalni ravni in prek 

Evropske obrambne agencije; poleg tega je 

treba razviti resnično evropsko 

obveščevalno službo in zmogljivosti za 

predvidevanje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  136 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3a. poziva visoko 

predstavnico/podpredsednico, naj 

obravnava nejasnosti glede klavzule o 

vzajemni obrambi iz člena 42(7) PEU ter 

opredeli smernice in načine za njeno 

izvajanje, da se bodo lahko države članice 

učinkovito odzvale, kadar se bo klavzula 

uveljavljala; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  137 

Arnaud Danjean 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3a. podpira načelo, po katerem se morajo 

države članice EU zavezati, da bodo 2 % 

svojega BDP do leta 2024 namenjale 

izdatkom za obrambo, da bi dosegle višjo 

stopnjo obrambnih zmogljivosti; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  138 

Michael Gahler 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3a. opozarja, da so se države članice 

zavezale, da bodo dosegle skupni cilj, v 

skladu s katerim bodo 2 % sredstev, 

namenjenih za obrambo, porabile za 

financiranje raziskav, ter jih poziva, da 

izpolnijo te cilje; ponovno izraža svojo 

zavezanost k prihodnjim raziskavam na 
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področju obrambe in tehnološkemu 

programu, ki jih financira EU, v 

naslednjem večletnem finančnem okviru 

(2021–2027); pozdravlja podpis 

sporazuma o prenosu pooblastil med 

Evropsko komisijo in EDA, ki vzpostavlja 

pilotni projekt o raziskavah na področju 

obrambe SVOP, kot ga je začel Evropski 

parlament v proračunu 2015; spodbuja 

Evropsko komisijo in EDA, naj izboljšata 

svoje sodelovanje in udeležbo deležnikov 

pri vzpostavitvi pripravljalnega ukrepa o 

raziskavah na področju obrambe; 

pozdravlja poročilo skupine osebnosti o 

sprejetju pripravljalnih ukrepov o 

raziskavah v zvezi s SVOP glede 

„evropskih raziskav na področju 

obrambe“; poziva podpredsednico/visoko 

predstavnico in Komisijo, naj Evropskemu 

parlamentu predstavita svoje načrte o 

prihodnjih raziskavah na področju 

obrambe in tehnološkem programu ter 

sodelujeta s poslanci v odprti razpravi; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  139 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3a. meni, da je treba spodbujati večjo 

usklajenost nacionalnih obveščevalnih 

služb držav članic in razviti pravni okvir 

za vzpostavitev prave evropske 

obveščevalne službe; v zvezi s tem je 

seznanjen s slabimi rezultati v zvezi z 

izmenjavo in usklajevanjem med 

obveščevalnimi službami v Europolu; 

obžaluje, da države članice nimajo 

zavezujočih obveznosti, da bi zagotovile 

ustrezne informacije Europolu in drugim 

državam članicam; upa, da bodo 

pooblastila Europola okrepljena in da se 
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bodo države članice bolj zavzele za 

usklajevanje svojih obveščevalnih služb; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  140 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3a. je trdno prepričan, da je nujno treba 

razviti resnično evropsko obveščevalno 

službo in zmogljivosti za predvidevanje; 

ugotavlja, da so se obstoječe obveščevalne 

službe v okviru nacionalnih sistemov in 

sistemov EU izkazale za neusklajene, 

slabo preskrbljene za zbiranje 

obveščevalnih podatkov s človeškimi viri 

(zaradi pomanjkanja strokovnega znanja 

na področju jezikov, kibernetike in 

družbenih medijev) in brez ustreznega 

demokratičnega nadzora, kar je 

nerazumno; meni, da je neučinkovitost 

posledica zastarele in samouničujoče 

nepripravljenosti držav članic za 

izmenjavo informacij in obveščevalnih 

podatkov s partnerji EU; poziva k vodstvu 

in politični volji za zagotavljanje hitrega 

delovanja enotne učinkovite obveščevalne 

in krizne strukture v Bruslju pod 

vodstvom visoke 

predstavnice/podpredsednice ter 

usklajevanju z nacionalnimi 

obveščevalnimi strukturami, civilisti in 

vojsko; odločno poziva države članice k 

pregledu nacionalnih obveščevalnih 

struktur, da se prepreči notranja 

konkurenca, olajša evropsko usklajevanje 

in zagotovi demokratični nadzor; 

Or. en 
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Predlog spremembe  141 

Michael Gahler 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3b. močno kritizira Komisijo, ker ni 

pravočasno izpolnila svojih nalog po 

Evropskem svetu 2013 v zvezi z 

načrtovanim časovnim načrtom za 

celostni režim zanesljive oskrbe z energijo 

na ravni EU, napovedano zeleno knjigo o 

nadzoru obrambnih in občutljivih 

varnostnih industrijskih zmogljivosti, 

spremljanjem obrambe in javnih naročil 

za varnost ter prodajo s strani ene vlade 

drugi vladi v obrambnem sektorju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  142 

Michael Gahler 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3c. ugotavlja, da Sklep Sveta 

(SZVP) 2015/1835 z dne 12. oktobra 

poziva vodjo agencije in 

podpredsednico/visoko predstavnico, naj 

obvestita Evropski parlament, kako ta 

sklep Sveta odraža večkrat izraženo 

stališče Parlamenta, da je treba okrepiti 

EDA s financiranjem stroškov zaposlenih 

in tekočih stroškov iz proračuna Unije; 

močno kritizira vlado Združenega 

kraljestva, ki že peto leto zapored blokira 

zvišanje operativnega proračuna EDA ter 

s tem ogroža sedanje in prihodnje naloge 

EDA; 

Or. en 
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Predlog spremembe  143 

James Carver 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. meni, da bi osnovni cilj morala biti 

usmeritev k prostovoljnim skupnim 

obrambnim silam ter k opredelitvi skupne 

obrambne politike, kar bi na koncu vodilo 

k skupni obrambi; zato podpira pripravo 

bele knjige o obrambi EU, ki bo 

posodobila globalni cilj iz Helsinkov iz 

leta 1999; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  144 

Paavo Väyrynen 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. meni, da bi osnovni cilj morala biti 

usmeritev k prostovoljnim skupnim 

obrambnim silam ter k opredelitvi skupne 

obrambne politike, kar bi na koncu vodilo 

k skupni obrambi; zato podpira pripravo 

bele knjige o obrambi EU, ki bo 

posodobila globalni cilj iz Helsinkov iz 

leta 1999; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  145 

Sabine Lösing 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. meni, da bi osnovni cilj morala biti 

usmeritev k prostovoljnim skupnim 

obrambnim silam ter k opredelitvi skupne 

obrambne politike, kar bi na koncu vodilo 

k skupni obrambi; zato podpira pripravo 

bele knjige o obrambi EU, ki bo 

posodobila globalni cilj iz Helsinkov iz leta 

1999; 

4. meni, da bi morala biti namesto 

usmeritve k prostovoljni skupni obrambni 

sili ter k opredelitvi skupne obrambne 

politike, kar bi na koncu vodilo k skupni 

obrambi, glavna cilja razorožitev in 

reševanje civilnih sporov; meni, da je 

priprava bele knjige o obrambi EU, ki bo 

posodobila globalni cilj iz Helsinkov iz leta 

1999, ob upoštevanju teh ciljev 

neproduktivna; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  146 

Knut Fleckenstein 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. meni, da bi osnovni cilj morala biti 

usmeritev k prostovoljnim skupnim 

obrambnim silam ter k opredelitvi skupne 

obrambne politike, kar bi na koncu vodilo 

k skupni obrambi; zato podpira pripravo 

bele knjige o obrambi EU, ki bo 

posodobila globalni cilj iz Helsinkov iz leta 

1999; 

4. podpira pripravo bele knjige o obrambi 

EU, ki bo posodobila globalni cilj iz 

Helsinkov iz leta 1999; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  147 

Neena Gill, Afzal Khan, Richard Howitt 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. meni, da bi osnovni cilj morala biti 

usmeritev k prostovoljnim skupnim 

4. meni, da bi cilj morala biti usmeritev k 

prostovoljnim skupnim obrambnim silam; 
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obrambnim silam ter k opredelitvi skupne 

obrambne politike, kar bi na koncu vodilo 

k skupni obrambi; zato podpira pripravo 

bele knjige o obrambi EU, ki bo 

posodobila globalni cilj iz Helsinkov iz leta 

1999; 

podpira pripravo bele knjige o obrambi 

EU, ki bo posodobila globalni cilj iz 

Helsinkov iz leta 1999; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  148 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. meni, da bi osnovni cilj morala biti 

usmeritev k prostovoljnim skupnim 

obrambnim silam ter k opredelitvi skupne 

obrambne politike, kar bi na koncu vodilo 

k skupni obrambi; zato podpira pripravo 

bele knjige o obrambi EU, ki bo 

posodobila globalni cilj iz Helsinkov iz 

leta 1999; 

4. zahteva vzpostavitev stalnega poveljstva 

sil EU za izboljšanje zmogljivosti 

vojaškega kriznega upravljanja, 

zagotavljanje načrtovanja ravnanja v 

nepredvidljivih razmerah ter 

interoperabilnosti sil in opreme ter 

vodenje in usklajevanje operacij SVOP; 
meni, da bi osnovni cilj EU morala biti 

usmeritev k prostovoljnim skupnim 

obrambnim silam ter k razvoju skupne 

varnostne in obrambne kulture, kar bi na 

koncu vodilo k skupni obrambni strukturi; 

poziva države članice, naj skupaj, 

dvostransko in v regionalnih grozdih 

okrepijo sodelovanje na področju 

obrambe, in sicer s skupnim 

izobraževanjem, usposabljanjem in 

vajami; zato podpira pripravo bele knjige o 

obrambi EU, ki bo posodobila tako civilne 

kot vojaške globalne cilje iz Helsinkov, in 

se osredotoča na metode za 

preoblikovanje razvoja zmogljivosti 

SVOP, pri čemer krepi stanovski pritisk, 

oceno in odgovornost; 

Or. en 
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Predlog spremembe  149 

Reinhard Bütikofer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. meni, da bi osnovni cilj morala biti 

usmeritev k prostovoljnim skupnim 

obrambnim silam ter k opredelitvi skupne 

obrambne politike, kar bi na koncu vodilo 

k skupni obrambi; zato podpira pripravo 

bele knjige o obrambi EU, ki bo 

posodobila globalni cilj iz Helsinkov iz 

leta 1999; 

4. meni, da bi osnovni cilj morala biti 

usmeritev k stalno združenim 

večnacionalnim vojaškim enotam, ki bi 

opravljale naloge iz člena 43 PDEU; zato 

podpira pripravo bele knjige o obrambi 

EU, ki točno opisuje, katere zmogljivosti 

so potrebne za izpolnjevanje naloge iz 

Lizbonske pogodbe, in ki bo posodobila 

globalni cilj iz Helsinkov iz leta 1999; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  150 

Arnaud Danjean 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. meni, da bi osnovni cilj morala biti 

usmeritev k prostovoljnim skupnim 

obrambnim silam ter k opredelitvi skupne 

obrambne politike, kar bi na koncu vodilo 

k skupni obrambi; zato podpira pripravo 

bele knjige o obrambi EU, ki bo 

posodobila globalni cilj iz Helsinkov iz leta 

1999; 

4. meni, da bi osnovni cilj morala biti 

usmeritev k opredelitvi skupne obrambne 

politike; zato podpira pripravo bele knjige 

o obrambi EU, ki bo posodobila globalni 

cilj iz Helsinkov iz leta 1999; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  151 

Michael Gahler 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. meni, da bi osnovni cilj morala biti 

usmeritev k prostovoljnim skupnim 

obrambnim silam ter k opredelitvi skupne 

obrambne politike, kar bi na koncu vodilo 

k skupni obrambi; zato podpira pripravo 

bele knjige o obrambi EU, ki bo 

posodobila globalni cilj iz Helsinkov iz 

leta 1999; 

4. opozarja, da je zaradi vedno večjih 

varnostnih izzivov in groženj ter 

nepripravljenosti držav članic za 

usklajevanje dela za boj proti njim izredno 

pomembno, da se uporabijo ustrezne 

določbe Pogodbe, zlasti stalno strukturno 

sodelovanje; poziva 

podpredsednico/visoko predstavnico, naj 

zagotovi realne možnosti za uspešen 

začetek stalnega strukturnega sodelovanja 

kot načina za financiranje vojaškega 

sodelovanja v obdobju miru EU; spodbuja 

države članice in podpredsednico/visoko 

predstavnico, naj vzpostavijo stalno 

strukturno sodelovanje kot prvi korak 

oblikovanja skupne obrambne politike, kar 

bi na koncu vodilo k skupni obrambi; 

ponovno poziva države članice in 

podpredsednico/visoko predstavnico, naj 

začnejo proces, v okviru katerega bo 

nastala bela knjiga o varnosti in obrambi 

EU, ob nadaljevanju globalne strategije 

EU za zunanjo in varnostno politiko s 

popolnim sodelovanjem Evropskega 

parlamenta, da se poenostavijo strateške 

ambicije in procesi razvoja 

zmogljivosti EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  152 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. meni, da bi osnovni cilj morala biti 

usmeritev k prostovoljnim skupnim 

obrambnim silam ter k opredelitvi skupne 

obrambne politike, kar bi na koncu vodilo 

k skupni obrambi; zato podpira pripravo 

bele knjige o obrambi EU, ki bo 

4. meni, da nova strategija za zunanjo in 

varnostno politiko visoke 

predstavnice/podpredsednice vključuje 

zagotavljanje okvira, v okviru katerega 

lahko države članice skupaj delujejo na 

področju obravnave groženj za varnost in 
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posodobila globalni cilj iz Helsinkov iz leta 

1999; 

stabilnost Unije; meni tudi, da bi moral 

biti osnovni in glavni cilj vzpostavitev 

evropske obrambne unije z integriranimi 

obrambnimi silami ter resnično in 

trajnostno skupno obrambno politiko; 

zato podpira pripravo bele knjige o 

obrambi EU, ki bo posodobila globalni cilj 

iz Helsinkov iz leta 1999; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  153 

Boris Zala 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. meni, da bi osnovni cilj morala biti 

usmeritev k prostovoljnim skupnim 

obrambnim silam ter k opredelitvi skupne 

obrambne politike, kar bi na koncu vodilo 

k skupni obrambi; zato podpira pripravo 

bele knjige o obrambi EU, ki bo 

posodobila globalni cilj iz Helsinkov iz leta 

1999; 

4. meni, da bi osnovni cilj morala biti 

usmeritev k prostovoljnim skupnim 

obrambnim silam ter k opredelitvi skupne 

obrambne politike, kar bi na koncu vodilo 

k skupni obrambi, z integriranim 

operativnim poveljstvom in prožnim 

mehanizmom financiranja; zato podpira 

pripravo bele knjige o obrambi EU, ki bo 

posodobila globalni cilj iz Helsinkov iz leta 

1999;  

Or. en 

 

Predlog spremembe  154 

Marietje Schaake 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. meni, da bi osnovni cilj morala biti 

usmeritev k prostovoljnim skupnim 

obrambnim silam ter k opredelitvi skupne 

obrambne politike, kar bi na koncu vodilo 

k skupni obrambi; zato podpira pripravo 

4. meni, da bi osnovni cilj morala biti 

usmeritev k prostovoljnim skupnim 

obrambnim silam ter k opredelitvi skupne 

obrambne politike, kar bi na koncu vodilo 

k skupni obrambi; zato podpira pripravo 
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bele knjige o obrambi EU, ki bo 

posodobila globalni cilj iz Helsinkov iz leta 

1999; 

bele knjige o obrambi EU, ki bo 

posodobila globalni cilj iz Helsinkov iz leta 

1999; ugotavlja, da so lahko bojne 

skupine EU dobro izhodišče za doseganje 

tega cilja, če obstajata politična volja, da 

se uporabijo, in učinkovitejši postopek 

odločanja za njihovo napotitev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  155 

Mark Demesmaeker 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. meni, da bi osnovni cilj morala biti 

usmeritev k prostovoljnim skupnim 

obrambnim silam ter k opredelitvi skupne 

obrambne politike, kar bi na koncu vodilo 

k skupni obrambi; zato podpira pripravo 

bele knjige o obrambi EU, ki bo 

posodobila globalni cilj iz Helsinkov iz leta 

1999; 

4. meni, da bi osnovni cilj morala biti 

usmeritev k prostovoljnim skupnim 

obrambnim silam ter k opredelitvi skupne 

obrambne politike, kar bi na koncu vodilo 

k skupni obrambi; zato podpira pripravo 

bele knjige o obrambi EU, ki bo 

posodobila globalni cilj iz Helsinkov iz leta 

1999; bo spodbujal pragmatično 

prizadevanje, da se v sodelovanju z Natom 

vzpostavi evropska obrambna politika, ki 

bo temeljila na dinamičnih nacionalnih 

oboroženih silah, ki bodo med seboj vedno 

bolj sodelovale, tudi na področjih 

izobraževanja in usposabljanja ter 

raziskav in razvoja; 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  156 

Vincent Peillon 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. meni, da bi osnovni cilj morala biti 4. meni, da bi osnovni cilj morala biti 



 

AM\1087188SL.doc 83/120 PE577.080v01-00 

 SL 

usmeritev k prostovoljnim skupnim 

obrambnim silam ter k opredelitvi skupne 

obrambne politike, kar bi na koncu vodilo 

k skupni obrambi; zato podpira pripravo 

bele knjige o obrambi EU, ki bo 

posodobila globalni cilj iz Helsinkov iz leta 

1999; 

usmeritev k prostovoljnim skupnim 

obrambnim silam ter k opredelitvi skupne 

obrambne politike, kar bi na koncu vodilo 

k skupni obrambi; zato podpira pripravo 

bele knjige o obrambi EU, ki bo 

posodobila globalni cilj iz Helsinkov iz leta 

1999, v okviru strategije, ki bo 

predstavljena junija 2016; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  157 

Tokia Saïfi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 4a. meni, da bi morala sedanja uporaba 

člena 42(7) PEU spodbuditi izkoriščanje 

potenciala vseh določb Pogodbe, ki se 

nanašajo na varnost in obrambo; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  158 

Marietje Schaake 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 4a. meni, da bi se z novim postopkom 

odločanja o vojaških misijah EU, na 

primer s kvalificirano večino namesto 

soglasja v Svetu, izboljšali prožnost in 

moč EU pri odzivanju na grožnje in krize, 

pri čemer priznava, da je treba odločitev o 

zagotovitvi sil za take misije sprejeti na 

ravni držav članic; 

Or. en 



 

PE577.080v01-00 84/120 AM\1087188SL.doc 

SL 

 

Predlog spremembe  159 

Boris Zala 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 4a. je trdno prepričan, da bi se morale 

zmogljivosti SVOP uporabljati bolj 

proaktivno in strateško, pri čemer bi 

moral biti poudarek na preprečevanju 

konfliktov in izgradnji miru v 

neposrednem sosedstvu EU; opozarja na 

izkušnje iz nedavnih vojaških intervencij, 

ki narekujejo, da je kakršna koli odločitev 

o uporabi vojaških sredstev SVOP 

zapisana v trdnih večstranskih okvirih in 

regionalnih koalicijah, da se obravnava 

praznina pri upravljanju in varnosti po 

konfliktu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  160 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. je seznanjen z odločilnim pomenom 

krepitve sodelovanja med EU in Natom, 

ter podpira vzpostavitev evropskih sil, ki bi 

dopolnjevale Nato pri teritorialni obrambi 

in bi lahko neodvisno izvajale 

intervencijske operacije izven meja EU; 

črtano 

Or. it 

 

Predlog spremembe  161 

Charles Tannock 
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v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. je seznanjen z odločilnim pomenom 

krepitve sodelovanja med EU in Natom, 

ter podpira vzpostavitev evropskih sil, ki bi 

dopolnjevale Nato pri teritorialni obrambi 

in bi lahko neodvisno izvajale 

intervencijske operacije izven meja EU; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  162 

Paavo Väyrynen 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. je seznanjen z odločilnim pomenom 

krepitve sodelovanja med EU in Natom, 

ter podpira vzpostavitev evropskih sil, ki bi 

dopolnjevale Nato pri teritorialni obrambi 

in bi lahko neodvisno izvajale 

intervencijske operacije izven meja EU; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  163 

Sabine Lösing 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. je seznanjen z odločilnim pomenom 

krepitve sodelovanja med EU in Natom, ter 

podpira vzpostavitev evropskih sil, ki bi 

dopolnjevale Nato pri teritorialni obrambi 

5. poudarja, da bi morala EU znova 

postati strogo civilni akter; zato 

nasprotuje kakršni koli krepitvi 
sodelovanja med EU in Natom ter 
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in bi lahko neodvisno izvajale 

intervencijske operacije izven meja EU; 

vzpostavitvi evropskih sil, ki bi 

dopolnjevale Nato pri teritorialni obrambi 

in bi lahko neodvisno izvajale 

intervencijske operacije izven meja EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  164 

Reinhard Bütikofer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. je seznanjen z odločilnim pomenom 

krepitve sodelovanja med EU in Natom, 

ter podpira vzpostavitev evropskih sil, ki bi 

dopolnjevale Nato pri teritorialni obrambi 

in bi lahko neodvisno izvajale 

intervencijske operacije izven meja EU; 

5. je seznanjen s sodelovanjem med EU in 

Natom v okviru dogovorov Berlin Plus; 

ponavlja, da je treba ponovno potrditi 

sklepe iz Kölna in Helsinkov iz leta 1999, 

katerih cilj je začetek procesa, s katerim 

se vodijo skromne zmožnosti in 

zmogljivosti EU na področju kriznega 

upravljanja in ohranjanja miru v skladu z 

nalogami, opisanimi v členu 43 PEU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  165 

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. je seznanjen z odločilnim pomenom 

krepitve sodelovanja med EU in Natom, ter 

podpira vzpostavitev evropskih sil, ki bi 

dopolnjevale Nato pri teritorialni obrambi 

in bi lahko neodvisno izvajale 

intervencijske operacije izven meja EU; 

5. je seznanjen z odločilnim pomenom 

krepitve sodelovanja med EU in Natom ter 

podpira vzpostavitev evropskih obrambnih 

sil;  

Or. el 
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Predlog spremembe  166 

Boris Zala 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. je seznanjen z odločilnim pomenom 

krepitve sodelovanja med EU in Natom, ter 

podpira vzpostavitev evropskih sil, ki bi 

dopolnjevale Nato pri teritorialni obrambi 

in bi lahko neodvisno izvajale 

intervencijske operacije izven meja EU; 

5. je seznanjen z odločilnim pomenom 

krepitve sodelovanja med EU in Natom ter 

podpira vzpostavitev evropskih sil, ki bi 

lahko neodvisno izvajale intervencijske 

operacije izven meja EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  167 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. je seznanjen z odločilnim pomenom 

krepitve sodelovanja med EU in Natom, ter 

podpira vzpostavitev evropskih sil, ki bi 

dopolnjevale Nato pri teritorialni obrambi 

in bi lahko neodvisno izvajale 

intervencijske operacije izven meja EU; 

5. je seznanjen s pomenom krepitve 

sodelovanja med EU in Natom, ki bi 

moralo zagotavljati usklajevanje med 

operacijami evropskih sil in 

intervencijami Nata pri teritorialni 

obrambi; poudarja, da SVOP ne 

konkurira Natu, ampak je dejansko edini 

način za okrepitev evropskega stebra Nata 
in zagotavljanje, da evropske članice Nata 

dejansko izpolnijo svoje obveznosti do 

Nata; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  168 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. je seznanjen z odločilnim pomenom 

krepitve sodelovanja med EU in Natom, 

ter podpira vzpostavitev evropskih sil, ki bi 

dopolnjevale Nato pri teritorialni obrambi 

in bi lahko neodvisno izvajale 

intervencijske operacije izven meja EU; 

5. je seznanjen z odločilnim pomenom 

krepitve evropskega stebra znotraj Nata, 

da se zagotovi, da EU prevzame svojo 

odgovornost in da lahko EU po potrebi 

deluje samostojno, ne da bi bila odvisna 

od podpore partnerjev ali infrastrukture 

Nata; podpira vzpostavitev evropskih sil, 

ki bi dopolnjevale Nato pri teritorialni 

obrambi in bi lahko neodvisno izvajale 

intervencijske operacije izven meja EU; 

Or. en 

Predlog spremembe  169 

Michael Gahler 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. je seznanjen z odločilnim pomenom 

krepitve sodelovanja med EU in Natom, ter 

podpira vzpostavitev evropskih sil, ki bi 

dopolnjevale Nato pri teritorialni obrambi 

in bi lahko neodvisno izvajale 

intervencijske operacije izven meja EU; 

5. je seznanjen z odločilnim pomenom 

krepitve sodelovanja med EU in Natom ter 

predlaga združitev konceptov bojnih 

skupin EU in Natovih reakcijskih sil, da 

bi povečali njuno skladnost ob ohranitvi 

operativne avtonomije v obeh oblikah; 

poziva podpredsednico/visoko 

predstavnico, naj obvesti Parlament, v 

kakšni obliki lahko bojne skupine EU in 

evropska enota za hitro posredovanje 

prispevajo k dopolnitvi Nata pri teritorialni 

obrambi na podlagi klavzule o medsebojni 

obrambi (člen 42(7) PEU); poziva 

podpredsednico/visoko predstavnico, naj 

zagotovi informacije o rezultatih 

spremljanja obiska generalnega 

sekretarja Nata v Evropskem parlamentu 

30 marca 2015 ter njegovi opredelitvi 

področij sodelovanja med EU in Natom 

prek „skupne krepitve odpornosti“, 

„skupne krepitve odpornosti z našimi 

sosedi“ in „na področju naložb v 

obrambo“; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  170 

Mark Demesmaeker 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. je seznanjen z odločilnim pomenom 

krepitve sodelovanja med EU in Natom, ter 

podpira vzpostavitev evropskih sil, ki bi 

dopolnjevale Nato pri teritorialni obrambi 

in bi lahko neodvisno izvajale 

intervencijske operacije izven meja EU; 

5. je seznanjen z odločilnim pomenom 

krepitve sodelovanja med EU in Natom, ter 

podpira vzpostavitev evropskih sil, ki bi 

dopolnjevale Nato pri teritorialni obrambi 

in bi lahko neodvisno izvajale 

intervencijske operacije izven meja EU; 

ugotavlja, da ima EU na področju 

varnostne in obrambne politike še vedno 

vlogo dopolnjevanja Nata, kar pomeni, da 

mora Evropa prevzeti večjo odgovornost 

za reševanje nekaterih kriz; meni, da ima 

Nato še naprej osrednjo vlogo pri 

varnostni in obrambni politiki držav 

članic v zvezi z odvračanjem od napadov 

in obrambo evropskega ozemlja na eni 

strani ter prizadevanjem za vzpostavitev 

miru in varnosti drugje po svetu na drugi 

strani; 

Or. nl 

Predlog spremembe  171 

Knut Fleckenstein 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. je seznanjen z odločilnim pomenom 

krepitve sodelovanja med EU in Natom, ter 

podpira vzpostavitev evropskih sil, ki bi 

dopolnjevale Nato pri teritorialni obrambi 

in bi lahko neodvisno izvajale 

intervencijske operacije izven meja EU; 

5. je seznanjen z odločilnim pomenom 

krepitve sodelovanja med EU in Natom ter 

podpira vzpostavitev evropskih sil, ki bi 

okrepile Nato pri teritorialni obrambi in bi 

lahko neodvisno izvajale intervencijske 

operacije izven meja EU; 
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Predlog spremembe  172 

Arnaud Danjean 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. je seznanjen z odločilnim pomenom 

krepitve sodelovanja med EU in Natom, ter 

podpira vzpostavitev evropskih sil, ki bi 

dopolnjevale Nato pri teritorialni obrambi 

in bi lahko neodvisno izvajale 

intervencijske operacije izven meja EU; 

5. je seznanjen z odločilnim pomenom 

krepitve sodelovanja med EU in Natom ter 

se zavzema za to, da bi lahko EU z 

obstoječimi instrumenti, ki jih ima na 

voljo (SVOP), imela ključno vlogo pri 

evropski obrambi in neodvisno izvajala 

intervencijske operacije izven meja EU; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  173 

Vincent Peillon 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. je seznanjen z odločilnim pomenom 

krepitve sodelovanja med EU in Natom, ter 

podpira vzpostavitev evropskih sil, ki bi 

dopolnjevale Nato pri teritorialni obrambi 

in bi lahko neodvisno izvajale 

intervencijske operacije izven meja EU; 

5. je seznanjen z odločilnim pomenom 

krepitve sodelovanja med EU in Natom, ter 

podpira vzpostavitev evropskih sil, ki bi 

dopolnjevale Nato pri teritorialni obrambi; 

opozarja, da lahko bojne skupine EU, ki 

se še nikoli niso uporabile, neodvisno 

izvajajo intervencijske operacije izven 

meja EU; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  174 

Cristian Dan Preda 
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Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. je seznanjen z odločilnim pomenom 

krepitve sodelovanja med EU in Natom, ter 

podpira vzpostavitev evropskih sil, ki bi 

dopolnjevale Nato pri teritorialni obrambi 

in bi lahko neodvisno izvajale 

intervencijske operacije izven meja EU; 

5. je seznanjen z odločilnim pomenom 

krepitve sodelovanja med EU in Natom ter 

podpira vzpostavitev evropskih sil, ki bi 

dopolnjevale Nato pri teritorialni obrambi 

in bi lahko neodvisno izvajale 

intervencijske operacije izven meja EU; 

opozarja, da bi morali vojaški prispevki 

temeljiti na načelu solidarnosti med 

državami članicami EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  175 

Andrej Plenković 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. je seznanjen z odločilnim pomenom 

krepitve sodelovanja med EU in Natom, ter 

podpira vzpostavitev evropskih sil, ki bi 

dopolnjevale Nato pri teritorialni obrambi 

in bi lahko neodvisno izvajale 

intervencijske operacije izven meja EU; 

5. je seznanjen z odločilnim pomenom 

krepitve sodelovanja med EU in Natom ter 

zagovarja pomembnost njegovega 

poglabljanja in razširitve na področja 

strateškega komuniciranja, političnega 

posvetovanja, razvoja zmogljivosti in 

reševanja novih varnostnih izzivov, kot so 

hibridne grožnje; podpira vzpostavitev 

evropskih sil, ki bi dopolnjevale Nato pri 

teritorialni obrambi in bi lahko neodvisno 

izvajale intervencijske operacije izven 

meja EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  176 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. je seznanjen z odločilnim pomenom 

krepitve sodelovanja med EU in Natom, ter 

podpira vzpostavitev evropskih sil, ki bi 

dopolnjevale Nato pri teritorialni obrambi 

in bi lahko neodvisno izvajale 

intervencijske operacije izven meja EU; 

5. poudarja odločilni pomen krepitve 

sodelovanja med EU in Natom ter podpira 

vzpostavitev evropskih sil, ki bi 

dopolnjevale Nato pri teritorialni obrambi 

in bi lahko neodvisno izvajale 

intervencijske operacije izven meja EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  177 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 5a. poudarja, da je pomemben 

multilateralizem in da je potrebno 

okrepljeno sodelovanje z Združenimi 

narodi, če so izpolnjeni pogoji in 

geopolitične razmere to omogočajo, da bi 

vzpostavili globalni red, ki bi temeljil na 

spoštovanju mednarodnega prava; 

poudarja, da je treba ZN reformirati, da 

se bodo bolje upoštevale trenutne 

geopolitične razmere; meni, da morajo 

regionalne organizacije kot odgovor na 

grožnje za mednarodno varnost dejavno 

podpirati Združene narode pri 

obvladovanju sedanjih kriz in konfliktov; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  178 

Liisa Jaakonsaari 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 5a. poudarja, da je nadzor nad izvozom 

orožja sestavni del zunanje in varnostne 

politike EU ter da bi ga morala usmerjati 

načela iz člena 21 PEU, zlasti spodbujanje 

demokracije in pravne države ter 

ohranjanje miru, preprečevanje sporov in 

krepitev mednarodne varnosti; opozarja, 

da je treba obvezno zagotoviti skladnost 

med izvozom orožja in verodostojnostjo 

EU kot svetovne zagovornice človekovih 

pravic; je trdno prepričan, da bi 

učinkovitejše izvajanje osmih meril 

Skupnega stališča pomembno prispevalo k 

razvoju globalne strategije EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  179 

Reinhard Bütikofer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 5a. meni, da spodbujanje in varstvo 

človekovih pravic učinkovito prispevata k 

preprečevanju sporov; je prepričan, da bi 

morala Unija povečati svoje operativne 

zmogljivosti na področju preprečevanja 

civilnih sporov; poudarja potrebo po 

spodbujanju in krepitvi moči na civilni 

družbi temelječih pristopov k 

preprečevanju sporov, zlasti mediacije, 

dialoga in sprave, da bi prekinili krog 

nasilja v mnogih nestabilnih ter k sporom 

nagnjenih državah in regijah; 

Or. en 
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Predlog spremembe  180 

Boris Zala 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 5a. poziva EU, naj si prizadeva za tesnejše 

sinergije z instrumenti kriznega 

upravljanja, mediacije sporov in 

njihovega reševanja, ki bodo popolnoma 

skladne z Ustanovno listino ZN; poleg 

tega poziva EU, naj zagotovi, da bodo 

regionalne organizacije prevzele več 

odgovornosti za upravljanje varnosti na 

podlagi sodelovanja ter da bo njihova 

vloga v okviru ZN še večja in jasneje 

opredeljena; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  181 

Hilde Vautmans, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Paavo Väyrynen 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 5a. je seznanjen z razpravami o osnutku 

poročila o operacijah v podporo miru – 

Sodelovanje EU z OZN in Afriško unijo 

(2015/2275(INI); pozdravlja poglobljeno 

sodelovanje med EU in ZN ter med EU in 

AU v okviru operacij v podporo miru, 

poudarja, da bi morali biti pristopi k 

reševanju sporov čim bolj vključeni v 

večstranske sporazumne rešitve, pri čemer 

je treba ustrezno upoštevati več 

razsežnosti, ki jih morajo ti ukrepi 

zajemati na področjih ohranjanja in 

uveljavljanja miru, trajnostnega razvoja, 

odpravljanja temeljnih vzrokov za 

migracije in spoštovanja človekovih 

pravic; 
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Predlog spremembe  182 

Liisa Jaakonsaari 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 5b. poziva Komisijo, naj oceni učinek 

izvoza orožja, tehnologij za nadzor in 

tehnologij za dvojno rabo iz EU v tretje 

države na varnostne razmere v EU ter na 

učinkovitost zunanje politike EU, 

vključno s prizadevanji na področju 

humanitarne in razvojne politike; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  183 

Liisa Jaakonsaari 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 5c. poziva države članice, naj spoštujejo 

skupno stališče o izvozu orožja ter 

prekinejo trgovino z orožjem s tretjimi 

državami, ki ne izpolnjujejo navedenega 

merila; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  184 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. podpira dodatno krepitev učinkovitega 

upravljanja globalnih skupnih področjih, 

kot so morje, zrak, vesolje in kibernetski 

prostor; 

6. podpira in opaža nujno potrebo po 

učinkovitem upravljanju globalnih 

skupnih področij, kot so morje, zrak, 

vesolje in kibernetski prostor; meni, da bi 

morale EU in njene države članice zavzeti 

pristop, s katerim bi vplivale na razpravo 

in usmerjale dejavnost na svetovnih 

forumih, kot so ZN, v zvezi z upravljanjem 

področij, na katerih se odvijajo strateški 

interesi in varovanje EU; meni, da bi 

morala EU usmerjati svetovno 

upravljanje morja, ne le zaradi varnostnih 

interesov, temveč tudi zaradi ekonomskih 

in trgovinskih razlogov, kot je navedeno v 

ciljih, določenih v evropski strategiji za 

pomorsko varnost; poleg tega ugotavlja, 

da ima EU veliko odgovornost in je zanjo 

nujno, da spodbuja upravljanje 

kibernetskega prostora na svetovni ravni, 

zlasti glede na kibernetske grožnje, 

množični nadzor ter druge grožnje 

temeljnim svoboščinam in lastnim 

strateškim in varnostnim interesom EU 

zaradi pomanjkanja predpisov ali 

razdrobljenega in čezmernega urejanja 

ter prevlade drugih sil nad kibernetskim 

prostorom; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  185 

István Ujhelyi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 6a. poudarja, da mora ukrepe v zvezi z 

varnostno in obrambno politiko 

dopolnjevati precejšnja pozornost, 

namenjena širšim družbeno-ekonomskim, 

kulturnim in okoljskim vzrokom sedanjih 

težav; 
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Predlog spremembe  186 

Reinhard Bütikofer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 6a. poziva visoko predstavnico in države 

članice EU, naj uporabljajo globalno 

strategijo kot instrument za razjasnitev in 

okrepitev sosedske politike Unije; je 

prepričan, da je v zvezi s tem bistveno 

ponovno ustvariti občutek solidarnosti 

znotraj Unije ter veliko bolj neposredno 

povezati njene odzive na vzhodu in 

zahodu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  187 

Ana Gomes 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 6a. krepitev evropske diplomacije, da bi 

preprečili spore, podpirali demokracijo in 

okrepili zavezništvo prek mediacije in 

dialoga; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  188 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 6a. je seznanjen z vedno večjo vlogo, ki jo 

ima tehnologija v naših družbah, ter 

ugotavlja, da mora biti politika EU 

odzivna na hitre spremembe v 

tehnološkem razvoju; v zvezi s tem 

poudarja, da imata lahko internet in 

tehnologija temeljno vplivno vlogo pri 

razvoju, demokratizaciji in emancipaciji 

državljanov po svetu, ter zato poudarja, 

kako pomembno je, da si EU prizadeva za 

spodbujanje in varovanje brezplačnega in 

odprtega interneta ter za varovanje 

digitalnih pravic; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  189 

Ana Gomes 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 6b. poudarja, da mora imeti za uspešno 

izvajanje globalne strategije in njeno 

sprejetje s strani državljanov, zaveznikov 

in partnerjev evropska služba za zunanje 

delovanje usposobljene diplomate in 

potrebna sredstva, da bi razvijala in 

izvajala komunikacijsko politiko 

enaindvajsetega stoletja, ter način za 

zagotavljanje strateške usmeritve in 

neodvisnosti izvajanja celovitega nabora 

instrumentov zunanje politike; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  190 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 
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Predlog resolucije 

Odstavek 6 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 6b. poudarja, da bi se moral učinek 

tehnologij kazati tudi v globalni strategiji 

in pobudah za kibernetsko varnost, kot 

njun sestavni del pa bi bilo treba 

izboljšanje človekovih pravic vključiti v 

vse politike in programe EU, če je 

primerno, da bi spodbudili varovanje 

človekovih pravic in spodbujanje 

demokracije, pravne države in dobrega 

upravljanja ter mirno reševanje sporov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  191 

Ana Gomes 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 6c. poudarja, da je EU že dokazala, kako 

učinkovita je lahko, kadar se vse 

institucije, sredstva in države članice EU 

združijo, da bi dosegli pomembne 

diplomatske rezultate, na primer v 

sosedstvu (npr. v Srbiji in na Kosovu ter v 

nekdanji jugoslovanski republiki 

Makedoniji) kot tudi na bolj oddaljenih 

območjih (tudi pri reševanju jedrske krize 

z Iranom v imenu Varnostnega sveta ZN); 

Or. en 

 

Predlog spremembe  192 

Ana Gomes 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 d (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 6d. ugotavlja, da mora EU zaradi vse 

večjega števila regionalnih in 

mednarodnih kriz vložiti več v zgodnje 

odzive za preprečevanje sporov, tudi z 

namenom, da bi prek mediacije in dialoga 

gradila odpornost, okrepila krhke 

demokracije in zajezila vse večjo 

radikalizacijo in naraščajoče število 

sporov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  193 

Ana Gomes 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 e (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 6e. zavzema stališče, da lahko ima 

Evropski parlament celovito vlogo znotraj 

splošnega prizadevanja EU, da prepreči 

spore na podlagi lastnih izkušenj ter prek 

mediacije in dialoga ter s podpiranjem 

medstrankarskega dialoga in doseganja 

soglasja kot tudi s krepitvijo zmogljivosti 

parlamenta, da postane prostor za razvoj 

mirne demokratične kulture; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  194 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Predlog resolucije 

Podnaslov 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– Stabilizacija širšega sosedstva Evrope – Pomoč pri vzpostavljanju miru in 

pravne države v sosedstvu 
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Predlog spremembe  195 

James Carver 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. meni, da bi morala EU za pridobitev 

večje verodostojnosti kot globalni akter 

varnostne in zunanje politike prevzeti 

večjo odgovornost in se osredotočiti na 

zapolnitev varnostnega vakuuma v svojem 

sosedstvu in med sosedi naših sosedov; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  196 

Louis Michel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. meni, da bi morala EU za pridobitev 

večje verodostojnosti kot globalni akter 

varnostne in zunanje politike prevzeti 

večjo odgovornost in se osredotočiti na 

zapolnitev varnostnega vakuuma v svojem 

sosedstvu in med sosedi naših sosedov; 

7. meni, da se mora EU kot akter na 

mednarodnem prizorišču bolj dejavno 

vključiti v reševanje konfliktov, zlasti z 

uporabo političnega dialoga; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  197 

Marietje Schaake 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. meni, da bi morala EU za pridobitev 

večje verodostojnosti kot globalni akter 

varnostne in zunanje politike prevzeti 

večjo odgovornost in se osredotočiti na 

zapolnitev varnostnega vakuuma v svojem 

sosedstvu in med sosedi naših sosedov; 

7. meni, da mora biti glavna prednostna 

naloga zunanje in varnostne politike EU 

pomoč pri vzpostavljanju stabilnosti v 

južnem in vzhodnem sosedstvu Unije; 

ugotavlja, da pregledani evropski 

instrument sosedstva ni dosegel svojih 

ciljev, zlasti v zvezi z načelom „več za 

več“; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  198 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. meni, da bi morala EU za pridobitev 

večje verodostojnosti kot globalni akter 

varnostne in zunanje politike prevzeti večjo 

odgovornost in se osredotočiti na 

zapolnitev varnostnega vakuuma v svojem 

sosedstvu in med sosedi naših sosedov; 

7. meni, da bi morala EU za večjo 

učinkovitost in verodostojnost kot globalni 

akter varnostne in zunanje politike prevzeti 

večjo odgovornost in se osredotočiti na 

zapolnitev varnostnega vakuuma v svojem 

sosedstvu in med sosedi naših sosedov; 

ugotavlja, da je sama varnost EU 

neločljivo povezana z evropsko strategijo 

za reševanje sporov v sosedstvu in 

ustvarjanje razmer za stabilnost in 

blaginjo na podlagi pravne države in 

spoštovanja človekovih pravic, zato 

obravnava temeljne vzroke za sedanje 

vojne in spore, migracijske tokove in 

begunsko krizo, ki neposredno vplivajo na 

EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  199 

Knut Fleckenstein 
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Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. meni, da bi morala EU za pridobitev 

večje verodostojnosti kot globalni akter 

varnostne in zunanje politike prevzeti večjo 

odgovornost in se osredotočiti na 

zapolnitev varnostnega vakuuma v svojem 

sosedstvu in med sosedi naših sosedov; 

7. meni, da bi morala EU za pridobitev 

večje verodostojnosti kot globalni akter 

varnostne in zunanje politike prevzeti večjo 

odgovornost za vzpostavljanje, ohranjanje 

in podpiranje varnosti, stabilnosti, pravne 

države in blaginje v svojem sosedstvu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  200 

Arnaud Danjean 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. meni, da bi morala EU za pridobitev 

večje verodostojnosti kot globalni akter 

varnostne in zunanje politike prevzeti večjo 

odgovornost in se osredotočiti na 

zapolnitev varnostnega vakuuma v svojem 

sosedstvu in med sosedi naših sosedov; 

7. meni, da bi morala EU za pridobitev 

večje verodostojnosti kot globalni akter 

varnostne in zunanje politike prednostno 

prevzeti večjo odgovornost v krizah, ki 

prizadenejo njeno neposredno sosedstvo; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  201 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. meni, da bi morala EU za pridobitev 

večje verodostojnosti kot globalni akter 

varnostne in zunanje politike prevzeti večjo 

odgovornost in se osredotočiti na 

zapolnitev varnostnega vakuuma v svojem 

sosedstvu in med sosedi naših sosedov; 

7. meni, da bi morala EU za pridobitev 

večje verodostojnosti kot globalni akter 

varnostne in zunanje politike prevzeti večjo 

odgovornost in se osredotočiti na 

zapolnitev varnostnega vakuuma v svoji 

bližini in v svojem širšem sosedstvu; ene 
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od jasnih prednostnih nalog so zmožnost 

za ponovno vzpostavitev varnosti, 

podpiranje regionalnih partnerjev EU in 

varovanje meja EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  202 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. meni, da bi morala EU za pridobitev 

večje verodostojnosti kot globalni akter 

varnostne in zunanje politike prevzeti večjo 

odgovornost in se osredotočiti na 

zapolnitev varnostnega vakuuma v svojem 

sosedstvu in med sosedi naših sosedov; 

7. meni, da bi morala EU za pridobitev 

večje verodostojnosti kot globalni akter 

varnostne in zunanje politike prevzeti večjo 

odgovornost in se osredotočiti na 

zapolnitev varnostnega vakuuma v svojem 

sosedstvu; meni, da je treba več pozornosti 

nameniti tudi območjem zunaj 

neposrednega sosedstva EU in sodelovati s 

sosedi naših sosedov; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  203 

Liisa Jaakonsaari 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. meni, da bi morala EU za pridobitev 

večje verodostojnosti kot globalni akter 

varnostne in zunanje politike prevzeti večjo 

odgovornost in se osredotočiti na 

zapolnitev varnostnega vakuuma v svojem 

sosedstvu in med sosedi naših sosedov; 

7. meni, da bi morala EU za pridobitev 

večje verodostojnosti kot globalni akter 

varnostne in zunanje politike prevzeti večjo 

odgovornost in se osredotočiti na 

zapolnitev varnostnega vakuuma v svojem 

sosedstvu in med sosedi naših sosedov; 

priznava tudi vlogo trgovine z orožjem 

med EU in državami v sporu, ki je morda 

prispevala k tem sporom; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  204 

Jaromír Štětina 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. meni, da bi morala EU za pridobitev 

večje verodostojnosti kot globalni akter 

varnostne in zunanje politike prevzeti večjo 

odgovornost in se osredotočiti na 

zapolnitev varnostnega vakuuma v svojem 

sosedstvu in med sosedi naših sosedov; 

7. meni, da bi morala EU za pridobitev 

večje verodostojnosti kot globalni akter 

varnostne in zunanje politike prevzeti večjo 

odgovornost in se osredotočiti na 

zapolnitev varnostnega vakuuma v svojem 

sosedstvu in med sosedi naših sosedov; 

odločno poziva, da je treba povečati 

zmožnosti EU za predvidevanje, 

obravnavanje in odzivanje na dejavnosti 

dezinformiranja s strani zunanjih 

akterjev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  205 

Arnaud Danjean 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 7a. poudarja, da je SVOP pomembno 

orodje, ki je državam članicam na voljo za 

preprečevanje in reševanje kriz; trenutno 

se izvaja 17 operacij in misij SVOP; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  206 

Francisco José Millán Mon 
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Predlog resolucije 

Odstavek 7 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 7a. meni, da sta blaginja in politična 

stabilnost v južnem sosedstvu za Unijo 

temeljnega in strateškega pomena ter da 

morajo EU in sredozemske države tesno 

sodelovati na podlagi medsebojno 

sprejemljivih ciljev, ki temeljijo na 

skupnih interesih; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  207 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 7a. poziva EU, naj se bolj osredotoči na 

preprečevanje sporov in dejavnike 

krhkosti v sosedstvu; opozarja, da bi 

morali imeti posebni predstavniki EU in 

delegacije EU ključno vlogo pri zbiranju 

informacij na terenu ter usklajevanju 

vseh instrumentov EU v določeni regiji; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  208 

István Ujhelyi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 7a. meni, da se je EU znašla na stičišču 

spreminjajoče se notranje dinamike in 

njenega spreminjajočega se zunanjega 

okolja, zato ni mogoče zanemariti 
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povezave med zunanjo razsežnostjo politik 

EU in notranjim razvojem Evropske 

unije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  209 

Reinhard Bütikofer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 7a. poziva, da je treba vzpostaviti veliko 

bolj strateški pristop k Ruski federaciji, ki 

bi moral temeljiti na uravnoteženju, 

sodelovanju in oblikovanju ravnanja v 

okviru mednarodnih institucij; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  210 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 7b. meni, da bi morala EU stalno 

ohranjati dosledno in skladno sodelovanje 

tako v svojem vzhodnem kot južnem 

sosedstvu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  211 

Reinhard Bütikofer 

v imenu skupine Verts/ALE 
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Predlog resolucije 

Odstavek 7 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 7b. je prepričan, da bi si morala EU bolj 

prizadevati za diplomacijo umirjanja 

razmer, zlasti v južnem sosedstvu; meni, 

da bi bilo treba v okviru nove strategije 

oblikovati načine, na katere bi lahko EU 

gradila na jedrskem dogovoru z Iranom 

ter spodbujala nadaljnjo krepitev 

samozavesti in drugih z varnostjo 

povezanih regionalnih ureditev, ki bi prav 

tako lahko gradile na lastnih izkušnjah 

Evrope z regionalnimi varnostnimi 

ureditvami, kot je konferenca o varnosti 

in sodelovanju v Evropi, ter sporazumi, 

kot je Helsinška sklepna listina; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  212 

Cristian Dan Preda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 7c. poudarja, da morajo odnosi med EU 

in Rusijo temeljiti na spoštovanju 

mednarodnega prava; poudarja, da bi 

moralo biti nadaljevanje sodelovanja 

predvideno le, če bo Rusija spoštovala 

ozemeljsko celovitost in suverenost 

Ukrajine, vključno s Krimom, polno 

izvajala sporazume iz Minska ter ne bo 

destabilizirala vojaških in varnostnih 

dejavnosti na mejah držav članic EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  213 

James Carver 
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Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da bi morala EU za vzpostavitev 

stabilnosti in miru ohraniti svoje širitvene 

zaveze in še naprej sodelovati z zelo tesno 

pridruženimi državami v okviru nedavno 

pregledane evropske sosedske politike; 

opozarja, da lahko vsaka evropska država 

v skladu s členom 49 Pogodbe o Evropski 

uniji zaprosi za članstvo v Evropski uniji, 

pod pogojem, da sprejme københavnska 

merila in načela demokracije, spoštuje 

temeljne svoboščine, človekove pravice in 

pravice manjšin ter zagotavlja pravno 

državo; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  214 

Philippe Juvin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da bi morala EU za vzpostavitev 

stabilnosti in miru ohraniti svoje širitvene 

zaveze in še naprej sodelovati z zelo tesno 

pridruženimi državami v okviru nedavno 

pregledane evropske sosedske politike; 

opozarja, da lahko vsaka evropska država 

v skladu s členom 49 Pogodbe o Evropski 

uniji zaprosi za članstvo v Evropski uniji, 

pod pogojem, da sprejme københavnska 

merila in načela demokracije, spoštuje 

temeljne svoboščine, človekove pravice in 

pravice manjšin ter zagotavlja pravno 

državo; 

8. meni, da bi morala EU za vzpostavitev 

stabilnosti in miru še naprej sodelovati s 

sosednjimi državami v okviru nedavno 

pregledane evropske sosedske politike; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  215 

Arnaud Danjean 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da bi morala EU za vzpostavitev 

stabilnosti in miru ohraniti svoje širitvene 

zaveze in še naprej sodelovati z zelo tesno 

pridruženimi državami v okviru nedavno 

pregledane evropske sosedske politike; 

opozarja, da lahko vsaka evropska država 

v skladu s členom 49 Pogodbe o Evropski 

uniji zaprosi za članstvo v Evropski uniji, 

pod pogojem, da sprejme københavnska 

merila in načela demokracije, spoštuje 

temeljne svoboščine, človekove pravice in 

pravice manjšin ter zagotavlja pravno 

državo; 

8. meni, da bi morala EU za vzpostavitev 

stabilnosti in miru ohraniti svoje širitvene 

zaveze in še naprej sodelovati z zelo tesno 

pridruženimi državami v okviru nedavno 

pregledane evropske sosedske politike; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  216 

Sabine Lösing 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da bi morala EU za vzpostavitev 

stabilnosti in miru ohraniti svoje širitvene 

zaveze in še naprej sodelovati z zelo tesno 

pridruženimi državami v okviru nedavno 

pregledane evropske sosedske politike; 

opozarja, da lahko vsaka evropska država v 

skladu s členom 49 Pogodbe o Evropski 

uniji zaprosi za članstvo v Evropski uniji, 

pod pogojem, da sprejme københavnska 

merila in načela demokracije, spoštuje 

temeljne svoboščine, človekove pravice in 

pravice manjšin ter zagotavlja pravno 

državo; 

8. meni, da bi morala EU za vzpostavitev 

stabilnosti in miru ohraniti svoje širitvene 

zaveze in še naprej sodelovati z zelo tesno 

pridruženimi državami v okviru nedavno 

pregledane evropske sosedske politike v 

duhu sodelovanja, solidarnosti, 

medsebojnih koristi in spoštovanja 

odločitev vsake suverene države glede 

njene zunanje, gospodarske ali socialne 

politike, sosedske politike, katere 

prednostna naloga je podpiranje razvoja 

regij v sosedstvu, spodbujanje 

zaposlovanja in izobraževanja namesto 

neoliberalnih reform in vključevanja na 

trg EU; opozarja, da lahko vsaka evropska 
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država v skladu s členom 49 Pogodbe o 

Evropski uniji zaprosi za članstvo v 

Evropski uniji, pod pogojem, da sprejme 

københavnska merila in načela 

demokracije, spoštuje temeljne svoboščine, 

človekove pravice in pravice manjšin ter 

zagotavlja pravno državo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  217 

Tokia Saïfi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da bi morala EU za vzpostavitev 

stabilnosti in miru ohraniti svoje širitvene 

zaveze in še naprej sodelovati z zelo tesno 

pridruženimi državami v okviru nedavno 

pregledane evropske sosedske politike; 

opozarja, da lahko vsaka evropska država v 

skladu s členom 49 Pogodbe o Evropski 

uniji zaprosi za članstvo v Evropski uniji, 

pod pogojem, da sprejme københavnska 

merila in načela demokracije, spoštuje 

temeljne svoboščine, človekove pravice in 

pravice manjšin ter zagotavlja pravno 

državo; 

8. meni, da bi morala EU za vzpostavitev 

stabilnosti in miru še naprej sodelovati z 

zelo tesno pridruženimi državami v okviru 

nedavno pregledane evropske sosedske 

politike; opozarja, da lahko vsaka evropska 

država v skladu s členom 49 Pogodbe o 

Evropski uniji zaprosi za članstvo v 

Evropski uniji, pod pogojem, da sprejme 

københavnska merila in načela 

demokracije, spoštuje temeljne svoboščine, 

človekove pravice in pravice manjšin ter 

zagotavlja pravno državo; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  218 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da bi morala EU za vzpostavitev 

stabilnosti in miru ohraniti svoje širitvene 

zaveze in še naprej sodelovati z zelo tesno 

8. meni, da bi morala EU za vzpostavitev 

stabilnosti in miru še naprej sodelovati z 

zelo tesno pridruženimi državami v okviru 
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pridruženimi državami v okviru nedavno 

pregledane evropske sosedske politike; 

opozarja, da lahko vsaka evropska država v 

skladu s členom 49 Pogodbe o Evropski 

uniji zaprosi za članstvo v Evropski uniji, 

pod pogojem, da sprejme københavnska 

merila in načela demokracije, spoštuje 

temeljne svoboščine, človekove pravice in 

pravice manjšin ter zagotavlja pravno 

državo; 

nedavno pregledane evropske sosedske 

politike; opozarja, da lahko vsaka evropska 

država v skladu s členom 49 Pogodbe o 

Evropski uniji zaprosi za članstvo v 

Evropski uniji, pod pogojem, da sprejme 

københavnska merila in načela 

demokracije, spoštuje temeljne svoboščine, 

človekove pravice in pravice manjšin ter 

zagotavlja pravno državo; 

Or. it 

Predlog spremembe  219 

Knut Fleckenstein 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da bi morala EU za vzpostavitev 

stabilnosti in miru ohraniti svoje širitvene 

zaveze in še naprej sodelovati z zelo tesno 

pridruženimi državami v okviru nedavno 

pregledane evropske sosedske politike; 

opozarja, da lahko vsaka evropska država v 

skladu s členom 49 Pogodbe o Evropski 

uniji zaprosi za članstvo v Evropski uniji, 

pod pogojem, da sprejme københavnska 

merila in načela demokracije, spoštuje 

temeljne svoboščine, človekove pravice in 

pravice manjšin ter zagotavlja pravno 

državo; 

8. meni, da bi morala EU za vzpostavitev 

stabilnosti in miru še naprej sodelovati z 

zelo tesno pridruženimi državami v okviru 

nedavno pregledane evropske sosedske 

politike; opozarja, da lahko vsaka evropska 

država v skladu s členom 49 Pogodbe o 

Evropski uniji zaprosi za članstvo v 

Evropski uniji, pod pogojem, da sprejme 

københavnska merila in načela 

demokracije, spoštuje temeljne svoboščine, 

človekove pravice in pravice manjšin ter 

zagotavlja pravno državo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  220 

Marielle de Sarnez 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da bi morala EU za vzpostavitev 8. meni, da bi morala EU za vzpostavitev 
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stabilnosti in miru ohraniti svoje širitvene 

zaveze in še naprej sodelovati z zelo tesno 

pridruženimi državami v okviru nedavno 

pregledane evropske sosedske politike; 

opozarja, da lahko vsaka evropska država v 

skladu s členom 49 Pogodbe o Evropski 

uniji zaprosi za članstvo v Evropski uniji, 

pod pogojem, da sprejme københavnska 

merila in načela demokracije, spoštuje 

temeljne svoboščine, človekove pravice in 

pravice manjšin ter zagotavlja pravno 

državo; 

stabilnosti in miru še naprej sodelovati z 

zelo tesno pridruženimi državami v okviru 

nedavno pregledane evropske sosedske 

politike; opozarja, da lahko vsaka evropska 

država v skladu s členom 49 Pogodbe o 

Evropski uniji zaprosi za članstvo v 

Evropski uniji, pod pogojem, da sprejme 

københavnska merila in načela 

demokracije, spoštuje temeljne svoboščine, 

človekove pravice in pravice manjšin ter 

zagotavlja pravno državo; pozdravlja 

zavezo Evropske komisije k začasni 

prekinitvi širitve, da bi utrdila dosežke 28 

držav; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  221 

Vincent Peillon 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da bi morala EU za vzpostavitev 

stabilnosti in miru ohraniti svoje širitvene 

zaveze in še naprej sodelovati z zelo tesno 

pridruženimi državami v okviru nedavno 

pregledane evropske sosedske politike; 

opozarja, da lahko vsaka evropska država v 

skladu s členom 49 Pogodbe o Evropski 

uniji zaprosi za članstvo v Evropski uniji, 

pod pogojem, da sprejme københavnska 

merila in načela demokracije, spoštuje 

temeljne svoboščine, človekove pravice in 

pravice manjšin ter zagotavlja pravno 

državo; 

8. meni, da bi morala EU za vzpostavitev 

stabilnosti in miru ohraniti svoje širitvene 

možnosti in še naprej sodelovati z zelo 

tesno pridruženimi državami v okviru 

nedavno pregledane evropske sosedske 

politike; opozarja, da lahko vsaka evropska 

država v skladu s členom 49 Pogodbe o 

Evropski uniji zaprosi za članstvo v 

Evropski uniji, pod pogojem, da sprejme 

københavnska merila in načela 

demokracije, spoštuje temeljne svoboščine, 

človekove pravice in pravice manjšin ter 

zagotavlja pravno državo; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  222 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 
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Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da bi morala EU za vzpostavitev 

stabilnosti in miru ohraniti svoje širitvene 

zaveze in še naprej sodelovati z zelo tesno 

pridruženimi državami v okviru nedavno 

pregledane evropske sosedske politike; 

opozarja, da lahko vsaka evropska država 

v skladu s členom 49 Pogodbe o Evropski 

uniji zaprosi za članstvo v Evropski uniji, 

pod pogojem, da sprejme københavnska 

merila in načela demokracije, spoštuje 

temeljne svoboščine, človekove pravice in 

pravice manjšin ter zagotavlja pravno 

državo; 

8. meni, da bi morala EU za vzpostavitev 

stabilnosti in miru, spodbujanje človekove 

varnosti, pravne države, spoštovanja 

človekovih pravic in demokratizacije 

razmisliti o svojih gospodarskih, 

socialnih, finančnih, trgovinskih, 

energetskih in drugih politikah, ki ne 

omogočajo niti rasti niti ustvarjanja novih 

delovnih mest, temveč dejansko pomagajo 

pri širjenju neenakosti, družbenega 

zavračanja in politične nestabilnosti v 

Evropi, njenem sosedstvu in zunaj njih, 

ter jih pregledati; meni, da bi morala EU 
ohraniti svoje širitvene zaveze in okrepiti 

sodelovanje z zelo tesno pridruženimi 

državami v okviru nedavno pregledane 

evropske sosedske politike, hkrati pa 

zahtevati skladnost in pomagati pri 

reformah, da bi izpolnili københavnska 

merila v zvezi s procesi širitve ter vključili 

večstranski pristop, ki zajema lokalne in 

regionalne vlade ter civilno družbo; meni, 
da bi morala EU še naprej spodbujati 

vrednote iz københavnskih meril, ki 

presegajo proces širitve, in tako ozaveščati 

zainteresirane države o tem, da jim je 

njihovo sprejetje v lastnem interesu, jim 

prinaša modernizacijo in bo koristilo 

njihovim državljanom; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  223 

István Ujhelyi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da bi morala EU za vzpostavitev 

stabilnosti in miru ohraniti svoje širitvene 

8. meni, da bi morala EU za vzpostavitev 

stabilnosti in miru ohraniti svoje širitvene 
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zaveze in še naprej sodelovati z zelo tesno 

pridruženimi državami v okviru nedavno 

pregledane evropske sosedske politike; 

opozarja, da lahko vsaka evropska država v 

skladu s členom 49 Pogodbe o Evropski 

uniji zaprosi za članstvo v Evropski uniji, 

pod pogojem, da sprejme københavnska 

merila in načela demokracije, spoštuje 

temeljne svoboščine, človekove pravice in 

pravice manjšin ter zagotavlja pravno 

državo; 

zaveze in še naprej sodelovati z zelo tesno 

pridruženimi državami v okviru nedavno 

pregledane evropske sosedske politike; 

zato meni, da je treba najti jasno rešitev v 

zvezi s prihodnostjo širitve na Balkanu in 

glede Turčije; opozarja, da lahko vsaka 

evropska država v skladu s členom 49 

Pogodbe o Evropski uniji zaprosi za 

članstvo v Evropski uniji, pod pogojem, da 

sprejme københavnska merila in načela 

demokracije, spoštuje temeljne svoboščine, 

človekove pravice in pravice manjšin ter 

zagotavlja pravno državo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  224 

Reinhard Bütikofer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da bi morala EU za vzpostavitev 

stabilnosti in miru ohraniti svoje širitvene 

zaveze in še naprej sodelovati z zelo tesno 

pridruženimi državami v okviru nedavno 

pregledane evropske sosedske politike; 

opozarja, da lahko vsaka evropska država v 

skladu s členom 49 Pogodbe o Evropski 

uniji zaprosi za članstvo v Evropski uniji, 

pod pogojem, da sprejme københavnska 

merila in načela demokracije, spoštuje 

temeljne svoboščine, človekove pravice in 

pravice manjšin ter zagotavlja pravno 

državo; 

8. meni, da bi morala EU za vzpostavitev 

stabilnosti in miru ponovno potrditi svojo 

širitveno zavezo iz leta 2003 in še naprej 

sodelovati z zelo tesno pridruženimi 

državami v okviru nedavno pregledane 

evropske sosedske politike; opozarja, da 

lahko vsaka evropska država v skladu s 

členom 49 Pogodbe o Evropski uniji 

zaprosi za članstvo v Evropski uniji, pod 

pogojem, da sprejme københavnska merila 

in načela demokracije, spoštuje temeljne 

svoboščine, človekove pravice in pravice 

manjšin ter zagotavlja pravno državo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  225 

Marietje Schaake 
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Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da bi morala EU za vzpostavitev 

stabilnosti in miru ohraniti svoje širitvene 

zaveze in še naprej sodelovati z zelo tesno 

pridruženimi državami v okviru nedavno 

pregledane evropske sosedske politike; 

opozarja, da lahko vsaka evropska država v 

skladu s členom 49 Pogodbe o Evropski 

uniji zaprosi za članstvo v Evropski uniji, 

pod pogojem, da sprejme københavnska 

merila in načela demokracije, spoštuje 

temeljne svoboščine, človekove pravice in 

pravice manjšin ter zagotavlja pravno 

državo; 

8. meni, da bi morala EU za vzpostavitev 

stabilnosti in miru izpolniti svoje širitvene 

zaveze ter da sklep Evropske komisije o 

neizvajanju širitve v prihodnjih petih letih 

temu ni bil v pomoč; opozarja, da lahko 

vsaka evropska država v skladu s 

členom 49 Pogodbe o Evropski uniji 

zaprosi za članstvo v Evropski uniji, pod 

pogojem, da sprejme københavnska merila, 

ki so določena ter o katerih se ni mogoče 

pogajati, in načela demokracije, spoštuje 

temeljne svoboščine, človekove pravice in 

pravice manjšin ter zagotavlja pravno 

državo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  226 

Urmas Paet 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da bi morala EU za vzpostavitev 

stabilnosti in miru ohraniti svoje širitvene 

zaveze in še naprej sodelovati z zelo tesno 

pridruženimi državami v okviru nedavno 

pregledane evropske sosedske politike; 

opozarja, da lahko vsaka evropska država v 

skladu s členom 49 Pogodbe o Evropski 

uniji zaprosi za članstvo v Evropski uniji, 

pod pogojem, da sprejme københavnska 

merila in načela demokracije, spoštuje 

temeljne svoboščine, človekove pravice in 

pravice manjšin ter zagotavlja pravno 

državo; 

8. meni, da bi morala EU za vzpostavitev 

stabilnosti in miru ohraniti svoje širitvene 

zaveze in še naprej sodelovati z zelo tesno 

pridruženimi državami v okviru nedavno 

pregledane evropske sosedske politike; 

opozarja, da lahko vsaka evropska država v 

skladu s členom 49 Pogodbe o Evropski 

uniji zaprosi za članstvo v Evropski uniji, 

pod pogojem, da sprejme københavnska 

merila in načela demokracije, spoštuje 

temeljne svoboščine, človekove pravice in 

pravice manjšin ter zagotavlja pravno 

državo; meni, da bi morali ukrepi držav 

kandidatk za članstvo v EU čim bolj 

temeljiti na skupni zunanji in varnostni 

politiki EU; 
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Or. et 

Predlog spremembe  227 

Louis Michel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da bi morala EU za vzpostavitev 

stabilnosti in miru ohraniti svoje širitvene 

zaveze in še naprej sodelovati z zelo tesno 

pridruženimi državami v okviru nedavno 

pregledane evropske sosedske politike; 

opozarja, da lahko vsaka evropska država v 

skladu s členom 49 Pogodbe o Evropski 

uniji zaprosi za članstvo v Evropski uniji, 

pod pogojem, da sprejme københavnska 

merila in načela demokracije, spoštuje 

temeljne svoboščine, človekove pravice in 

pravice manjšin ter zagotavlja pravno 

državo; 

8. meni, da bi morala EU za vzpostavitev 

stabilnosti in miru ohraniti svoje zaveze 

glede širitve in vključevanja ter še naprej 

sodelovati z zelo tesno pridruženimi 

državami v okviru nedavno pregledane 

evropske sosedske politike; opozarja, da 

lahko vsaka evropska država v skladu s 

členom 49 Pogodbe o Evropski uniji 

zaprosi za članstvo v Evropski uniji, pod 

pogojem, da sprejme københavnska merila 

in načela demokracije, spoštuje temeljne 

svoboščine, človekove pravice in pravice 

manjšin ter zagotavlja pravno državo; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  228 

Javi López 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da bi morala EU za vzpostavitev 

stabilnosti in miru ohraniti svoje širitvene 

zaveze in še naprej sodelovati z zelo tesno 

pridruženimi državami v okviru nedavno 

pregledane evropske sosedske politike; 

opozarja, da lahko vsaka evropska država v 

skladu s členom 49 Pogodbe o Evropski 

uniji zaprosi za članstvo v Evropski uniji, 

pod pogojem, da sprejme københavnska 

merila in načela demokracije, spoštuje 

temeljne svoboščine, človekove pravice in 

pravice manjšin ter zagotavlja pravno 

8. meni, da bi morala EU za vzpostavitev 

stabilnosti in miru ohraniti svoje širitvene 

zaveze in še naprej sodelovati z zelo tesno 

pridruženimi državami v okviru nedavno 

pregledane evropske sosedske politike; 

meni, da bi morala evropska sosedska 

politika še naprej vključevati večstranski 

pristop ter zajemati lokalne in regionalne 

vlade in civilno družbo; opozarja, da lahko 

vsaka evropska država v skladu s 

členom 49 Pogodbe o Evropski uniji 

zaprosi za članstvo v Evropski uniji, pod 
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državo; pogojem, da sprejme københavnska merila 

in načela demokracije, spoštuje temeljne 

svoboščine, človekove pravice in pravice 

manjšin ter zagotavlja pravno državo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  229 

Tokia Saïfi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 8a. želi opozoriti na zavezo EU do njenih 

partnerjev, zlasti v njenem sosedstvu, da 

bo podpirala družbene in politične 

reforme, varovala človekove pravice, 

pomagala vzpostaviti pravno državo in 

spodbujala gospodarski razvoj, kar so 

najboljši načini za okrepitev 

mednarodnega reda in zagotovitev 

stabilnosti v sosedstvu EU; 

Or. fr 

Predlog spremembe  230 

Gunnar Hökmark 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 8a. poudarja, da je evropska sosedska 

politika instrument za omogočanje 

stabilnosti, stabilnih demokracij, odprtih 

družb, blaginje in pravne države ter je 

zato eno izmed najpomembnejših načinov 

Unije za zagotovitev evropske varnosti; 

Or. en 
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Predlog spremembe  231 

Boris Zala 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 8a. resnično verjame, da mora EU še 

naprej vzdrževati ozemeljsko celovitost 

svojih sosedov in partnerjev kot tudi 

njihovo svobodo do izbire političnih in 

trgovinskih zaveznikov ter prizadevanja za 

evropsko vključevanje; navaja, da je treba 

neomajno zavezanost EU k suverenosti 

njenih sosedov dopolniti s praktično 

podporo za krepitev odpornosti proti 

zunanji prisili in hibridnim grožnjam; 

poleg tega meni, da je treba ta 

prizadevanja dopolniti s prizadevanji za 

trajnostne, vključujoče in na pravilih 

temelječe varnostne razmere v Evropi na 

podlagi načel, pravnih instrumentov ter 

institucionalnih struktur OVSE in drugih 

ustreznih organov; poziva EU, naj okrepi 

svoja prizadevanja v zvezi z reševanjem 

obstoječih zamrznjenih sporov v 

vzhodnem sosedstvu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  232 

Andrej Plenković 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 8a. ugotavlja, da bi bilo treba pri 

stabilizaciji širšega evropskega sosedstva 

bolj uporabljati sredstva in orodja, kot so 

instrumenti skupne varnostne in 

obrambne politike, vključno z bojnimi 

skupinami EU; 

Or. en 
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