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Pozměňovací návrh 1
Michael Gahler

Návrh usnesení
Právní východisko 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na Smlouvu o Evropské 
unii (dále jen „Smlouva o EU“),

– s ohledem na Smlouvu o Evropské 
unii (SEU) a Smlouvu o fungování 
Evropské unie,

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na mimořádný dopad 
odchodu Velké Británie, jedné 
z nejmocnějších evropských vojenských 
sil, z EU na potenciální obrannou 
kapacitu Unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na Chartu Organizace 
spojených národů a Helsinský konečný 
akt Organizace pro bezpečnost a 
spolupráci v Evropě z roku 1975;

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Právní východisko 9 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na doporučení 
Evropského parlamentu ze dne 
15. listopadu 2017 ohledně Východního 
partnerství vydané před summitem 
konaným v listopadu 2017, které je 
adresováno Radě, Komisi a ESVČ,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Návrh usnesení
Právní východisko 21 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na nelegální invazi 
Ruska na Krym a jeho nezákonnou anexi,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Návrh usnesení
Právní východisko 21 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na Smlouvu o jaderných 
zbraních středního doletu, na opakované 
porušování této smlouvy ze strany Ruska, 
včetně vývoje a zavádění pozemních 
systémů střel s plochou dráhou letu 
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9M729, a na to, že USA i Rusko tuto 
smlouvu vypověděly,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Návrh usnesení
Právní východisko 21 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na porušování 
vzdušného prostoru a námořních hranic 
členských států ze strany Ruska,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Návrh usnesení
Právní východisko 21 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na narůstající 
ekonomickou a vojenskou přítomnost 
Číny ve Středomoří a v afrických zemích,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Návrh usnesení
Právní východisko 21 e (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na hrozbu teroristických 
útoků v tuzemsku i v zahraničí, zejména 
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ze strany ISIS a al-Káidy,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Návrh usnesení
Právní východisko 21 f (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na nové technologie, 
jako je umělá inteligence, vesmírné 
kapacity a kvantová výpočetní technika, 
které pro lidstvo představují nové 
možnosti, ale také nové náročné úkoly 
v oblasti obranné a zahraniční politiky, jež 
vyžadují jasnou strategii a dosažení 
konsenzu mezi spojenci,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Michael Gahler

Návrh usnesení
Právní východisko 25 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na rozhodnutí Soudního 
dvora ze dne 24. června 2014 ve věci C-
658/11, Evropský parlament s podporou 
Evropské komise vs. Rada Evropské unie,

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Návrh usnesení
Právní východisko 25 a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na čl. 2 odst. 4 Charty 
OSN,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí trvalé zhoršování 
bezpečnostního prostředí Evropské unie, 
která čelí mnoha výzvám, které mají přímý 
či nepřímý dopad na bezpečnost členských 
států a jejich občanů: ozbrojené konflikty 
na východních a jižních hranicích 
evropského kontinentu, terorismus ve 
jménu džihádu, kybernetické útoky, 
neřízené migrační toky, rostoucí hrozby 
pro přírodní zdroje, změna klimatu atd.;

1. bere na vědomí trvalé zhoršování 
bezpečnostního prostředí Evropské unie, 
která čelí mnoha výzvám, které mají přímý 
či nepřímý dopad na bezpečnost členských 
států a jejich občanů: ozbrojené konflikty 
a nestabilní státy na východních a jižních 
hranicích evropského kontinentu, 
terorismus, zejména terorismus ve jménu 
džihádu, kybernetické útoky, cizí 
vměšování do politických a volebních 
procesů, napětí ohledně energetických 
dodávek členských států a Evropské unie, 
vzestup organizované trestné činnosti 
(pašování omamných látek, zbraní a lidí) 
na hranicích Evropy a směrem do ní, 
ochabnutí snah o odzbrojení a oslabení 
mezinárodních režimů v oblasti kontroly 
zbraní, neřízené migrační toky, rostoucí 
hrozby pro přírodní zdroje, změna klimatu 
atd.;

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí trvalé zhoršování 
bezpečnostního prostředí Evropské unie, 
která čelí mnoha výzvám, které mají přímý 
či nepřímý dopad na bezpečnost členských 
států a jejich občanů: ozbrojené konflikty 
na východních a jižních hranicích 
evropského kontinentu, terorismus ve 
jménu džihádu, kybernetické útoky, 
neřízené migrační toky, rostoucí hrozby 
pro přírodní zdroje, změna klimatu atd.;

1. bere na vědomí trvalé zhoršování 
bezpečnostního prostředí Evropské unie, 
která čelí mnoha výzvám, jež mají přímý či 
nepřímý dopad na bezpečnost členských 
států a jejich občanů: ozbrojené konflikty 
na východních a jižních hranicích 
evropského kontinentu, vypovězení smluv 
o nešíření jaderných zbraní a odzbrojení, 
soustavné rozsáhlé porušování práva 
v oblasti lidských práv a mezinárodního 
humanitárního práva, včetně válečných 
zločinů, zločinů proti lidskosti, terorismus 
ve jménu džihádu, vzestup autoritářských 
režimů, kybernetické útoky, 
nekontrolované šíření smrtících 
i nesmrtících bezpečnostních a vojenských 
technologií, rostoucí hrozby pro přírodní 
zdroje, změna klimatu atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí trvalé zhoršování 
bezpečnostního prostředí Evropské unie, 
která čelí mnoha výzvám, které mají přímý 
či nepřímý dopad na bezpečnost členských 
států a jejich občanů: ozbrojené konflikty 
na východních a jižních hranicích 
evropského kontinentu, terorismus ve 
jménu džihádu, kybernetické útoky, 
neřízené migrační toky, rostoucí hrozby 
pro přírodní zdroje, změna klimatu atd.;

1. bere na vědomí trvalé zhoršování 
bezpečnostního prostředí Evropské unie, 
která čelí mnoha výzvám, jež mají přímý či 
nepřímý dopad na bezpečnost členských 
států a jejich občanů: ozbrojené konflikty 
na východních a jižních hranicích 
evropského kontinentu, terorismus ve 
jménu džihádu, kybernetické útoky, 
neřízené migrační toky, rostoucí hrozby 
pro přírodní zdroje, změna klimatu, 
existence sítí cizího vlivu, které brání 
zájmy, jež jdou proti zájmům členských 
států atd.;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 16
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka, Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí trvalé zhoršování 
bezpečnostního prostředí Evropské unie, 
která čelí mnoha výzvám, které mají přímý 
či nepřímý dopad na bezpečnost členských 
států a jejich občanů: ozbrojené konflikty 
na východních a jižních hranicích 
evropského kontinentu, terorismus ve 
jménu džihádu, kybernetické útoky, 
neřízené migrační toky, rostoucí hrozby 
pro přírodní zdroje, změna klimatu atd.;

1. bere na vědomí trvalé zhoršování 
bezpečnostního prostředí Evropské unie, 
která čelí mnoha výzvám, jež mají přímý či 
nepřímý dopad na bezpečnost členských 
států a jejich občanů: ozbrojené konflikty 
na východních a jižních hranicích 
evropského kontinentu, terorismus ve 
jménu džihádu, kybernetické útoky, 
neřízené migrační toky, zejména migrace, 
do níž jsou zapojeny mezinárodní sítě v 
oblasti organizované trestné činnosti, 
rostoucí hrozby pro přírodní zdroje, změna 
klimatu atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí trvalé zhoršování 
bezpečnostního prostředí Evropské unie, 
která čelí mnoha výzvám, které mají přímý 
či nepřímý dopad na bezpečnost členských 
států a jejich občanů: ozbrojené konflikty 
na východních a jižních hranicích 
evropského kontinentu, terorismus ve 
jménu džihádu, kybernetické útoky, 
neřízené migrační toky, rostoucí hrozby 
pro přírodní zdroje, změna klimatu atd.;

1. bere na vědomí trvalé zhoršování 
bezpečnostního prostředí Evropské unie, 
která čelí mnoha výzvám, jež mají přímý či 
nepřímý dopad na bezpečnost členských 
států a jejich občanů: ozbrojené konflikty 
na evropském kontinentu a v jeho okolí, 
terorismus ve jménu džihádu, kybernetické 
útoky, hybridní hrozby, cizí zasahování 
do tuzemských voleb, dezinformace, 
neřízené migrační toky, rostoucí hrozby 
pro přírodní zdroje, změna klimatu atd.;

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Arba Kokalari

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí trvalé zhoršování 
bezpečnostního prostředí Evropské unie, 
která čelí mnoha výzvám, které mají přímý 
či nepřímý dopad na bezpečnost členských 
států a jejich občanů: ozbrojené konflikty 
na východních a jižních hranicích 
evropského kontinentu, terorismus ve 
jménu džihádu, kybernetické útoky, 
neřízené migrační toky, rostoucí hrozby 
pro přírodní zdroje, změna klimatu atd.;

1. bere na vědomí trvalé zhoršování 
bezpečnostního prostředí Evropské unie, 
která čelí mnoha výzvám, jež mají přímý či 
nepřímý dopad na bezpečnost členských 
států a jejich občanů: ozbrojené konflikty 
na východních a jižních hranicích 
evropského kontinentu, hybridní válka 
proti evropským zemím, terorismus ve 
jménu džihádu, kybernetické útoky, 
neřízené migrační toky, rostoucí hrozby 
pro přírodní zdroje, změna klimatu atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí trvalé zhoršování 
bezpečnostního prostředí Evropské unie, 
která čelí mnoha výzvám, které mají přímý 
či nepřímý dopad na bezpečnost členských 
států a jejich občanů: ozbrojené konflikty 
na východních a jižních hranicích 
evropského kontinentu, terorismus ve 
jménu džihádu, kybernetické útoky, 
neřízené migrační toky, rostoucí hrozby 
pro přírodní zdroje, změna klimatu atd.;

1. bere na vědomí trvalé zhoršování 
bezpečnostního prostředí Evropské unie, 
která čelí mnoha výzvám, jež mají přímý či 
nepřímý dopad na bezpečnost členských 
států a jejich občanů: ozbrojené konflikty 
na východních a jižních hranicích 
evropského kontinentu, kybernetické 
útoky, terorismus, změna klimatu atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
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Kinga Gál

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí trvalé zhoršování 
bezpečnostního prostředí Evropské unie, 
která čelí mnoha výzvám, které mají přímý 
či nepřímý dopad na bezpečnost členských 
států a jejich občanů: ozbrojené konflikty 
na východních a jižních hranicích 
evropského kontinentu, terorismus ve 
jménu džihádu, kybernetické útoky, 
neřízené migrační toky, rostoucí hrozby 
pro přírodní zdroje, změna klimatu atd.;

1. bere na vědomí trvalé zhoršování 
bezpečnostního prostředí Evropské unie, 
která čelí mnoha výzvám, jež mají přímý či 
nepřímý dopad na bezpečnost členských 
států a jejich občanů: ozbrojené konflikty 
na východních a jižních hranicích 
evropského kontinentu, terorismus ve 
jménu džihádu, návrat zahraničních 
bojovníků, kybernetické útoky, neřízené 
migrační toky, rostoucí hrozby pro přírodní 
zdroje, změna klimatu atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Michal Šimečka

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí trvalé zhoršování 
bezpečnostního prostředí Evropské unie, 
která čelí mnoha výzvám, které mají přímý 
či nepřímý dopad na bezpečnost členských 
států a jejich občanů: ozbrojené konflikty 
na východních a jižních hranicích 
evropského kontinentu, terorismus ve 
jménu džihádu, kybernetické útoky, 
neřízené migrační toky, rostoucí hrozby 
pro přírodní zdroje, změna klimatu atd.;

1. bere na vědomí zhoršování 
bezpečnostního prostředí Evropské unie, 
která čelí mnoha výzvám, jež mají přímý či 
nepřímý dopad na bezpečnost členských 
států a jejich občanů: ozbrojené konflikty 
na východních a jižních hranicích 
evropského kontinentu, terorismus ve 
jménu džihádu, kybernetické útoky, 
hybridní hrozby, neřízené migrační toky, 
rostoucí hrozby pro přírodní zdroje, 
nedostatečné zajištění energetické 
bezpečnosti, změna klimatu atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
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Witold Jan Waszczykowski

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí trvalé zhoršování 
bezpečnostního prostředí Evropské unie, 
která čelí mnoha výzvám, které mají přímý 
či nepřímý dopad na bezpečnost členských 
států a jejich občanů: ozbrojené konflikty 
na východních a jižních hranicích 
evropského kontinentu, terorismus ve 
jménu džihádu, kybernetické útoky, 
neřízené migrační toky, rostoucí hrozby 
pro přírodní zdroje, změna klimatu atd.;

1. bere na vědomí trvalé zhoršování 
bezpečnostního prostředí Evropské unie, 
která čelí mnoha výzvám, jež mají přímý či 
nepřímý dopad na bezpečnost členských 
států a jejich občanů: ozbrojené konflikty 
na východních a jižních hranicích 
evropského kontinentu, terorismus ve 
jménu džihádu, kybernetické útoky, cizí 
zasahování, neřízené migrační toky, 
rostoucí hrozby pro přírodní zdroje, změna 
klimatu atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Kris Peeters

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí trvalé zhoršování 
bezpečnostního prostředí Evropské unie, 
která čelí mnoha výzvám, které mají přímý 
či nepřímý dopad na bezpečnost členských 
států a jejich občanů: ozbrojené konflikty 
na východních a jižních hranicích 
evropského kontinentu, terorismus ve 
jménu džihádu, kybernetické útoky, 
neřízené migrační toky, rostoucí hrozby 
pro přírodní zdroje, změna klimatu atd.;

1. bere na vědomí trvalé zhoršování 
bezpečnostního prostředí Evropské unie, 
která čelí mnoha výzvám, jež mají přímý či 
nepřímý dopad na bezpečnost členských 
států a jejich občanů: ozbrojené konflikty 
na východních a jižních hranicích 
evropského kontinentu, hybridní válka, 
terorismus ve jménu džihádu, kybernetické 
útoky, neřízené migrační toky, rostoucí 
hrozby pro přírodní zdroje, změna klimatu 
atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Joachim Schuster
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Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí trvalé zhoršování 
bezpečnostního prostředí Evropské unie, 
která čelí mnoha výzvám, které mají přímý 
či nepřímý dopad na bezpečnost členských 
států a jejich občanů: ozbrojené konflikty 
na východních a jižních hranicích 
evropského kontinentu, terorismus ve 
jménu džihádu, kybernetické útoky, 
neřízené migrační toky, rostoucí hrozby 
pro přírodní zdroje, změna klimatu atd.;

1. bere na vědomí trvalé zhoršování 
bezpečnostního prostředí Evropské unie, 
která čelí mnoha výzvám, jež mají přímý či 
nepřímý dopad na bezpečnost členských 
států a jejich občanů: ozbrojené konflikty 
na východních a jižních hranicích 
evropského kontinentu, terorismus, 
kybernetické útoky, rostoucí hrozby pro 
přírodní zdroje, změna klimatu atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Nikos Androulakis

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí trvalé zhoršování 
bezpečnostního prostředí Evropské unie, 
která čelí mnoha výzvám, které mají přímý 
či nepřímý dopad na bezpečnost členských 
států a jejich občanů: ozbrojené konflikty 
na východních a jižních hranicích 
evropského kontinentu, terorismus ve 
jménu džihádu, kybernetické útoky, 
neřízené migrační toky, rostoucí hrozby 
pro přírodní zdroje, změna klimatu atd.;

1. bere na vědomí trvalé zhoršování 
bezpečnostního prostředí Evropské unie, 
která čelí mnoha výzvám, jež mají přímý či 
nepřímý dopad na bezpečnost členských 
států a jejich občanů: ozbrojené konflikty 
na východních a jižních hranicích 
evropského kontinentu, terorismus, 
kybernetické útoky, dezinformační 
kampaně, neřízené migrační toky, rostoucí 
hrozby pro přírodní zdroje, změna klimatu 
atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí trvalé zhoršování 
bezpečnostního prostředí Evropské unie, 
která čelí mnoha výzvám, které mají přímý 
či nepřímý dopad na bezpečnost členských 
států a jejich občanů: ozbrojené konflikty 
na východních a jižních hranicích 
evropského kontinentu, terorismus ve 
jménu džihádu, kybernetické útoky, 
neřízené migrační toky, rostoucí hrozby 
pro přírodní zdroje, změna klimatu atd.;

1. bere na vědomí trvalé zhoršování 
bezpečnostního prostředí Evropské unie, 
která čelí mnoha výzvám, jež mají přímý či 
nepřímý dopad na bezpečnost členských 
států a jejich občanů: ozbrojené konflikty 
na východních a jižních hranicích 
evropského kontinentu, terorismus ve 
jménu džihádu, kybernetické útoky, 
rostoucí hrozby pro přírodní zdroje, změna 
klimatu atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí trvalé zhoršování 
bezpečnostního prostředí Evropské unie, 
která čelí mnoha výzvám, které mají přímý 
či nepřímý dopad na bezpečnost členských 
států a jejich občanů: ozbrojené konflikty 
na východních a jižních hranicích 
evropského kontinentu, terorismus ve 
jménu džihádu, kybernetické útoky, 
neřízené migrační toky, rostoucí hrozby 
pro přírodní zdroje, změna klimatu atd.;

1. bere na vědomí trvalé zhoršování 
bezpečnostního prostředí Evropské unie, 
která čelí mnoha výzvám, jež mají přímý či 
nepřímý dopad na bezpečnost členských 
států a jejich občanů: ozbrojené konflikty 
na východních a jižních hranicích 
evropského kontinentu, terorismus ve 
jménu džihádu, kybernetické útoky, 
neřízené migrační toky, rostoucí hrozby 
pro přírodní zdroje atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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2. domnívá se, že nestabilita a 
nepředvídatelnost na hranicích Unie a v 
jejím nejbližším sousedství (severní Afrika, 
Blízký východ, Ukrajina, Kavkaz, Balkán 
atd.) představují bezprostřední hrozbu pro 
bezpečnost kontinentu; zdůrazňuje 
nerozlučnou vazbu mezi vnitřní a vnější 
bezpečností;

2. domnívá se, že nestabilita a 
nepředvídatelnost na hranicích Unie a v 
jejím nejbližším sousedství (severní Afrika, 
Blízký východ, Ukrajina, Kavkaz, Balkán 
atd.) představují bezprostřední hrozbu pro 
bezpečnost kontinentu; zdůrazňuje 
nerozlučnou vazbu mezi vnitřní a vnější 
bezpečností; domnívá se, že prioritou Unie 
by mělo být šíření myšlenky dodržování 
univerzálních hodnot, zásad a pravidel i 
za jejími hranicemi, aby bylo možné 
prosazovat stabilitu, bezpečnost 
a udržitelný sociálně-ekonomický rozvoj; 
znovu naléhavě vyzývá k dosažení 
urychleného pokroku, pokud jde 
o případné členství zemí západního 
Balkánu, a to i z bezpečnostních důvodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že nestabilita a 
nepředvídatelnost na hranicích Unie a v 
jejím nejbližším sousedství (severní Afrika, 
Blízký východ, Ukrajina, Kavkaz, Balkán 
atd.) představují bezprostřední hrozbu pro 
bezpečnost kontinentu; zdůrazňuje 
nerozlučnou vazbu mezi vnitřní a vnější 
bezpečností;

2. domnívá se, že nestabilita a 
nepředvídatelnost na hranicích Unie a v 
jejím nejbližším sousedství (severní Afrika, 
Blízký východ, Ukrajina, Kavkaz, Balkán 
atd.) představují bezprostřední hrozbu pro 
bezpečnost kontinentu; zdůrazňuje 
nerozlučnou vazbu mezi vnitřní a vnější 
bezpečností; poukazuje na význam řešení 
konfliktů v rámci stávajících dohodnutých 
formátů jednání, které se zakládají 
na normách a zásadách mezinárodního 
práva, Chartě OSN a Helsinském 
závěrečném aktu OBSE z roku 1975, a za 
jejich přispění;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
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Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že nestabilita a 
nepředvídatelnost na hranicích Unie a v 
jejím nejbližším sousedství (severní Afrika, 
Blízký východ, Ukrajina, Kavkaz, Balkán 
atd.) představují bezprostřední hrozbu pro 
bezpečnost kontinentu; zdůrazňuje 
nerozlučnou vazbu mezi vnitřní a vnější 
bezpečností;

2. s politováním konstatuje, že 
nestabilita a nepředvídatelnost na hranicích 
Unie a v jejím nejbližším sousedství 
(severní Afrika, Blízký východ, Ukrajina, 
Kavkaz, Balkán atd.) představují 
bezprostřední hrozbu pro bezpečnost 
kontinentu; zdůrazňuje nerozlučnou vazbu 
mezi vnitřní a vnější bezpečností; je 
znepokojen tím, že některé členské státy 
podporují síly, které vedly k nestabilitě 
v nejbližším sousedství (destrukci Libye, 
destabilizaci Egypta, přerušení 
diplomatických vztahů se Sýrií);

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že nestabilita a 
nepředvídatelnost na hranicích Unie a v 
jejím nejbližším sousedství (severní Afrika, 
Blízký východ, Ukrajina, Kavkaz, Balkán 
atd.) představují bezprostřední hrozbu pro 
bezpečnost kontinentu; zdůrazňuje 
nerozlučnou vazbu mezi vnitřní a vnější 
bezpečností;

2. domnívá se, že nestabilita a 
nepředvídatelnost na hranicích Unie a v 
jejím nejbližším sousedství (severní Afrika, 
Blízký východ, Ukrajina, Kavkaz, Balkán 
atd.) představují bezprostřední hrozbu pro 
bezpečnost kontinentu; zdůrazňuje 
nerozlučnou vazbu mezi vnitřní a vnější 
bezpečností; poukazuje na úlohu, kterou 
hraje řada členských států EU 
při zhoršování bezpečnostní situace mimo 
území EU na základě zahraniční 
a obchodní politiky EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Arba Kokalari

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že nestabilita a 
nepředvídatelnost na hranicích Unie a v 
jejím nejbližším sousedství (severní Afrika, 
Blízký východ, Ukrajina, Kavkaz, Balkán 
atd.) představují bezprostřední hrozbu pro 
bezpečnost kontinentu; zdůrazňuje 
nerozlučnou vazbu mezi vnitřní a vnější 
bezpečností;

2. domnívá se, že nestabilita a 
nepředvídatelnost na hranicích Unie a v 
jejím nejbližším sousedství (severní Afrika, 
Blízký východ, Ukrajina, Kavkaz, Balkán 
atd.) představují bezprostřední hrozbu pro 
bezpečnost kontinentu; je si vědom toho, že 
aktivní angažovaná politika v sousedství 
Evropské unie je v jejím zájmu; 
zdůrazňuje nerozlučnou vazbu mezi vnitřní 
a vnější bezpečností;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Martin Horwood, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že nestabilita a 
nepředvídatelnost na hranicích Unie a v 
jejím nejbližším sousedství (severní Afrika, 
Blízký východ, Ukrajina, Kavkaz, Balkán 
atd.) představují bezprostřední hrozbu pro 
bezpečnost kontinentu; zdůrazňuje 
nerozlučnou vazbu mezi vnitřní a vnější 
bezpečností;

2. domnívá se, že nestabilita a 
nepředvídatelnost na hranicích Unie, a to 
jak v jejím nejbližším sousedství (severní 
Afrika, Blízký východ, Ukrajina, Kavkaz, 
Balkán atd.), tak i ve vzdálenějším 
sousedství (oblasti Sahelu, Afrického rohu 
apod.) představují bezprostřední hrozbu 
pro bezpečnost kontinentu; zdůrazňuje 
nerozlučnou vazbu mezi vnitřní a vnější 
bezpečností;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Návrh usnesení
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Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že nestabilita a 
nepředvídatelnost na hranicích Unie a v 
jejím nejbližším sousedství (severní Afrika, 
Blízký východ, Ukrajina, Kavkaz, Balkán 
atd.) představují bezprostřední hrozbu pro 
bezpečnost kontinentu; zdůrazňuje 
nerozlučnou vazbu mezi vnitřní a vnější 
bezpečností;

2. domnívá se, že nestabilita a 
nepředvídatelnost na hranicích Unie a v 
jejím nejbližším sousedství (severní Afrika, 
Blízký východ, Kavkaz, Balkán atd, ruská 
agrese proti Ukrajině a Gruzii atd.) 
představují bezprostřední hrozbu pro 
bezpečnost kontinentu; zdůrazňuje 
nerozlučnou vazbu mezi vnitřní a vnější 
bezpečností;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Nikos Androulakis, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že nestabilita a 
nepředvídatelnost na hranicích Unie a v 
jejím nejbližším sousedství (severní Afrika, 
Blízký východ, Ukrajina, Kavkaz, Balkán 
atd.) představují bezprostřední hrozbu pro 
bezpečnost kontinentu; zdůrazňuje 
nerozlučnou vazbu mezi vnitřní a vnější 
bezpečností;

2. domnívá se, že nestabilita a 
nepředvídatelnost na hranicích Unie a v 
jejím nejbližším sousedství (severní Afrika, 
Blízký východ, Ukrajina, Kavkaz, Balkán, 
východní Středomoří atd.) představují 
bezprostřední hrozbu pro bezpečnost 
kontinentu; zdůrazňuje nerozlučnou vazbu 
mezi vnitřní a vnější bezpečností;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Željana Zovko

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že nestabilita a 
nepředvídatelnost na hranicích Unie a v 
jejím nejbližším sousedství (severní Afrika, 

2. domnívá se, že nestabilita a 
nepředvídatelnost na hranicích Unie a v 
jejím nejbližším sousedství (severní Afrika, 



AM\1192395CS.docx 19/164 PE643.150v01-00

CS

Blízký východ, Ukrajina, Kavkaz, Balkán 
atd.) představují bezprostřední hrozbu pro 
bezpečnost kontinentu; zdůrazňuje 
nerozlučnou vazbu mezi vnitřní a vnější 
bezpečností;

Blízký východ, Ukrajina, Kavkaz, Balkán 
atd.) představují přímou i nepřímou 
hrozbu pro bezpečnost kontinentu; 
zdůrazňuje nerozlučnou vazbu mezi vnitřní 
a vnější bezpečností;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že nestabilita a 
nepředvídatelnost na hranicích Unie a v 
jejím nejbližším sousedství (severní Afrika, 
Blízký východ, Ukrajina, Kavkaz, Balkán 
atd.) představují bezprostřední hrozbu pro 
bezpečnost kontinentu; zdůrazňuje 
nerozlučnou vazbu mezi vnitřní a vnější 
bezpečností;

2. domnívá se, že nestabilita a 
nepředvídatelnost na hranicích Unie a v 
jejím nejbližším sousedství (severní Afrika, 
Blízký východ, Ukrajina, Kavkaz, Balkán 
atd.) představují bezprostřední akutní 
hrozbu pro bezpečnost a budoucnost 
Evropy; zdůrazňuje nerozlučnou vazbu 
mezi vnitřní a vnější bezpečností;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že nestabilita a 
nepředvídatelnost na hranicích Unie a v 
jejím nejbližším sousedství (severní Afrika, 
Blízký východ, Ukrajina, Kavkaz, Balkán 
atd.) představují bezprostřední hrozbu pro 
bezpečnost kontinentu; zdůrazňuje 
nerozlučnou vazbu mezi vnitřní a vnější 
bezpečností;

2. domnívá se, že nestabilita a 
nepředvídatelnost na hranicích Unie a v 
jejím nejbližším sousedství (severní Afrika, 
Blízký a Střední východ, Ukrajina, 
Kavkaz, Balkán atd.) představují 
bezprostřední hrozbu pro bezpečnost 
kontinentu; zdůrazňuje nerozlučnou vazbu 
mezi vnitřní a vnější bezpečností;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že globální aktéři 
(USA, Čína, Rusko), ale také stále více 
regionálních aktérů (Turecko, Írán, 
Saúdská Arábie aj.) se snaží potvrdit svou 
sílu a vliv, a to kombinací jednostranných 
diplomatických pozic a rostoucích 
vojenských kapacit;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Kris Peeters

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že globální aktéři (USA, 
Čína, Rusko), ale také stále více 
regionálních aktérů (Turecko, Írán, 
Saúdská Arábie aj.) se snaží potvrdit svou 
sílu a vliv, a to kombinací jednostranných 
diplomatických pozic a rostoucích 
vojenských kapacit;

3. konstatuje, že globální aktéři (USA, 
Čína, Rusko), ale také stále více 
regionálních aktérů (Turecko, Írán, 
Saúdská Arábie, Pákistán, Indie aj.) se 
snaží prosadit svou sílu a vliv, a to 
kombinací jednostranných diplomatických 
pozic, rostoucích vojenských kapacit 
a vypovězením smluv o nešíření zbraní či 
jejich nedodržováním;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka, Frédérique Ries
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že globální aktéři (USA, 
Čína, Rusko), ale také stále více 
regionálních aktérů (Turecko, Írán, 
Saúdská Arábie aj.) se snaží potvrdit svou 
sílu a vliv, a to kombinací jednostranných 
diplomatických pozic a rostoucích 
vojenských kapacit;

3. konstatuje, že globální aktéři (USA, 
Čína, Rusko), ale také stále více 
regionálních aktérů (Turecko, Írán, 
Saúdská Arábie aj.) se snaží prosadit svou 
sílu a vliv, a to kombinací jednostranných 
diplomatických pozic, destabilizační 
činnosti, která má především hybridní 
povahu, a rostoucích vojenských kapacit;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že globální aktéři (USA, 
Čína, Rusko), ale také stále více 
regionálních aktérů (Turecko, Írán, 
Saúdská Arábie aj.) se snaží potvrdit svou 
sílu a vliv, a to kombinací jednostranných 
diplomatických pozic a rostoucích 
vojenských kapacit;

3. konstatuje, že globální aktéři (USA, 
Čína, Rusko), ale také stále více 
regionálních aktérů (Turecko, Írán, Egypt, 
Saúdská Arábie aj.) se snaží prosadit svou 
sílu a vliv, a to kombinací jednostranných 
diplomatických pozic a rostoucích 
vojenských kapacit a použitím síly 
v rozporu s mezinárodním právem;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že globální aktéři (USA, 
Čína, Rusko), ale také stále více 

3. konstatuje, že globální aktéři (USA, 
Čína, Rusko), ale také stále více 
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regionálních aktérů (Turecko, Írán, 
Saúdská Arábie aj.) se snaží potvrdit svou 
sílu a vliv, a to kombinací jednostranných 
diplomatických pozic a rostoucích 
vojenských kapacit;

regionálních aktérů (Turecko, Írán, 
Saúdská Arábie aj.) se snaží potvrdit svou 
sílu a vliv, a to kombinací jednostranných 
diplomatických pozic, přechodu k jiným 
spojencům a rostoucích vojenských 
kapacit;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že globální aktéři (USA, 
Čína, Rusko), ale také stále více 
regionálních aktérů (Turecko, Írán, 
Saúdská Arábie aj.) se snaží potvrdit svou 
sílu a vliv, a to kombinací jednostranných 
diplomatických pozic a rostoucích 
vojenských kapacit;

3. konstatuje, že globální aktéři (USA, 
Čína, Rusko), ale také stále více 
regionálních aktérů (Turecko, Izrael, Írán, 
Saúdská Arábie aj.) se snaží potvrdit svou 
sílu a vliv, a to kombinací jednostranných 
diplomatických pozic a rostoucích 
vojenských kapacit;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, 
Christophe Grudler

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že globální aktéři (USA, 
Čína, Rusko), ale také stále více 
regionálních aktérů (Turecko, Írán, 
Saúdská Arábie aj.) se snaží potvrdit svou 
sílu a vliv, a to kombinací jednostranných 
diplomatických pozic a rostoucích 
vojenských kapacit;

3. konstatuje, že někteří globální 
aktéři (USA, Čína, Rusko), ale také stále 
více regionálních aktérů (Turecko, Írán, 
Saúdská Arábie aj.) se snaží potvrdit svou 
sílu a vliv, a to kombinací jednostranných 
diplomatických pozic a rostoucích 
vojenských kapacit;

Or. en
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Pozměňovací návrh 46
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že globální aktéři (USA, 
Čína, Rusko), ale také stále více 
regionálních aktérů (Turecko, Írán, 
Saúdská Arábie aj.) se snaží potvrdit svou 
sílu a vliv, a to kombinací jednostranných 
diplomatických pozic a rostoucích 
vojenských kapacit;

3. konstatuje, že globální aktéři (Čína, 
Rusko), ale také stále více regionálních 
aktérů (Turecko, Írán, Saúdská Arábie aj.) 
se snaží potvrdit svou sílu a vliv, a to 
kombinací jednostranných diplomatických 
pozic a rostoucích vojenských kapacit;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Urmas Paet, Malik Azmani, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Christophe Grudler

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na rostoucí geopolitický 
význam Arktidy a její vliv na bezpečnostní 
situaci v EU i na celém světě; naléhavě 
vyzývá EU, aby vypracovala důslednější 
vnitřní i vnější politiku, arktickou strategii 
a konkrétní akční plán angažovanosti EU 
v Arktidě a přihlédla přitom také 
k bezpečnostním a geostrategickým 
aspektům; bere na vědomí schopnost EU 
přispívat k řešení možných 
bezpečnostních a geostrategických 
problémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Costas Mavrides, Nikos Androulakis
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Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
celkově destabilizačním chováním 
Turecka, včetně jeho nezákonné činnosti 
v oblasti kyperské výlučné ekonomické 
zóny / kyperského kontinentálního šelfu, 
které je porušením mezinárodního práva 
a dobrých sousedských vztahů a které 
ohrožuje mír a stabilitu v již tak 
nestabilním regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyslovuje v této souvislosti 
politování nad tím, že tito aktéři úmyslně 
obcházejí či se dokonce snaží rozložit 
mnohostranné mechanismy nezbytné k 
zachování míru;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyslovuje v této souvislosti 
politování nad tím, že tito aktéři úmyslně 
obcházejí či se dokonce snaží rozložit 
mnohostranné mechanismy nezbytné k 
zachování míru;

4. vyslovuje v této souvislosti 
politování nad tím, že někteří tito aktéři 
úmyslně obcházejí či se dokonce snaží 
rozložit mnohostranné mechanismy 
nezbytné k zachování míru; s politováním 
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konstatuje, že není dodržován společný 
komplexní akční plán týkající se 
íránského jaderného programu, což 
negativně ovlivňuje mezinárodní 
důvěryhodnost při mezinárodním řešení 
konfliktů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyslovuje v této souvislosti 
politování nad tím, že tito aktéři úmyslně 
obcházejí či se dokonce snaží rozložit 
mnohostranné mechanismy nezbytné k 
zachování míru;

4. vyslovuje v této souvislosti 
politování nad tím, že tito aktéři úmyslně 
obcházejí či se dokonce snaží rozložit 
mnohostranné mechanismy nezbytné k 
zachování míru; s politováním také 
konstatuje, že země EU umožňují 
budování vojenských kapacit 
pokračujícími dodávkami zbraní některým 
nejagresivnějším aktérům v daném 
regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Željana Zovko

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyslovuje v této souvislosti 
politování nad tím, že tito aktéři úmyslně 
obcházejí či se dokonce snaží rozložit 
mnohostranné mechanismy nezbytné k 
zachování míru;

4. vyslovuje v této souvislosti 
politování nad tím, že tito aktéři úmyslně 
obcházejí či se dokonce snaží rozložit 
mnohostranné mechanismy nezbytné k 
zachování míru a ohrozit zavedené 
dvoustranné vztahy mezi EU 
a partnerskými zeměmi;
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Or. en

Pozměňovací návrh 53
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyslovuje v této souvislosti 
politování nad tím, že tito aktéři úmyslně 
obcházejí či se dokonce snaží rozložit 
mnohostranné mechanismy nezbytné k 
zachování míru;

4. vyslovuje v této souvislosti 
politování nad tím, že tito aktéři úmyslně 
obcházejí či se dokonce snaží rozložit 
mnohostranné mechanismy, zásady Charty 
OSN a příslušné mezinárodní právo 
nezbytné k zachování míru;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Claudiu Manda

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyslovuje v této souvislosti 
politování nad tím, že tito aktéři úmyslně 
obcházejí či se dokonce snaží rozložit 
mnohostranné mechanismy nezbytné k 
zachování míru;

4. vyslovuje v této souvislosti 
politování nad tím, že někteří z těchto 
aktérů úmyslně obcházejí či se dokonce 
snaží rozložit mnohostranné mechanismy 
nezbytné k zachování míru a mohou přímo 
ohrožovat naši bezpečnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Attila Ara-Kovács

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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4. vyslovuje v této souvislosti 
politování nad tím, že tito aktéři úmyslně 
obcházejí či se dokonce snaží rozložit 
mnohostranné mechanismy nezbytné k 
zachování míru;

4. vyslovuje v této souvislosti 
politování nad tím, že někteří z těchto 
aktérů úmyslně obcházejí či se dokonce 
snaží rozložit mnohostranné mechanismy 
nezbytné k zachování míru a mohou přímo 
ohrožovat naši bezpečnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyslovuje v této souvislosti 
politování nad tím, že tito aktéři úmyslně 
obcházejí či se dokonce snaží rozložit 
mnohostranné mechanismy nezbytné k 
zachování míru;

4. vyslovuje v této souvislosti 
politování nad tím, že někteří z těchto 
aktérů úmyslně obcházejí či se dokonce 
snaží rozložit mnohostranné mechanismy 
nezbytné k zachování míru;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyslovuje v této souvislosti 
politování nad tím, že tito aktéři úmyslně 
obcházejí či se dokonce snaží rozložit 
mnohostranné mechanismy nezbytné k 
zachování míru;

4. vyslovuje v této souvislosti 
politování nad tím, že tito aktéři úmyslně 
obcházejí či se dokonce snaží rozložit 
mnohostranné mechanismy, které mohou 
přispívat k zachování míru;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Michael Gahler, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler-Lima, Neena Gill, Raphaël 
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Glucksmann, Hilde Vautmans, Javier Nart, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Phil 
Bennion, Engin Eroglu, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, 
Bert-Jan Ruissen, Zdzisław Krasnodębski, Fabio Massimo Castaldo, Martin Horwood

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že posílení úzkého 
vztahu s východní a jihovýchodní Asií je 
nezbytné pro komplexní a udržitelnou 
strategii EU v oblasti konektivity 
založenou na pravidlech; bere na vědomí 
rostoucí vojenskou přítomnost v regionu a 
žádá všechny dotčené strany, aby 
respektovaly svobodu plavby, řešily 
neshody mírovými prostředky a zdržely se 
jednostranných opatření s cílem změnit 
status quo, mimo jiné v oblasti 
Východočínského a Jihočínského moře a 
Tchajwanského průlivu; vyjadřuje 
znepokojení nad tím, že vnější vměšování 
autokratických režimů prostřednictvím 
dezinformací a kybernetických útoků 
zaměřených na nadcházející všeobecné 
volby ohrožují asijské demokracie a 
stabilitu regionu; znovu opakuje, že 
podporuje smysluplné zapojení Tchaj-
wanu do mezinárodních organizací, 
mechanismů a činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, 
Christophe Grudler

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. je znepokojen aktivitami a 
politikami Ruska, které i nadále 
destabilizují a mění bezpečnostní situaci; 
zdůrazňuje, že ruská okupace Ukrajiny 
stále pokračuje, že minské dohody nebyly 



AM\1192395CS.docx 29/164 PE643.150v01-00

CS

provedeny a že i nadále dochází k 
nezákonné anexi a militarizaci Krymu a 
Donbasu; je znepokojen tím, že Rusko 
pokračuje v zamrzlých konfliktech v 
Evropě (v Moldavsku a Gruzii); 
zdůrazňuje, že pokud jde o politiku EU v 
této oblasti, je třeba vystupovat jednotně;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Claudiu Manda, Giuliano Pisapia, Nikos 
Androulakis, Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. odsuzuje i nadále ruskou 
vojenskou intervenci a nelegální anexi 
Krymského poloostrova; zaručuje 
podporu nezávislosti, svrchovanosti a 
územní celistvosti Ukrajiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. připomíná, že je důležité zajistit 
koherenci politiky EU tváří v tvář 
situacím, kdy dojde k obsazení nebo anexi 
území;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Attila Ara-Kovács, Claudiu Manda, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos 
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Androulakis, Tonino Picula, Juozas Olekas

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. konstatuje, že cílená 
restriktivní opatření mohou být účinným 
nástrojem, avšak zdůrazňuje, že by 
neměla ovlivňovat nevinné lidi a měla by 
být v souladu se zásadami Charty OSN a 
SZBP;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis, 
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 4 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4c. znovu opakuje, že podporuje výzvu 
předsedy Komise Junckera, která zazněla 
v jeho projevu o stavu Unie dne 12. září 
2018, aby se v určitých oblastech SZBP, 
mj. při rozhodování o sankcích, přešlo od 
jednomyslného hlasování k hlasování 
kvalifikovanou většinou;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že Unie na nové krize a 
na tuto novou mezinárodní situaci 
reagovala opožděně a nedokázala se jim 

5. konstatuje, že Unie na nové krize a 
na tuto novou mezinárodní situaci 
reagovala opožděně a nedokázala se jim 
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včas přizpůsobit, ať politicky, diplomaticky 
nebo vojensky; domnívá se, že ve 
specifické oblasti obrany to byl nedostatek 
investic, heterogenita kapacit a nedostatek 
interoperability, ale také, a především, 
politické zdráhání se zavést účinné 
mechanismy, které ovšem předpokládají 
unijní smlouvy a řada dohod o spolupráci 
mezi členskými státy, co oslabilo 
schopnost Unie hrát rozhodující roli při 
vnějších krizích; mimoto si uvědomuje, že 
žádná země není s to sama čelit 
bezpečnostním výzvám, které vyvstávají na 
evropském kontinentu a v jeho blízkém 
okolí;

včas přizpůsobit, ať politicky nebo 
diplomaticky;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že Unie na nové krize a 
na tuto novou mezinárodní situaci 
reagovala opožděně a nedokázala se jim 
včas přizpůsobit, ať politicky, 
diplomaticky nebo vojensky; domnívá se, 
že ve specifické oblasti obrany to byl 
nedostatek investic, heterogenita kapacit a 
nedostatek interoperability, ale také, a 
především, politické zdráhání se zavést 
účinné mechanismy, které ovšem 
předpokládají unijní smlouvy a řada 
dohod o spolupráci mezi členskými státy, 
co oslabilo schopnost Unie hrát 
rozhodující roli při vnějších krizích; 
mimoto si uvědomuje, že žádná země není 
s to sama čelit bezpečnostním výzvám, 
které vyvstávají na evropském kontinentu 
a v jeho blízkém okolí;

5. konstatuje, že Unie k novým krizím 
a k této nové mezinárodní situaci přispěla, 
ať politicky, diplomaticky nebo vojensky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 66
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že Unie na nové krize a 
na tuto novou mezinárodní situaci 
reagovala opožděně a nedokázala se jim 
včas přizpůsobit, ať politicky, diplomaticky 
nebo vojensky; domnívá se, že ve 
specifické oblasti obrany to byl nedostatek 
investic, heterogenita kapacit a nedostatek 
interoperability, ale také, a především, 
politické zdráhání se zavést účinné 
mechanismy, které ovšem předpokládají 
unijní smlouvy a řada dohod o spolupráci 
mezi členskými státy, co oslabilo 
schopnost Unie hrát rozhodující roli při 
vnějších krizích; mimoto si uvědomuje, že 
žádná země není s to sama čelit 
bezpečnostním výzvám, které vyvstávají na 
evropském kontinentu a v jeho blízkém 
okolí;

5. konstatuje, že Unie na nové krize a 
na tuto novou mezinárodní situaci 
reagovala opožděně a nedokázala se jim 
včas přizpůsobit, ať politicky, diplomaticky 
nebo vojensky; domnívá se, že ve 
specifické oblasti obrany to byly chybné 
investice, neochota sdílet zdroje a dělit se 
o ně, heterogenita kapacit a nedostatek 
interoperability, ale také, a především, 
politické zdráhání se zavést účinné 
mechanismy, které ovšem předpokládají 
unijní smlouvy a řada dohod o spolupráci 
mezi členskými státy, co oslabilo 
schopnost Unie hrát rozhodující roli při 
řešení vnějších krizí; mimoto si 
uvědomuje, že žádná země není s to sama 
čelit bezpečnostním výzvám, které 
vyvstávají na evropském kontinentu a v 
jeho blízkém okolí, a vyzývá členské státy, 
aby vypracovaly účinný integrovaný 
postup pro řešení krizí a konfliktů, který 
bude optimálním a vyváženým 
způsobem spojovat civilní a vojenské 
prostředky;  je přesvědčen, že schopnost 
Unie reagovat přiměřeně na propukající 
krize a konflikty záleží rovněž na 
rychlosti, s jakou jsou přijímána 
rozhodnutí; v tomto ohledu podporuje, 
aby bylo v Radě zavedeno hlasování 
kvalifikovanou většinou;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Joachim Schuster

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že Unie na nové krize a 
na tuto novou mezinárodní situaci 
reagovala opožděně a nedokázala se jim 
včas přizpůsobit, ať politicky, 
diplomaticky nebo vojensky; domnívá se, 
že ve specifické oblasti obrany to byl 
nedostatek investic, heterogenita kapacit a 
nedostatek interoperability, ale také, a 
především, politické zdráhání se zavést 
účinné mechanismy, které ovšem 
předpokládají unijní smlouvy a řada 
dohod o spolupráci mezi členskými státy, 
co oslabilo schopnost Unie hrát 
rozhodující roli při vnějších krizích; 
mimoto si uvědomuje, že žádná země není 
s to sama čelit bezpečnostním výzvám, 
které vyvstávají na evropském kontinentu 
a v jeho blízkém okolí;

5. konstatuje, že dosud neexistuje 
společný strategický postoj všech 28 
členských států EU k potenciálním 
hrozbám a že členské státy proto mají 
různé obranné strategie a vojenské 
výdaje; navrhuje proto, aby byla vedena 
podrobná interinstitucionální diskuse o 
budoucí úloze a cílech EU v zahraniční a 
bezpečnostní politice, která se neomezí 
pouze na globální strategii EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že Unie na nové krize a 
na tuto novou mezinárodní situaci 
reagovala opožděně a nedokázala se jim 
včas přizpůsobit, ať politicky, diplomaticky 
nebo vojensky; domnívá se, že ve 
specifické oblasti obrany to byl nedostatek 
investic, heterogenita kapacit a nedostatek 
interoperability, ale také, a především, 
politické zdráhání se zavést účinné 
mechanismy, které ovšem předpokládají 
unijní smlouvy a řada dohod o spolupráci 
mezi členskými státy, co oslabilo 
schopnost Unie hrát rozhodující roli při 
vnějších krizích; mimoto si uvědomuje, že 
žádná země není s to sama čelit 
bezpečnostním výzvám, které vyvstávají na 

5. konstatuje, že Unie na nové krize a 
na tuto novou mezinárodní situaci 
reagovala opožděně a nedokázala se jim 
včas přizpůsobit, ať politicky, diplomaticky 
nebo vojensky; ve specifické oblasti 
obrany není kvůli nedostatečným 
investicím, heterogenitě kapacit a 
nedostatku interoperability možné čelit 
bezpečnostním výzvám, které vyvstávají na 
evropském kontinentu a v jeho blízkém 
okolí;
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evropském kontinentu a v jeho blízkém 
okolí;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že Unie na nové krize a 
na tuto novou mezinárodní situaci 
reagovala opožděně a nedokázala se jim 
včas přizpůsobit, ať politicky, diplomaticky 
nebo vojensky; domnívá se, že ve 
specifické oblasti obrany to byl nedostatek 
investic, heterogenita kapacit a nedostatek 
interoperability, ale také, a především, 
politické zdráhání se zavést účinné 
mechanismy, které ovšem předpokládají 
unijní smlouvy a řada dohod o spolupráci 
mezi členskými státy, co oslabilo 
schopnost Unie hrát rozhodující roli při 
vnějších krizích; mimoto si uvědomuje, že 
žádná země není s to sama čelit 
bezpečnostním výzvám, které vyvstávají na 
evropském kontinentu a v jeho blízkém 
okolí;

5. konstatuje, že Unie na nové krize a 
na tuto novou mezinárodní situaci 
reagovala opožděně a nedokázala se jim 
včas přizpůsobit, ať politicky, diplomaticky 
nebo vojensky; domnívá se, že ve 
specifické oblasti obrany to byl nedostatek 
investic, heterogenita kapacit a nedostatek 
interoperability, ale také, a především, 
politické zdráhání se zavést účinné 
mechanismy, které ovšem předpokládají 
unijní smlouvy a řada dohod o spolupráci 
mezi členskými státy, co oslabilo 
schopnost Unie hrát rozhodující roli při 
vnějších krizích; proto naléhavě žádá 
Evropskou radu, aby v oblasti SZBP a 
SBOP nahradila jednomyslné hlasování 
hlasováním kvalifikovanou většinou, 
pokud to Smlouva o Evropské unii 
umožňuje, a to i při rozhodování o 
civilních misích EU; mimoto si 
uvědomuje, že žádná země není s to sama 
čelit bezpečnostním výzvám, které 
vyvstávají na evropském kontinentu a v 
jeho blízkém okolí;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Pierfrancesco Majorino

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že Unie na nové krize a 
na tuto novou mezinárodní situaci 
reagovala opožděně a nedokázala se jim 
včas přizpůsobit, ať politicky, diplomaticky 
nebo vojensky; domnívá se, že ve 
specifické oblasti obrany to byl nedostatek 
investic, heterogenita kapacit a nedostatek 
interoperability, ale také, a především, 
politické zdráhání se zavést účinné 
mechanismy, které ovšem předpokládají 
unijní smlouvy a řada dohod o spolupráci 
mezi členskými státy, co oslabilo 
schopnost Unie hrát rozhodující roli při 
vnějších krizích; mimoto si uvědomuje, že 
žádná země není s to sama čelit 
bezpečnostním výzvám, které vyvstávají na 
evropském kontinentu a v jeho blízkém 
okolí;

5. konstatuje, že Unie na nové krize a 
na tuto novou mezinárodní situaci 
reagovala opožděně a nedokázala se jim 
včas přizpůsobit, ať politicky, diplomaticky 
nebo vojensky; domnívá se, že ve 
specifické oblasti obrany to byla 
heterogenita kapacit a nedostatek 
interoperability, ale také, a především, 
politické zdráhání se zavést účinné 
mechanismy, které ovšem předpokládají 
unijní smlouvy a řada dohod o spolupráci 
mezi členskými státy, co oslabilo 
schopnost Unie hrát rozhodující roli při 
vnějších krizích; proto naléhavě žádá 
Evropskou radu, aby v oblasti SZBP a 
SBOP nahradila jednomyslné hlasování 
hlasováním kvalifikovanou většinou, 
pokud to Smlouva o Evropské unii 
umožňuje; mimoto si uvědomuje, že žádná 
země není s to sama čelit bezpečnostním 
výzvám, které vyvstávají na evropském 
kontinentu a v jeho blízkém okolí;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že Unie na nové krize a 
na tuto novou mezinárodní situaci 
reagovala opožděně a nedokázala se jim 
včas přizpůsobit, ať politicky, 
diplomaticky nebo vojensky; domnívá se, 
že ve specifické oblasti obrany to byl 
nedostatek investic, heterogenita kapacit a 
nedostatek interoperability, ale také, a 
především, politické zdráhání se zavést 
účinné mechanismy, které ovšem 
předpokládají unijní smlouvy a řada dohod 
o spolupráci mezi členskými státy, co 
oslabilo schopnost Unie hrát rozhodující 

5. konstatuje, že je stále nutnější, aby 
Unie na nové krize a na tuto novou 
mezinárodní situaci reagovala a 
přizpůsobila se jim, ať politicky, 
diplomaticky nebo vojensky; domnívá se, 
že ve specifické oblasti obrany to byl 
nedostatek investic, nedostatek kapacit 
a špatná schopnost reakce, ale také 
politická omezení bránící plnému využití 
mechanismů, které ovšem předpokládají 
unijní smlouvy, co neumožnilo, aby Unie 
plně rozvinula svůj potenciál hrát 
rozhodující roli při vnějších krizích; 



PE643.150v01-00 36/164 AM\1192395CS.docx

CS

roli při vnějších krizích; mimoto si 
uvědomuje, že žádná země není s to sama 
čelit bezpečnostním výzvám, které 
vyvstávají na evropském kontinentu a v 
jeho blízkém okolí;

mimoto si uvědomuje, že žádná země není 
bez spolupráce se spojenci a partnery s to 
sama čelit bezpečnostním výzvám;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Željana Zovko

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že Unie na nové krize a 
na tuto novou mezinárodní situaci 
reagovala opožděně a nedokázala se jim 
včas přizpůsobit, ať politicky, diplomaticky 
nebo vojensky; domnívá se, že ve 
specifické oblasti obrany to byl nedostatek 
investic, heterogenita kapacit a nedostatek 
interoperability, ale také, a především, 
politické zdráhání se zavést účinné 
mechanismy, které ovšem předpokládají 
unijní smlouvy a řada dohod o spolupráci 
mezi členskými státy, co oslabilo 
schopnost Unie hrát rozhodující roli při 
vnějších krizích; mimoto si uvědomuje, že 
žádná země není s to sama čelit 
bezpečnostním výzvám, které vyvstávají na 
evropském kontinentu a v jeho blízkém 
okolí;

5. konstatuje, že Unie na nové krize a 
na tuto novou mezinárodní situaci 
reagovala opožděně a nedokázala se jim 
včas přizpůsobit, ať politicky, diplomaticky 
nebo vojensky; domnívá se, že ve 
specifické oblasti obrany to byl nedostatek 
investic, heterogenita kapacit a nedostatek 
interoperability, ale také, a především, 
politické zdráhání se zavést účinné 
mechanismy, které ovšem předpokládají 
unijní smlouvy a řada dohod o spolupráci 
mezi členskými státy, co oslabilo 
schopnost Unie hrát rozhodující roli při 
vnějších krizích; mimoto si uvědomuje a 
zdůrazňuje, že žádná země není s to sama 
čelit bezpečnostním výzvám, které 
vyvstávají na evropském kontinentu a v 
jeho blízkém okolí;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že Unie na nové krize a 5. konstatuje, že Unie na nové krize a 
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na tuto novou mezinárodní situaci 
reagovala opožděně a nedokázala se jim 
včas přizpůsobit, ať politicky, diplomaticky 
nebo vojensky; domnívá se, že ve 
specifické oblasti obrany to byl nedostatek 
investic, heterogenita kapacit a nedostatek 
interoperability, ale také, a především, 
politické zdráhání se zavést účinné 
mechanismy, které ovšem předpokládají 
unijní smlouvy a řada dohod o spolupráci 
mezi členskými státy, co oslabilo 
schopnost Unie hrát rozhodující roli při 
vnějších krizích; mimoto si uvědomuje, že 
žádná země není s to sama čelit 
bezpečnostním výzvám, které vyvstávají na 
evropském kontinentu a v jeho blízkém 
okolí;

na tuto novou mezinárodní situaci reaguje 
opožděně a nedokáže se jim včas 
přizpůsobit, ať politicky, diplomaticky 
nebo vojensky; domnívá se, že ve 
specifické oblasti obrany to byl nedostatek 
investic, heterogenita kapacit a nedostatek 
interoperability, ale také, a především, 
politické zdráhání se zavést účinné 
mechanismy, které ovšem předpokládají 
unijní smlouvy a řada dohod o spolupráci 
mezi členskými státy, co narušuje 
schopnost Unie hrát rozhodující roli při 
vnějších krizích; mimoto si uvědomuje, že 
žádná země není s to sama čelit 
bezpečnostním výzvám, které vyvstávají na 
evropském kontinentu a v jeho blízkém 
okolí;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá skutečnost, že v této zhoršené a 
velmi proměnlivé situaci došlo k sice 
pozdnímu, ale reálnému uvědomění si 
společných bezpečnostních zájmů a u 
evropských zemí a evropských institucí je 
stále větší politická vůle jednat v zájmu své 
bezpečnosti kolektivně, přičemž mají k 
dispozici více autonomních prostředků 
činnosti;

6. vítá skutečnost, že v této zhoršené a 
velmi proměnlivé situaci došlo k sice 
pozdnímu, ale reálnému uvědomění si 
společných bezpečnostních zájmů a u 
evropských zemí je stále větší politická 
vůle jednat v zájmu své bezpečnosti 
kolektivně, přičemž mají k dispozici více 
prostředků k rozhodnému jednání; dále 
vítá výrazné navýšení prostředků 
přislíbených USA na bezpečnost v Evropě, 
mj. zvýšením prostředků evropské 
iniciativy pro odstrašení („European 
Deterrence Initiative“) na 6 miliard USD 
a posílením předsunuté vojenské 
přítomnosti v Evropě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 75
Claudiu Manda

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá skutečnost, že v této zhoršené a 
velmi proměnlivé situaci došlo k sice 
pozdnímu, ale reálnému uvědomění si 
společných bezpečnostních zájmů a u 
evropských zemí a evropských institucí je 
stále větší politická vůle jednat v zájmu své 
bezpečnosti kolektivně, přičemž mají k 
dispozici více autonomních prostředků 
činnosti;

6. vítá skutečnost, že v této zhoršené a 
velmi proměnlivé situaci došlo k sice 
pozdnímu, ale reálnému uvědomění si 
společných bezpečnostních zájmů a u 
evropských zemí a evropských institucí je 
stále větší politická vůle jednat v zájmu své 
bezpečnosti kolektivně, přičemž mají k 
dispozici více autonomních prostředků 
činnosti; konstatuje, že EU se může stát 
silnější a schopnou převzít větší díl 
odpovědnosti za svou vlastní bezpečnost a 
obranu pouze pomocí kolektivního 
přístupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá skutečnost, že v této zhoršené a 
velmi proměnlivé situaci došlo k sice 
pozdnímu, ale reálnému uvědomění si 
společných bezpečnostních zájmů a u 
evropských zemí a evropských institucí je 
stále větší politická vůle jednat v zájmu 
své bezpečnosti kolektivně, přičemž mají k 
dispozici více autonomních prostředků 
činnosti;

6. v této zhoršené a velmi proměnlivé 
situaci vyzývá k reálnému uvědomění si 
společných bezpečnostních zájmů, přijetí 
dalších politických opatření a zvýšení 
výdajů na obranu;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá skutečnost, že v této zhoršené a 
velmi proměnlivé situaci došlo k sice 
pozdnímu, ale reálnému uvědomění si 
společných bezpečnostních zájmů a u 
evropských zemí a evropských institucí je 
stále větší politická vůle jednat v zájmu své 
bezpečnosti kolektivně, přičemž mají k 
dispozici více autonomních prostředků 
činnosti;

6. vítá skutečnost, že v této zhoršené a 
velmi proměnlivé situaci došlo k sice 
pozdnímu, ale reálnému uvědomění si 
společných bezpečnostních zájmů a u 
evropských zemí je stále větší politická 
vůle;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Željana Zovko

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá skutečnost, že v této zhoršené a 
velmi proměnlivé situaci došlo k sice 
pozdnímu, ale reálnému uvědomění si 
společných bezpečnostních zájmů a u 
evropských zemí a evropských institucí je 
stále větší politická vůle jednat v zájmu své 
bezpečnosti kolektivně, přičemž mají k 
dispozici více autonomních prostředků 
činnosti;

6. vítá skutečnost, že v této zhoršené a 
velmi proměnlivé situaci došlo k sice 
pozdnímu, ale reálnému uvědomění si 
společných bezpečnostních zájmů a u 
evropských členských států i u zbývajících 
evropských zemí a evropských institucí je 
zásadní stále větší politická vůle jednat v 
zájmu své bezpečnosti kolektivně, přičemž 
mají k dispozici více autonomních 
prostředků činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá skutečnost, že v této zhoršené a 
velmi proměnlivé situaci došlo k sice 
pozdnímu, ale reálnému uvědomění si 
společných bezpečnostních zájmů a u 
evropských zemí a evropských institucí je 
stále větší politická vůle jednat v zájmu své 
bezpečnosti kolektivně, přičemž mají k 
dispozici více autonomních prostředků 
činnosti;

6. vítá skutečnost, že v této zhoršené a 
velmi proměnlivé situaci došlo k sice 
pozdnímu, ale reálnému uvědomění si 
společných bezpečnostních zájmů a u 
evropských zemí a evropských institucí je 
stále větší politická vůle jednat v zájmu své 
bezpečnosti kolektivně, přičemž mají k 
dispozici více prostředků k preventivnímu, 
rychlému, účinnému a autonomnímu 
jednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá skutečnost, že v této zhoršené 
a velmi proměnlivé situaci došlo k sice 
pozdnímu, ale reálnému uvědomění si 
společných bezpečnostních zájmů a u 
evropských zemí a evropských institucí je 
stále větší politická vůle jednat v zájmu své 
bezpečnosti kolektivně, přičemž mají k 
dispozici více autonomních prostředků 
činnosti;

6. vítá uvědomění si společných 
bezpečnostních zájmů a u evropských zemí 
a evropských institucí je stále větší 
politická vůle jednat v zájmu své 
bezpečnosti kolektivně, přičemž mají k 
dispozici více autonomních prostředků 
činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá skutečnost, že v této zhoršené a 
velmi proměnlivé situaci došlo k sice 
pozdnímu, ale reálnému uvědomění si 

6. vítá skutečnost, že v této zhoršené a 
velmi proměnlivé situaci došlo k sice 
pozdnímu, ale reálnému uvědomění si 
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společných bezpečnostních zájmů a u 
evropských zemí a evropských institucí je 
stále větší politická vůle jednat v zájmu své 
bezpečnosti kolektivně, přičemž mají k 
dispozici více autonomních prostředků 
činnosti;

společných bezpečnostních zájmů a u 
evropských zemí je stále větší politická 
vůle jednat v zájmu své bezpečnosti 
kolektivně, přičemž mají k dispozici více 
autonomních prostředků činnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 82
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Michal Šimečka, 
Christophe Grudler

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že tyto výzvy by měly 
být řešeny společně, a nikoli pouze 
jedinou zemí; považuje za nezbytné, aby 
EU reagovala na tyto výzvy rychle, 
důsledně, účinně a jednotně a aby tak 
činila ve shodě se spojenci, partnery a 
dalšími mezinárodními organizacemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je přesvědčen, že reakce na 
bezpečnostní výzvy pro Unii spočívá 
prioritně v posílení její strategické 
autonomie;

7. je přesvědčen, že reakce na 
bezpečnostní výzvy pro Unii spočívá 
prioritně ve vypracování komplexní a 
moderní bezpečnostní politiky, která bude 
úzce propojená se všemi ostatními 
vnějšími politikami, a skutečné evropské 
bezpečnostní unie, která se soustředí na 
bezpečnost lidí a umožní autonomní a 
účinné rozhodování, plánování, provádění 
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a uplatňování diplomatických, civilních, 
vojenských a jakýchkoli jiných 
příslušných bezpečnostních opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je přesvědčen, že reakce na 
bezpečnostní výzvy pro Unii spočívá 
prioritně v posílení její strategické 
autonomie;

7. je přesvědčen, že reakce na 
bezpečnostní výzvy pro členské státy 
spočívá prioritně v posílení jejich 
spolupráce; zdůrazňuje strategickou 
nestabilitu vyvolanou tureckou 
diplomacií; vyjadřuje své znepokojení nad 
návratem mnoha džihádistů do členských 
států a na západní Balkán;

Or. fr

Pozměňovací návrh 85
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je přesvědčen, že reakce na 
bezpečnostní výzvy pro Unii spočívá 
prioritně v posílení její strategické 
autonomie;

7. je přesvědčen, že reakce na 
bezpečnostní výzvy pro Unii spočívá 
prioritně v posílení její strategické 
autonomie; proto podporuje směřování k 
integraci bezpečnosti a obrany, jejíž 
součástí by v dlouhodobém horizontu 
mělo být i vytvoření společné evropské 
armády;

Or. en
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Pozměňovací návrh 86
Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je přesvědčen, že reakce na 
bezpečnostní výzvy pro Unii spočívá 
prioritně v posílení její strategické 
autonomie;

7. je přesvědčen, že reakce na 
bezpečnostní výzvy pro Unii spočívá 
prioritně v posílení její strategické 
autonomie; proto podporuje směřování k 
integraci bezpečnosti a obrany, jejíž 
součástí by v dlouhodobém horizontu 
mělo být i vytvoření společné evropské 
armády;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je přesvědčen, že reakce na 
bezpečnostní výzvy pro Unii spočívá 
prioritně v posílení její strategické 
autonomie;

7. zdůrazňuje, že reakce na 
bezpečnostní výzvy pro Unii spočívá 
prioritně ve strategické odpovědnosti 
členských států, mj. ve zvýšení výdajů na 
obranu a investic do rozvoje schopností;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je přesvědčen, že reakce na 
bezpečnostní výzvy pro Unii spočívá 
prioritně v posílení její strategické 

7. je přesvědčen, že reakce na 
bezpečnostní výzvy pro Unii spočívá 
prioritně v posílení její strategické 
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autonomie; autonomie; zdůrazňuje, že energetická 
bezpečnost představuje z hlediska 
dosažení strategické autonomie důležitý 
prvek;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je přesvědčen, že reakce na 
bezpečnostní výzvy pro Unii spočívá 
prioritně v posílení její strategické 
autonomie;

7. je přesvědčen, že reakce na 
bezpečnostní výzvy pro Unii spočívá 
prioritně v posílení její strategické 
autonomie a její schopnosti spolupracovat 
v rámci strategického partnerství s 
ostatními, zejména s NATO;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je přesvědčen, že reakce na 
bezpečnostní výzvy pro Unii spočívá 
prioritně v posílení její strategické 
autonomie;

7. je přesvědčen, že reakce na 
bezpečnostní výzvy pro Unii spočívá 
prioritně v posílení její strategické 
autonomie a jejích vnitřních kapacit;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení



AM\1192395CS.docx 45/164 PE643.150v01-00

CS

Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je přesvědčen, že reakce na 
bezpečnostní výzvy pro Unii spočívá 
prioritně v posílení její strategické 
autonomie;

7. je přesvědčen, že reakce na 
bezpečnostní výzvy pro Unii spočívá 
prioritně v lepší integraci za účelem 
dosažení strategické autonomie;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je přesvědčen, že reakce na 
bezpečnostní výzvy pro Unii spočívá 
prioritně v posílení její strategické 
autonomie;

7. je přesvědčen, že reakce na 
bezpečnostní výzvy pro Unii spočívá 
prioritně v definování a posílení její 
strategické autonomie;

Or. de

Pozměňovací návrh 93
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je přesvědčen, že reakce na 
bezpečnostní výzvy pro Unii spočívá 
prioritně v posílení její strategické 
autonomie;

7. je přesvědčen, že reakce na 
bezpečnostní výzvy pro Unii spočívá 
prioritně v posílení schopnosti členských 
států spolupracovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski
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Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je přesvědčen, že reakce na 
bezpečnostní výzvy pro Unii spočívá 
prioritně v posílení její strategické 
autonomie;

7. je přesvědčen, že obrana a 
bezpečnost Unie spočívá prioritně v 
posílení Atlantické aliance;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Hilde Vautmans, Michal Šimečka

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že strategické 
partnerství mezi EU a NATO je zásadní 
pro řešení bezpečnostních výzev, jimž čelí 
EU a její sousedství; zdůrazňuje, že 
strategická autonomie EU nezpochybňuje 
existenci NATO ani neoslabuje stávající 
bezpečnostní architekturu v Evropě; 
silnější Evropa posiluje NATO a 
umožňuje nám vypořádat se společně s 
globálnějšími problémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Nikos 
Androulakis, Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vítá úspěchy, kterých bylo v 
posledních pěti letech dosaženo v 
souvislosti s posílením společné 
bezpečnostní a obranné politiky, a vyzývá 



AM\1192395CS.docx 47/164 PE643.150v01-00

CS

Radu a Komisi, aby dále rozvíjely 
schopnost Unie vystupovat jako globální 
partner zastupující zájmy evropských 
občanů a působící jako pozitivní síla v 
mezinárodních vztazích;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vítá a podporuje operaci Atlantické 
odhodlání (Atlantic Resolve) a posílenou 
předsunutou přítomnost NATO na 
evropském kontinentu a uznává, že 
jednotky NATO sehrávají důležitou úlohu 
v úsilí o zabránění další ruské agrese a v 
případě konfliktu poskytují významnou 
pomoc;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. oceňuje zapojení Evropy do 
operace Rozhodná podpora (Resolute 
Support) v Afghánistánu a podporu, 
kterou Evropa této operaci poskytuje; dále 
uznává význam této mise z hlediska 
stability a bezpečnosti Afghánistánu a 
regionu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 99
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 7 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7c. uznává, že by měla probíhat úzká 
spolupráce i se třetími zeměmi a 
prostřednictvím struktury NATO pro 
řízení a plánování; tato spolupráce zajistí 
zásadní schopnosti, jako je strategická 
přeprava, které jsou nepostradatelné pro 
operace v okrajových regionech Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Nutnost posílit evropskou strategickou 
autonomii

Nutnost posílit Evropskou unii jako 
autonomního a efektivního aktéra

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Michael Gahler

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Nutnost posílit evropskou strategickou 
autonomii

Nutnost rozvíjet a posílit evropskou 
strategickou autonomii
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Or. de

Pozměňovací návrh 102
Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Nutnost posílit evropskou strategickou 
autonomii

Nutnost dosáhnout evropské strategické 
autonomie

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že ambici dosáhnout 
evropské strategické autonomie poprvé 
schválilo 28 hlav států a předsedů vlád v 
červnu 2016 v Globální strategii 
zahraniční a bezpečnostní politiky 
Evropské unie, kterou dne 28. června 
2016 představila místopředsedkyně 
Komise, vysoká představitelka Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 104
Martin Horwood, Malik Azmani, Klemen Grošelj

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že ambici dosáhnout 
evropské strategické autonomie poprvé 

8. konstatuje, že ambici dosáhnout 
evropské strategické autonomie poprvé 
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schválilo 28 hlav států a předsedů vlád v 
červnu 2016 v Globální strategii zahraniční 
a bezpečnostní politiky Evropské unie, 
kterou dne 28. června 2016 představila 
místopředsedkyně Komise, vysoká 
představitelka Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku;

schválilo 28 hlav států a předsedů vlád v 
červnu 2016 v Globální strategii zahraniční 
a bezpečnostní politiky Evropské unie, 
kterou dne 28. června 2016 představila 
místopředsedkyně Komise, vysoká 
představitelka Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku; domnívá se, že ve 
všech nadcházejících přezkumech 
globální strategie EU z roku 2016 je třeba 
se zaměřit na zefektivnění praktického a 
operativního provádění evropské 
strategické autonomie a nemělo 
by docházet ke změně jejího zaměření;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Kris Peeters

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že ambici dosáhnout 
evropské strategické autonomie poprvé 
schválilo 28 hlav států a předsedů vlád v 
červnu 2016 v Globální strategii zahraniční 
a bezpečnostní politiky Evropské unie, 
kterou dne 28. června 2016 představila 
místopředsedkyně Komise, vysoká 
představitelka Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku;

8. konstatuje, že ambici dosáhnout 
evropské strategické autonomie poprvé 
schválilo 28 hlav států a předsedů vlád v 
červnu 2016 v Globální strategii zahraniční 
a bezpečnostní politiky Evropské unie, 
kterou dne 28. června 2016 představila 
místopředsedkyně Komise, vysoká 
představitelka Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku; tato strategie 
stanovila evropskou strategickou 
autonomii jako dlouhodobý cíl a 
obsahovala požadavek postupné 
synchronizace a vzájemného 
přizpůsobování vnitrostátního obranného 
plánování a postupů v oblasti rozvoje 
schopností;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Michael Gahler
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že ambici dosáhnout 
evropské strategické autonomie poprvé 
schválilo 28 hlav států a předsedů vlád v 
červnu 2016 v Globální strategii zahraniční 
a bezpečnostní politiky Evropské unie, 
kterou dne 28. června 2016 představila 
místopředsedkyně Komise, vysoká 
představitelka Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku;

8. konstatuje, že ambice dosáhnout 
evropské strategické autonomie byla 
poprvé formulována v závěrech Rady ze 
dne 19. a 20. prosince 2013 a v červnu 
2016 ji schválilo 28 hlav států a předsedů 
vlád v Globální strategii zahraniční 
a bezpečnostní politiky Evropské unie, 
kterou dne 28. června 2016 představila 
místopředsedkyně Komise, vysoká 
představitelka Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku;

Or. de

Pozměňovací návrh 107
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že ambici dosáhnout 
evropské strategické autonomie poprvé 
schválilo 28 hlav států a předsedů vlád v 
červnu 2016 v Globální strategii zahraniční 
a bezpečnostní politiky Evropské unie, 
kterou dne 28. června 2016 představila 
místopředsedkyně Komise, vysoká 
představitelka Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku;

8. konstatuje, že ambice dosáhnout 
evropské strategické autonomie byla 
poprvé uznána v Globální strategii 
zahraniční a bezpečnostní politiky 
Evropské unie, kterou dne 28. června 2016 
představila místopředsedkyně Komise, 
vysoká představitelka Unie pro zahraniční 
věci a bezpečnostní politiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že zásada evropské 
strategické autonomie spočívá ve 
schopnosti Unie posilovat svou svobodu 
posouzení situace, rozhodování a jednání, 
když si to okolnosti žádají, aby hájila své 
zájmy a hodnoty;

9. domnívá se, že zásada evropské 
strategické autonomie spočívá na chybné 
myšlence, že EU dokáže lépe než NATO 
nebo jednotlivé národy posoudit situaci, 
rozhodovat a jednat, aby hájila zájmy a 
hodnoty našich občanů, přičemž některé 
evropské země by sice mohly zahájit 
vojenské operace menší intenzity, je však 
těžké představit si okolnosti, za kterých by 
se evropské země zapojily do větších 
bojových operací bez podpory spojenců z 
NATO, a proto naléhavě žádá, aby byl 
obnoven závazek oživit Alianci;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta, Klemen Grošelj

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že zásada evropské 
strategické autonomie spočívá ve 
schopnosti Unie posilovat svou svobodu 
posouzení situace, rozhodování a jednání, 
když si to okolnosti žádají, aby hájila své 
zájmy a hodnoty;

9. domnívá se, že zásada evropské 
strategické autonomie spočívá ve 
schopnosti Unie posilovat svou svobodu 
posouzení situace, svou autonomní 
provozní kapacitu tvořenou spolehlivými 
vojenskými jednotkami, svou průmyslovou 
kapacitu pro výrobu vybavení, které 
vojsko potřebuje, a svou politickou 
kapacitu pro přijímání rozhodnutí, když si 
to okolnosti žádají, aby hájila své zájmy a 
hodnoty;

Or. fr

Pozměňovací návrh 110
Radosław Sikorski

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že zásada evropské 
strategické autonomie spočívá ve 
schopnosti Unie posilovat svou svobodu 
posouzení situace, rozhodování a jednání, 
když si to okolnosti žádají, aby hájila své 
zájmy a hodnoty;

9. domnívá se, že zásada evropské 
strategické autonomie spočívá ve 
schopnosti Unie posilovat svou svobodu 
posouzení situace, rozhodování a jednání, 
když si to okolnosti žádají, aby hájila své 
zájmy a hodnoty; je pevně přesvědčen, že 
součástí evropské strategické autonomie 
by měla být schopnost nasadit vojenské 
síly na periferii EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že zásada evropské 
strategické autonomie spočívá ve 
schopnosti Unie posilovat svou svobodu 
posouzení situace, rozhodování a jednání, 
když si to okolnosti žádají, aby hájila své 
zájmy a hodnoty;

9. domnívá se, že koncept EU jako 
účinného a nezávislého aktéra v oblasti 
bezpečnosti spočívá ve schopnosti Unie 
posilovat svou svobodu posouzení situace, 
rozhodování a možnosti jednání, když si to 
okolnosti žádají, aby hájila společné zájmy 
a univerzální hodnoty, pravidla a zásady;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že zásada evropské 
strategické autonomie spočívá ve 
schopnosti Unie posilovat svou svobodu 
posouzení situace, rozhodování a jednání, 

9. domnívá se, že zásada evropské 
strategické autonomie spočívá ve 
schopnosti členských států posilovat svou 
svobodu posouzení situace, rozhodování a 



PE643.150v01-00 54/164 AM\1192395CS.docx

CS

když si to okolnosti žádají, aby hájila své 
zájmy a hodnoty;

jednání, když si to okolnosti žádají, aby 
hájily své zájmy, které se někdy 
mohou ukázat jako společné;

Or. fr

Pozměňovací návrh 113
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že zásada evropské 
strategické autonomie spočívá ve 
schopnosti Unie posilovat svou svobodu 
posouzení situace, rozhodování a jednání, 
když si to okolnosti žádají, aby hájila své 
zájmy a hodnoty;

9. domnívá se, že zásada evropské 
strategické autonomie spočívá ve 
schopnosti Unie posilovat svou svobodu 
posouzení situace, rozhodování a jednání, 
když si to okolnosti žádají, aby v zahraničí 
hájila finanční zájmy některých ze svých 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že zásada evropské 
strategické autonomie spočívá ve 
schopnosti Unie posilovat svou svobodu 
posouzení situace, rozhodování a jednání, 
když si to okolnosti žádají, aby hájila své 
zájmy a hodnoty;

9. domnívá se, že zásada evropské 
strategické autonomie spočívá ve 
schopnosti Unie posilovat svou svobodu 
posouzení situace a poskytování rady 
členským státům, když si to okolnosti 
žádají, aby členské státy mohly hájit své 
zájmy a hodnoty;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Kris Peeters
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že zásada evropské 
strategické autonomie spočívá ve 
schopnosti Unie posilovat svou svobodu 
posouzení situace, rozhodování a jednání, 
když si to okolnosti žádají, aby hájila své 
zájmy a hodnoty;

9. domnívá se, že zásada evropské 
strategické autonomie spočívá ve 
schopnosti Unie posilovat svou svobodu 
posouzení situace, rozhodování a jednání, 
když si to okolnosti žádají, aby v duchu 
mnohostrannosti hájila své zájmy a 
hodnoty;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že zásada evropské 
strategické autonomie spočívá ve 
schopnosti Unie posilovat svou svobodu 
posouzení situace, rozhodování a jednání, 
když si to okolnosti žádají, aby hájila své 
zájmy a hodnoty;

9. domnívá se, že evropská 
strategická autonomie spočívá ve 
schopnosti Unie posilovat svou svobodu 
posouzení situace, rozhodování a jednání s 
ohledem na aspekty zahraniční a 
bezpečnostní politiky, když si to okolnosti 
žádají, aby hájila své společné zájmy a 
hodnoty;

Or. de

Pozměňovací návrh 117
Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že zásada evropské 
strategické autonomie spočívá ve 
schopnosti Unie posilovat svou svobodu 

9. domnívá se, že zásada evropské 
strategické autonomie spočívá ve 
schopnosti Unie posilovat svou svobodu 
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posouzení situace, rozhodování a jednání, 
když si to okolnosti žádají, aby hájila své 
zájmy a hodnoty;

posouzení situace, rozhodování a jednání, 
když si to okolnosti žádají, aby hájila své 
zájmy včetně svých hodnot;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že zásada evropské 
strategické autonomie spočívá ve 
schopnosti Unie posilovat svou svobodu 
posouzení situace, rozhodování a jednání, 
když si to okolnosti žádají, aby hájila své 
zájmy a hodnoty;

9. domnívá se, že myšlenka evropské 
strategické autonomie odráží cíl převzít v 
zájmu ochrany evropských zájmů a 
hodnot větší odpovědnost za evropskou 
bezpečnost spolu s partnery, kdekoli to 
bude možné, a v případě potřeby i 
samostatně;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Joachim Schuster

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje význam a dodržování 
mezinárodních závazků EU a jejích 
členských států, pokud jde o konvenční a 
jaderné odzbrojení a kontrolu zbraní; 
připomíná, že každá zahraniční vojenská 
operace by měla vyžadovat mandát OSN;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Pierfrancesco Majorino
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Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje význam a dodržování 
mezinárodních závazků EU a jejích 
členských států, pokud jde o konvenční a 
jaderné odzbrojení a kontrolu zbraní; 
připomíná, že každá zahraniční vojenská 
operace by měla vyžadovat mandát OSN;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se proto, že evropská 
strategická autonomie v první řadě 
spočívá Unie ve schopnosti vyhodnotit 
krizovou situaci a samostatně se 
rozhodnout, což nutně předpokládá 
nezávislý rozhodovací proces, prostředky k 
vyhodnocení situace a svobodu analyzovat 
situaci a jednat; domnívá se rovněž, že 
evropská strategická autonomie se 
zakládá na schopnosti Unie jednat sama, 
když jde o její zájmy (v operačních 
prostorech, které její evropští partneři 
nepovažují za prioritní) nebo o postup v 
rámci stávající spolupráce; domnívá se, že 
evropská strategická autonomie je 
součástí mnohostranného rámce, který 
respektuje závazky v rámci OSN a je 
komplementární s aliancemi (NATO) a 
partnerstvími, k nimž se hlásí většina 
členských států; se vší naléhavostí 
zdůrazňuje, že strategická autonomie 
nutně neznamená, že Unie musí 
systematicky, všude a za všech okolností, 
jednat sama;

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 122
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se proto, že evropská 
strategická autonomie v první řadě spočívá 
Unie ve schopnosti vyhodnotit krizovou 
situaci a samostatně se rozhodnout, což 
nutně předpokládá nezávislý rozhodovací 
proces, prostředky k vyhodnocení situace a 
svobodu analyzovat situaci a jednat; 
domnívá se rovněž, že evropská strategická 
autonomie se zakládá na schopnosti Unie 
jednat sama, když jde o její zájmy (v 
operačních prostorech, které její evropští 
partneři nepovažují za prioritní) nebo o 
postup v rámci stávající spolupráce; 
domnívá se, že evropská strategická 
autonomie je součástí mnohostranného 
rámce, který respektuje závazky v rámci 
OSN a je komplementární s aliancemi 
(NATO) a partnerstvími, k nimž se hlásí 
většina členských států; se vší naléhavostí 
zdůrazňuje, že strategická autonomie 
nutně neznamená, že Unie musí 
systematicky, všude a za všech okolností, 
jednat sama;

10. domnívá se proto, že evropská 
strategická autonomie v první řadě spočívá 
ve schopnosti Unie vyhodnotit krizovou 
situaci a poskytovat pokyny, což nutně 
předpokládá nezávislý rozhodovací proces, 
prostředky k vyhodnocení situace a 
svobodu analyzovat situaci a poskytovat 
poradenství; domnívá se rovněž, že 
evropská strategická autonomie se zakládá 
na schopnosti členských států jednat 
samostaně, když jde o jejich zájmy (v 
operačních prostorech, které její evropští 
partneři nepovažují za prioritní) nebo o 
postup v rámci stávající spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se proto, že evropská 
strategická autonomie v první řadě spočívá 
Unie ve schopnosti vyhodnotit krizovou 
situaci a samostatně se rozhodnout, což 

10. domnívá se proto, že evropská 
strategická autonomie v první řadě spočívá 
ve schopnosti Unie vyhodnotit krizovou 
situaci a samostatně se rozhodnout, což 
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nutně předpokládá nezávislý rozhodovací 
proces, prostředky k vyhodnocení situace a 
svobodu analyzovat situaci a jednat; 
domnívá se rovněž, že evropská 
strategická autonomie se zakládá na 
schopnosti Unie jednat sama, když jde o 
její zájmy (v operačních prostorech, které 
její evropští partneři nepovažují za 
prioritní) nebo o postup v rámci stávající 
spolupráce; domnívá se, že evropská 
strategická autonomie je součástí 
mnohostranného rámce, který respektuje 
závazky v rámci OSN a je komplementární 
s aliancemi (NATO) a partnerstvími, k 
nimž se hlásí většina členských států; se 
vší naléhavostí zdůrazňuje, že strategická 
autonomie nutně neznamená, že Unie musí 
systematicky, všude a za všech okolností, 
jednat sama;

nutně předpokládá nezávislý rozhodovací 
proces, prostředky k vyhodnocení situace a 
svobodu analyzovat situaci a jednat; 
domnívá se, že evropská strategická 
autonomie je součástí mnohostranného 
rámce, který respektuje závazky v rámci 
OSN a je komplementární s aliancemi 
(NATO) a partnerstvími, k nimž se hlásí 
většina, nikoli však všechny členské státy; 
se vší naléhavostí zdůrazňuje, že 
strategická autonomie nutně neznamená, že 
Unie musí systematicky, všude a za všech 
okolností, jednat sama;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se proto, že evropská 
strategická autonomie v první řadě 
spočívá Unie ve schopnosti vyhodnotit 
krizovou situaci a samostatně se 
rozhodnout, což nutně předpokládá 
nezávislý rozhodovací proces, prostředky k 
vyhodnocení situace a svobodu analyzovat 
situaci a jednat; domnívá se rovněž, že 
evropská strategická autonomie se 
zakládá na schopnosti Unie jednat sama, 
když jde o její zájmy (v operačních 
prostorech, které její evropští partneři 
nepovažují za prioritní) nebo o postup v 
rámci stávající spolupráce; domnívá se, že 
evropská strategická autonomie je součástí 
mnohostranného rámce, který respektuje 
závazky v rámci OSN a je komplementární 

10. domnívá se proto, že účinná SBOP 
v první řadě spočívá ve schopnosti Unie 
vyhodnotit krizovou situaci a samostatně se 
rozhodnout, což nutně předpokládá 
nezávislý rozhodovací proces, prostředky k 
vyhodnocení situace a svobodu analyzovat 
situaci a schopnost jednat; domnívá se 
rovněž, že SBOP by měla zaručit 
schopnost Unie jednat sama, avšak 
prostřednictvím integrovaného přístupu 
kombinujícího vyváženým způsobem 
civilní a vojenské prostředky, když jde o 
obecné zásady a společné zájmy (v 
operačních prostorech, které její evropští 
partneři nepovažují za prioritní) nebo o 
postup v rámci stávající spolupráce; 
domnívá se, že evropská strategická 
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s aliancemi (NATO) a partnerstvími, k 
nimž se hlásí většina členských států; se vší 
naléhavostí zdůrazňuje, že strategická 
autonomie nutně neznamená, že Unie musí 
systematicky, všude a za všech okolností, 
jednat sama;

autonomie je součástí mnohostranného 
rámce, který respektuje závazky v rámci 
OSN a je komplementární s aliancemi 
(NATO) a partnerstvími, k nimž se hlásí 
většina členských států; zdůrazňuje, že 
prostředky, které Unie v návaznosti na 
integrovaný přístup zvolí, v první řadě 
závisí na skutečných potřebách v terénu; 
se vší naléhavostí zdůrazňuje, že operační 
autonomie nutně neznamená, že Unie musí 
systematicky, všude a za všech okolností, 
jednat sama;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se proto, že evropská 
strategická autonomie v první řadě 
spočívá Unie ve schopnosti vyhodnotit 
krizovou situaci a samostatně se 
rozhodnout, což nutně předpokládá 
nezávislý rozhodovací proces, prostředky k 
vyhodnocení situace a svobodu analyzovat 
situaci a jednat; domnívá se rovněž, že 
evropská strategická autonomie se 
zakládá na schopnosti Unie jednat sama, 
když jde o její zájmy (v operačních 
prostorech, které její evropští partneři 
nepovažují za prioritní) nebo o postup v 
rámci stávající spolupráce; domnívá se, že 
evropská strategická autonomie je 
součástí mnohostranného rámce, který 
respektuje závazky v rámci OSN a je 
komplementární s aliancemi (NATO) a 
partnerstvími, k nimž se hlásí většina 
členských států; se vší naléhavostí 
zdůrazňuje, že strategická autonomie nutně 
neznamená, že Unie musí systematicky, 
všude a za všech okolností, jednat sama;

10. domnívá se proto, že schopnost 
Unie vyhodnotit krizovou situaci a 
samostatně se rozhodnout se musí zlepšit, 
což nutně předpokládá informovanější 
rozhodovací proces, prostředky k 
vyhodnocení situace a schopnosti 
analyzovat situaci a jednat; domnívá se 
rovněž, že Unie musí jednat spolu 
s partnery, kdekoli to bude možné, a v 
případě potřeby i samostatně, když jde o 
její zájmy nebo o postup v rámci stávající 
spolupráce; domnívá se, že evropské 
obranné iniciativy respektují závazky v 
rámci OSN a jsou komplementární s 
NATO; se vší naléhavostí zdůrazňuje, že 
myšlenka strategické autonomie nutně 
neznamená, že Unie jedná systematicky, 
všude a za všech okolností sama;

Or. en
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Pozměňovací návrh 126
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se proto, že evropská 
strategická autonomie v první řadě spočívá 
Unie ve schopnosti vyhodnotit krizovou 
situaci a samostatně se rozhodnout, což 
nutně předpokládá nezávislý rozhodovací 
proces, prostředky k vyhodnocení situace a 
svobodu analyzovat situaci a jednat; 
domnívá se rovněž, že evropská strategická 
autonomie se zakládá na schopnosti Unie 
jednat sama, když jde o její zájmy (v 
operačních prostorech, které její evropští 
partneři nepovažují za prioritní) nebo o 
postup v rámci stávající spolupráce; 
domnívá se, že evropská strategická 
autonomie je součástí mnohostranného 
rámce, který respektuje závazky v rámci 
OSN a je komplementární s aliancemi 
(NATO) a partnerstvími, k nimž se hlásí 
většina členských států; se vší naléhavostí 
zdůrazňuje, že strategická autonomie nutně 
neznamená, že Unie musí systematicky, 
všude a za všech okolností, jednat sama;

10. domnívá se proto, že evropská 
strategická autonomie v první řadě spočívá 
ve schopnosti Unie vyhodnotit krizovou 
situaci a samostatně se rozhodnout, což 
nutně předpokládá nezávislý rozhodovací 
proces, prostředky k vyhodnocení situace a 
svobodu analyzovat situaci a jednat; 
domnívá se rovněž, že evropská strategická 
autonomie se zakládá na schopnosti Unie 
jednat sama, když jde o její zájmy (v 
operačních prostorech, které její evropští 
partneři nepovažují za prioritní) nebo o 
postup v rámci stávající spolupráce; 
domnívá se, že evropská strategická 
autonomie je součástí mnohostranného 
rámce, který respektuje závazky v rámci 
OSN a je komplementární s aliancemi 
(NATO) a partnerstvími, k nimž se hlásí 
většina členských států; se vší naléhavostí 
zdůrazňuje, že strategická autonomie nutně 
neznamená, že Unie musí systematicky, 
všude a za všech okolností, jednat sama; 
zdůrazňuje naopak, že Unie je schopna 
jednat razantněji, pokud se tak děje v 
rámci mezinárodního mnohostranného 
operačního rámce a v těsné spolupráci se 
svými partnery; 

Or. it

Pozměňovací návrh 127
Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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10. domnívá se proto, že evropská 
strategická autonomie v první řadě spočívá 
Unie ve schopnosti vyhodnotit krizovou 
situaci a samostatně se rozhodnout, což 
nutně předpokládá nezávislý rozhodovací 
proces, prostředky k vyhodnocení situace a 
svobodu analyzovat situaci a jednat; 
domnívá se rovněž, že evropská strategická 
autonomie se zakládá na schopnosti Unie 
jednat sama, když jde o její zájmy (v 
operačních prostorech, které její evropští 
partneři nepovažují za prioritní) nebo o 
postup v rámci stávající spolupráce; 
domnívá se, že evropská strategická 
autonomie je součástí mnohostranného 
rámce, který respektuje závazky v rámci 
OSN a je komplementární s aliancemi 
(NATO) a partnerstvími, k nimž se hlásí 
většina členských států; se vší naléhavostí 
zdůrazňuje, že strategická autonomie nutně 
neznamená, že Unie musí systematicky, 
všude a za všech okolností, jednat sama;

10. domnívá se proto, že evropská 
strategická autonomie v první řadě spočívá 
ve schopnosti Unie vyhodnotit krizovou 
situaci na základě aspektů zahraniční a 
bezpečnostní politiky a samostatně se 
rozhodnout, což nutně znamená, že 
nezávislý rozhodovací proces, prostředky k 
vyhodnocení situace a stávající schopnost 
Evropské služby pro vnější činnost 
analyzovat situaci a jednat mají zásadní 
význam; domnívá se rovněž, že evropská 
strategická autonomie se zakládá na 
schopnosti Unie jednat sama, když jde o 
její zájmy (v operačních prostorech, které 
její členské státy EU nepovažují za 
prioritní) nebo o postup v rámci stávající 
spolupráce; domnívá se, že evropská 
strategická autonomie je součástí 
mnohostranného rámce, který respektuje 
závazky v rámci OSN a je komplementární 
s aliancemi (NATO) a partnerstvími, k 
nimž se hlásí většina členských států; se vší 
naléhavostí zdůrazňuje, že strategická 
autonomie nutně neznamená, že Unie musí 
systematicky, všude a za všech okolností, 
jednat sama;

Or. de

Pozměňovací návrh 128
Joachim Schuster

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se proto, že evropská 
strategická autonomie v první řadě spočívá 
Unie ve schopnosti vyhodnotit krizovou 
situaci a samostatně se rozhodnout, což 
nutně předpokládá nezávislý rozhodovací 
proces, prostředky k vyhodnocení situace a 
svobodu analyzovat situaci a jednat; 
domnívá se rovněž, že evropská strategická 
autonomie se zakládá na schopnosti Unie 
jednat sama, když jde o její zájmy (v 
operačních prostorech, které její evropští 

10. domnívá se proto, že evropská 
strategická autonomie v první řadě spočívá 
ve schopnosti Unie vyhodnotit krizovou 
situaci a samostatně se rozhodnout, což 
nutně předpokládá nezávislý rozhodovací 
proces, prostředky k vyhodnocení situace a 
svobodu analyzovat situaci a jednat; 
domnívá se rovněž, že evropská strategická 
autonomie se zakládá na schopnosti Unie 
jednat sama, když jde o její zájmy (v 
operačních prostorech, které její evropští 
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partneři nepovažují za prioritní) nebo o 
postup v rámci stávající spolupráce; 
domnívá se, že evropská strategická 
autonomie je součástí mnohostranného 
rámce, který respektuje závazky v rámci 
OSN a je komplementární s aliancemi 
(NATO) a partnerstvími, k nimž se hlásí 
většina členských států; se vší naléhavostí 
zdůrazňuje, že strategická autonomie nutně 
neznamená, že Unie musí systematicky, 
všude a za všech okolností, jednat sama;

partneři nepovažují za prioritní) nebo o 
postup v rámci stávající spolupráce; 
domnívá se, že evropská strategická 
autonomie je součástí mnohostranného 
rámce, který respektuje závazky v rámci 
OSN a Organizace pro bezpečnost 
a spolupráci v Evropě (OBSE) a je 
komplementární s aliancemi (NATO) a 
partnerstvími, k nimž se hlásí většina 
členských států; se vší naléhavostí 
zdůrazňuje, že strategická autonomie nutně 
neznamená, že Unie musí systematicky, 
všude a za všech okolností, jednat sama;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se proto, že evropská 
strategická autonomie v první řadě spočívá 
Unie ve schopnosti vyhodnotit krizovou 
situaci a samostatně se rozhodnout, což 
nutně předpokládá nezávislý rozhodovací 
proces, prostředky k vyhodnocení situace a 
svobodu analyzovat situaci a jednat; 
domnívá se rovněž, že evropská strategická 
autonomie se zakládá na schopnosti Unie 
jednat sama, když jde o její zájmy (v 
operačních prostorech, které její evropští 
partneři nepovažují za prioritní) nebo o 
postup v rámci stávající spolupráce; 
domnívá se, že evropská strategická 
autonomie je součástí mnohostranného 
rámce, který respektuje závazky v rámci 
OSN a je komplementární s aliancemi 
(NATO) a partnerstvími, k nimž se hlásí 
většina členských států; se vší naléhavostí 
zdůrazňuje, že strategická autonomie nutně 
neznamená, že Unie musí systematicky, 
všude a za všech okolností, jednat sama;

10. domnívá se proto, že evropská 
strategická autonomie v první řadě spočívá 
ve schopnosti Unie vyhodnotit krizovou 
situaci a samostatně se rozhodnout, což 
nutně předpokládá nezávislý efektivní 
rozhodovací proces, prostředky k 
vyhodnocení situace a svobodu analyzovat 
situaci a jednat; domnívá se rovněž, že 
evropská strategická autonomie se zakládá 
na schopnosti Unie jednat sama, když jde o 
její zájmy nebo o postup v rámci stávající 
spolupráce; domnívá se, že evropská 
strategická autonomie je součástí 
mnohostranného rámce, který respektuje 
závazky v rámci OSN a je komplementární 
s aliancemi (NATO) a partnerstvími, k 
nimž se hlásí většina členských států; se vší 
naléhavostí zdůrazňuje, že strategická 
autonomie nutně neznamená, že Unie musí 
systematicky, všude a za všech okolností, 
jednat sama;

Or. en
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Pozměňovací návrh 130
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Michal Šimečka

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se proto, že evropská 
strategická autonomie v první řadě spočívá 
Unie ve schopnosti vyhodnotit krizovou 
situaci a samostatně se rozhodnout, což 
nutně předpokládá nezávislý rozhodovací 
proces, prostředky k vyhodnocení situace a 
svobodu analyzovat situaci a jednat; 
domnívá se rovněž, že evropská strategická 
autonomie se zakládá na schopnosti Unie 
jednat sama, když jde o její zájmy (v 
operačních prostorech, které její evropští 
partneři nepovažují za prioritní) nebo o 
postup v rámci stávající spolupráce; 
domnívá se, že evropská strategická 
autonomie je součástí mnohostranného 
rámce, který respektuje závazky v rámci 
OSN a je komplementární s aliancemi 
(NATO) a partnerstvími, k nimž se hlásí 
většina členských států; se vší naléhavostí 
zdůrazňuje, že strategická autonomie nutně 
neznamená, že Unie musí systematicky, 
všude a za všech okolností, jednat sama;

10. domnívá se proto, že evropská 
strategická autonomie v první řadě spočívá 
ve schopnosti Unie vyhodnotit krizovou 
situaci a samostatně se rozhodnout, což 
nutně předpokládá nezávislý rozhodovací 
proces, prostředky k vyhodnocení situace a 
svobodu analyzovat situaci a jednat; 
domnívá se rovněž, že evropská strategická 
autonomie se zakládá na schopnosti Unie 
jednat sama, když jde o její zájmy (v 
operačních prostorech, které její evropští 
partneři nepovažují za prioritní) nebo o 
postup v rámci stávající spolupráce; 
domnívá se, že evropská strategická 
autonomie je součástí mnohostranného 
rámce, který respektuje závazky v rámci 
OSN a je komplementární s NATO a 
aliancemi a partnerstvími, k nimž se hlásí 
většina členských států; se vší naléhavostí 
zdůrazňuje, že strategická autonomie nutně 
neznamená a neměla by znamenat, že 
Unie musí systematicky, všude a za všech 
okolností, jednat sama;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Kris Peeters

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se proto, že evropská 
strategická autonomie v první řadě spočívá 
Unie ve schopnosti vyhodnotit krizovou 

10. domnívá se proto, že evropská 
strategická autonomie v první řadě spočívá 
ve schopnosti Unie vyhodnotit krizovou 
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situaci a samostatně se rozhodnout, což 
nutně předpokládá nezávislý rozhodovací 
proces, prostředky k vyhodnocení situace a 
svobodu analyzovat situaci a jednat; 
domnívá se rovněž, že evropská strategická 
autonomie se zakládá na schopnosti Unie 
jednat sama, když jde o její zájmy (v 
operačních prostorech, které její evropští 
partneři nepovažují za prioritní) nebo o 
postup v rámci stávající spolupráce; 
domnívá se, že evropská strategická 
autonomie je součástí mnohostranného 
rámce, který respektuje závazky v rámci 
OSN a je komplementární s aliancemi 
(NATO) a partnerstvími, k nimž se hlásí 
většina členských států; se vší naléhavostí 
zdůrazňuje, že strategická autonomie nutně 
neznamená, že Unie musí systematicky, 
všude a za všech okolností, jednat sama;

situaci a samostatně se rozhodnout, což 
nutně předpokládá nezávislý rozhodovací 
proces, prostředky k vyhodnocení situace a 
svobodu analyzovat situaci a jednat; 
domnívá se rovněž, že evropská strategická 
autonomie se zakládá na schopnosti Unie 
jednat sama, když jde o její zájmy (v 
operačních prostorech, které její evropští 
partneři nepovažují za prioritní) nebo o 
postup v rámci stávající spolupráce; 
domnívá se, že evropská strategická 
autonomie je součástí mnohostranného 
rámce, který respektuje závazky v rámci 
OSN a je komplementární s NATO a 
dalšími aliancemi a partnerstvími, k nimž 
se hlásí většina členských států; se vší 
naléhavostí zdůrazňuje, že strategická 
autonomie nutně neznamená, že Unie musí 
systematicky, všude a za všech okolností, 
jednat sama;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se proto, že evropská 
strategická autonomie v první řadě spočívá 
Unie ve schopnosti vyhodnotit krizovou 
situaci a samostatně se rozhodnout, což 
nutně předpokládá nezávislý rozhodovací 
proces, prostředky k vyhodnocení situace a 
svobodu analyzovat situaci a jednat; 
domnívá se rovněž, že evropská strategická 
autonomie se zakládá na schopnosti Unie 
jednat sama, když jde o její zájmy (v 
operačních prostorech, které její evropští 
partneři nepovažují za prioritní) nebo o 
postup v rámci stávající spolupráce; 
domnívá se, že evropská strategická 
autonomie je součástí mnohostranného 
rámce, který respektuje závazky v rámci 
OSN a je komplementární s aliancemi 

10. domnívá se proto, že evropská 
strategická autonomie v první řadě spočívá 
ve schopnosti Unie vyhodnotit krizovou 
situaci a samostatně se rozhodnout, což 
nutně předpokládá nezávislý rozhodovací 
proces, prostředky k vyhodnocení situace a 
svobodu analyzovat situaci a jednat; 
domnívá se rovněž, že evropská strategická 
autonomie se zakládá na schopnosti Unie 
jednat sama, když jde o její zájmy (v 
operačních prostorech, které její evropští 
partneři nepovažují za prioritní) nebo o 
postup v rámci stávající spolupráce; 
domnívá se, že evropská strategická 
autonomie je součástí mnohostranného 
rámce, který respektuje závazky v rámci 
OSN a posiluje aliance (NATO) a 
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(NATO) a partnerstvími, k nimž se hlásí 
většina členských států; se vší naléhavostí 
zdůrazňuje, že strategická autonomie nutně 
neznamená, že Unie musí systematicky, 
všude a za všech okolností, jednat sama;

partnerství, k nimž se hlásí většina 
členských států; se vší naléhavostí 
zdůrazňuje, že strategická autonomie nutně 
neznamená, že Unie musí systematicky, 
všude a za všech okolností, jednat sama;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Arba Kokalari

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se proto, že evropská 
strategická autonomie v první řadě spočívá 
Unie ve schopnosti vyhodnotit krizovou 
situaci a samostatně se rozhodnout, což 
nutně předpokládá nezávislý rozhodovací 
proces, prostředky k vyhodnocení situace a 
svobodu analyzovat situaci a jednat; 
domnívá se rovněž, že evropská strategická 
autonomie se zakládá na schopnosti Unie 
jednat sama, když jde o její zájmy (v 
operačních prostorech, které její evropští 
partneři nepovažují za prioritní) nebo o 
postup v rámci stávající spolupráce; 
domnívá se, že evropská strategická 
autonomie je součástí mnohostranného 
rámce, který respektuje závazky v rámci 
OSN a je komplementární s aliancemi 
(NATO) a partnerstvími, k nimž se hlásí 
většina členských států; se vší naléhavostí 
zdůrazňuje, že strategická autonomie nutně 
neznamená, že Unie musí systematicky, 
všude a za všech okolností, jednat sama;

10. domnívá se proto, že evropská 
strategická autonomie v první řadě spočívá 
ve schopnosti Unie vyhodnotit krizovou 
situaci a samostatně se rozhodnout, což 
nutně předpokládá nezávislý rozhodovací 
proces, prostředky k vyhodnocení situace a 
svobodu analyzovat situaci a jednat; 
domnívá se rovněž, že evropská strategická 
autonomie se zakládá na schopnosti Unie 
jednat sama, když jde o její zájmy (v 
operačních prostorech, které její evropští 
partneři nepovažují za prioritní) nebo o 
postup v rámci stávající spolupráce; 
zdůrazňuje, že evropská strategická 
autonomie je součástí mnohostranného 
rámce, který respektuje závazky v rámci 
OSN a je komplementární s aliancemi 
(NATO) a partnerstvími, k nimž se hlásí 
většina členských států; se vší naléhavostí 
zdůrazňuje, že strategická autonomie nutně 
neznamená, že Unie musí systematicky, 
všude a za všech okolností, jednat sama;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Návrh usnesení
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Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je toho názoru, že potvrzení 
evropské strategické autonomie závisí na 
navázání spolupráce mezi evropskými 
partnery na poli obrany v oblasti 
technologické, kapacitní, průmyslové a 
operační; domnívá se, že pouze konkrétní 
a flexibilní spolupráce založená na 
pragmatických iniciativách umožní 
postupně překonat obtíže, zavést 
skutečnou společnou strategickou kulturu 
a utvářet společné reakce uzpůsobené 
hlavním bezpečnostním a obranným 
problémům kontinentu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je toho názoru, že potvrzení 
evropské strategické autonomie závisí na 
navázání spolupráce mezi evropskými 
partnery na poli obrany v oblasti 
technologické, kapacitní, průmyslové a 
operační; domnívá se, že pouze konkrétní a 
flexibilní spolupráce založená na 
pragmatických iniciativách umožní 
postupně překonat obtíže, zavést skutečnou 
společnou strategickou kulturu a utvářet 
společné reakce uzpůsobené hlavním 
bezpečnostním a obranným problémům 
kontinentu;

11. je toho názoru, že potvrzení 
evropské strategické autonomie závisí na 
navázání spolupráce mezi evropskými 
partnery na poli obrany v oblasti 
technologické, kapacitní, průmyslové a 
operační; domnívá se, že pouze konkrétní a 
flexibilní spolupráce založená na 
pragmatických iniciativách umožní 
postupně překonat obtíže, zavést skutečnou 
společnou strategickou kulturu a utvářet 
společné reakce uzpůsobené hlavním 
bezpečnostním a obranným problémům 
kontinentu; konstatuje, že tato spolupráce 
spadá především do působnosti politiky 
mezivládní spolupráce; 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 136
Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je toho názoru, že potvrzení 
evropské strategické autonomie závisí na 
navázání spolupráce mezi evropskými 
partnery na poli obrany v oblasti 
technologické, kapacitní, průmyslové a 
operační; domnívá se, že pouze konkrétní a 
flexibilní spolupráce založená na 
pragmatických iniciativách umožní 
postupně překonat obtíže, zavést skutečnou 
společnou strategickou kulturu a utvářet 
společné reakce uzpůsobené hlavním 
bezpečnostním a obranným problémům 
kontinentu;

11. je toho názoru, že potvrzení 
evropské strategické autonomie závisí na 
navázání komplexní společné zahraniční a 
bezpečnostní politiky (SZBP) založené na 
spolupráci mezi evropskými partnery na 
poli obrany v oblasti technologické, 
kapacitní, průmyslové a operační; domnívá 
se, že pouze konkrétní a flexibilní 
spolupráce založená na pragmatických 
iniciativách umožní postupně překonat 
obtíže, zavést skutečnou společnou 
strategickou kulturu a utvářet společné 
reakce uzpůsobené hlavním bezpečnostním 
a obranným problémům EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 137
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je toho názoru, že potvrzení 
evropské strategické autonomie závisí na 
navázání spolupráce mezi evropskými 
partnery na poli obrany v oblasti 
technologické, kapacitní, průmyslové a 
operační; domnívá se, že pouze konkrétní a 
flexibilní spolupráce založená na 
pragmatických iniciativách umožní 
postupně překonat obtíže, zavést skutečnou 
společnou strategickou kulturu a utvářet 
společné reakce uzpůsobené hlavním 
bezpečnostním a obranným problémům 
kontinentu;

11. odmítá představu, že evropská 
strategická autonomie závisí na navázání 
spolupráce mezi evropskými partnery na 
poli obrany v oblasti technologické, 
kapacitní, průmyslové a operační; domnívá 
se, že pouze konkrétní, flexibilní a 
výhradně mírová a civilní spolupráce 
založená na pragmatických iniciativách 
umožní postupně překonat obtíže, zavést 
skutečnou společnou strategickou kulturu a 
utvářet společné reakce uzpůsobené 
hlavním bezpečnostním problémům 
kontinentu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 138
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je toho názoru, že potvrzení 
evropské strategické autonomie závisí na 
navázání spolupráce mezi evropskými 
partnery na poli obrany v oblasti 
technologické, kapacitní, průmyslové a 
operační; domnívá se, že pouze konkrétní a 
flexibilní spolupráce založená na 
pragmatických iniciativách umožní 
postupně překonat obtíže, zavést skutečnou 
společnou strategickou kulturu a utvářet 
společné reakce uzpůsobené hlavním 
bezpečnostním a obranným problémům 
kontinentu;

11. je toho názoru, že potvrzení 
evropské strategické autonomie závisí na 
zavedení evropské integrace na poli 
obrany v oblasti technologické, kapacitní, 
průmyslové a operační; domnívá se, že 
pouze konkrétní a flexibilní spolupráce 
založená na pragmatických iniciativách 
umožní postupně překonat obtíže, zavést 
skutečnou společnou strategickou kulturu a 
utvářet společné reakce uzpůsobené 
hlavním bezpečnostním a obranným 
problémům kontinentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je toho názoru, že potvrzení 
evropské strategické autonomie závisí na 
navázání spolupráce mezi evropskými 
partnery na poli obrany v oblasti 
technologické, kapacitní, průmyslové a 
operační; domnívá se, že pouze konkrétní 
a flexibilní spolupráce založená na 
pragmatických iniciativách umožní 
postupně překonat obtíže, zavést skutečnou 
společnou strategickou kulturu a utvářet 
společné reakce uzpůsobené hlavním 
bezpečnostním a obranným problémům 
kontinentu;

11. je toho názoru, že spolupráce mezi 
evropskými partnery na poli obrany v 
oblasti technologické, kapacitní, 
průmyslové a operační je důležitá pro 
potvrzení evropského strategického úsilí; 
domnívá se, že spolupráce zaměřená na 
řešení nedostatků v rámci evropských 
obranných schopností umožní postupně 
překonat obtíže, zavést skutečnou 
společnou strategickou kulturu a utvářet 
společné reakce uzpůsobené hlavním 
bezpečnostním a obranným potřebám 
kontinentu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 140
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je toho názoru, že potvrzení 
evropské strategické autonomie závisí na 
navázání spolupráce mezi evropskými 
partnery na poli obrany v oblasti 
technologické, kapacitní, průmyslové a 
operační; domnívá se, že pouze konkrétní a 
flexibilní spolupráce založená na 
pragmatických iniciativách umožní 
postupně překonat obtíže, zavést skutečnou 
společnou strategickou kulturu a utvářet 
společné reakce uzpůsobené hlavním 
bezpečnostním a obranným problémům 
kontinentu;

11. je toho názoru, že účinná SBOP 
rovněž závisí na navázání spolupráce mezi 
evropskými partnery na poli obrany v 
oblasti technologické, kapacitní, 
průmyslové, obchodní a operační; domnívá 
se, že pouze konkrétní a flexibilní 
spolupráce založená na pragmatických 
iniciativách umožní postupně překonat 
obtíže, zavést skutečnou společnou 
strategickou kulturu a utvářet společné 
reakce uzpůsobené hlavním bezpečnostním 
a obranným problémům kontinentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že má-li být zvýšena 
evropská strategická autonomie, členské 
státy musí zvýšit své výdaje na obranu a 
usilovat o výdaje na obranu ve výši 2 % 
HDP; domnívá se, že zvýšené investice do 
bezpečnosti a obrany jsou naléhavou 
otázkou pro členské státy i EU a že 
solidarita a spolupráce v oblasti obrany by 
se měla stát normou;
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Or. en

Pozměňovací návrh 142
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že strategické 
autonomie lze skutečně dosáhnout, pouze 
pokud členské státy prokáží solidaritu, 
která se projevuje zejména nutností 
upřednostňovat nabývání evropských 
kapacit, i když jsou již daná zařízení k 
dispozici a v podstatě si konkurují;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že strategické 
autonomie lze skutečně dosáhnout, pouze 
pokud členské státy prokáží solidaritu, 
která se projevuje zejména nutností 
upřednostňovat nabývání evropských 
kapacit, i když jsou již daná zařízení k 
dispozici a v podstatě si konkurují;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že strategické 
autonomie lze skutečně dosáhnout, pouze 
pokud členské státy prokáží solidaritu, 
která se projevuje zejména nutností 
upřednostňovat nabývání evropských 
kapacit, i když jsou již daná zařízení k 
dispozici a v podstatě si konkurují;

12. zdůrazňuje, že evropské strategické 
autonomie lze skutečně dosáhnout, pouze 
pokud členské státy prokáží spolupráci, 
která se projevuje zejména možností 
upřednostňovat nabývání evropských 
kapacit, i když jsou již daná zařízení k 
dispozici a v podstatě si konkurují; 
připomíná, že ESD ve svém rozsudku ze 
dne 10. března 2005 (Španělské království 
v. Rada Evropské unie) vysvětlil, že 
zásada preference Společenství je 
politický, nikoli zákonný požadavek, který 
tudíž nelze uplatnit proti dogmatu volného 
obchodu, které EU i nadále uplatňuje; 
uznává svrchovanost členských států ve 
věci stategických a vojenských rozhodnutí, 
zejména pokud jde o zásobení a zajištění 
potřebného vybavení jejich ozbrojených 
složek; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 145
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že strategické 
autonomie lze skutečně dosáhnout, pouze 
pokud členské státy prokáží solidaritu, 
která se projevuje zejména nutností 
upřednostňovat nabývání evropských 
kapacit, i když jsou již daná zařízení k 
dispozici a v podstatě si konkurují;

12. zdůrazňuje, že strategické 
autonomie lze skutečně dosáhnout, pouze 
pokud členské státy prokáží solidaritu, 
která se projevuje zejména nutností 
upřednostňovat nabývání evropských 
kapacit, i když jsou již daná zařízení k 
dispozici a v podstatě si konkurují, přičemž 
provořadým cílem je zajistit 
interoperabilitu s hlavními spojenci a 
předejít duplicitě v rámci evropských 
složek s cílem usnadnit bezproblémové 
rychlé nasazení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 146
Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že strategické 
autonomie lze skutečně dosáhnout, pouze 
pokud členské státy prokáží solidaritu, 
která se projevuje zejména nutností 
upřednostňovat nabývání evropských 
kapacit, i když jsou již daná zařízení k 
dispozici a v podstatě si konkurují;

12. zdůrazňuje, že strategické 
autonomie lze skutečně dosáhnout, pouze 
pokud členské státy prokáží solidaritu, 
která se projevuje zejména nutností 
upřednostňovat nabývání evropských 
kapacit, i když jsou již daná zařízení 
splňující nejvyšší standardy k dispozici a v 
podstatě si konkurují, s cílem zajistit 
zároveň vzájemný přístup na vysoce 
chráněné zbrojní trhy;

Or. de

Pozměňovací návrh 147
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že strategické 
autonomie lze skutečně dosáhnout, pouze 
pokud členské státy prokáží solidaritu, 
která se projevuje zejména nutností 
upřednostňovat nabývání evropských 
kapacit, i když jsou již daná zařízení k 
dispozici a v podstatě si konkurují;

12. zdůrazňuje, že strategické 
autonomie lze skutečně dosáhnout, pouze 
pokud členské státy prokáží solidaritu;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že strategické 
autonomie lze skutečně dosáhnout, pouze 
pokud členské státy prokáží solidaritu, 
která se projevuje zejména nutností 
upřednostňovat nabývání evropských 
kapacit, i když jsou již daná zařízení k 
dispozici a v podstatě si konkurují;

12. zdůrazňuje, že pro účinné využití 
zdrojů, které jsou k dispozici, je nezbytné, 
aby byl evropský obranný průmysl 
inovativní a konkurenceschopný;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Assita Kanko

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že strategické 
autonomie lze skutečně dosáhnout, pouze 
pokud členské státy prokáží solidaritu, 
která se projevuje zejména nutností 
upřednostňovat nabývání evropských 
kapacit, i když jsou již daná zařízení k 
dispozici a v podstatě si konkurují;

12. zdůrazňuje, že strategické 
autonomie lze skutečně dosáhnout, pouze 
pokud členské státy prokáží solidaritu, 
která se projevuje zejména nutností 
upřednostňovat nabývání evropských 
kapacit, i když jsou již daná zařízení k 
dispozici a v podstatě si konkurují, a pod 
podmínkou, že byly správně provedeny 
postupy zadávání veřejných zakázek;

Or. nl

Pozměňovací návrh 150
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že strategické 
autonomie lze skutečně dosáhnout, pouze 
pokud členské státy prokáží solidaritu, 
která se projevuje zejména nutností 
upřednostňovat nabývání evropských 
kapacit, i když jsou již daná zařízení k 

12. zdůrazňuje, že strategické 
autonomie lze skutečně dosáhnout, pouze 
pokud členské státy prokáží politickou 
vůli, soudržnost a solidaritu, která se 
rovněž projevuje nutností upřednostňovat 
nabývání evropských kapacit, i když jsou 



AM\1192395CS.docx 75/164 PE643.150v01-00

CS

dispozici a v podstatě si konkurují; již daná zařízení k dispozici a v podstatě si 
konkurují;

Or. it

Pozměňovací návrh 151
Željana Zovko

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že strategické 
autonomie lze skutečně dosáhnout, pouze 
pokud členské státy prokáží solidaritu, 
která se projevuje zejména nutností 
upřednostňovat nabývání evropských 
kapacit, i když jsou již daná zařízení k 
dispozici a v podstatě si konkurují;

12. zdůrazňuje, že evropské strategické 
autonomie lze skutečně dosáhnout, pouze 
pokud členské státy prokáží solidaritu, 
která se projevuje zejména nutností 
upřednostňovat nabývání evropských 
kapacit, i když jsou již daná zařízení k 
dispozici a v podstatě si konkurují;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že strategické 
autonomie lze skutečně dosáhnout, pouze 
pokud členské státy prokáží solidaritu, 
která se projevuje zejména nutností 
upřednostňovat nabývání evropských 
kapacit, i když jsou již daná zařízení k 
dispozici a v podstatě si konkurují;

12. zdůrazňuje, že uplatňování 
konceptu strategické autonomie znamená 
zejména to, že členské státy budou 
srozuměny s upřednostňováním nabývání 
evropských kapacit, i když jsou již daná 
zařízení k dispozici a v podstatě si 
konkurují;

Or. fr

Pozměňovací návrh 153



PE643.150v01-00 76/164 AM\1192395CS.docx

CS

Arba Kokalari

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že strategické 
autonomie lze skutečně dosáhnout, pouze 
pokud členské státy prokáží solidaritu, 
která se projevuje zejména nutností 
upřednostňovat nabývání evropských 
kapacit, i když jsou již daná zařízení k 
dispozici a v podstatě si konkurují;

12. zdůrazňuje, že strategické 
autonomie lze skutečně dosáhnout, pouze 
pokud členské státy prokáží solidaritu, 
která se projevuje zejména nutností 
zabezpečit kapacity a schopnosti v Evropě 
a dostupnost konkurenceschopného 
zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že zásada evropské 
strategické autonomie je legitimní a 
nutnou ambicí a že musí být trvale 
prioritním cílem evropské obranné 
politiky; zdůrazňuje, že její konkrétní a 
operativní naplňování musí být společnou 
odpovědností všech Evropanů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že zásada evropské 
strategické autonomie je legitimní a 

13. domnívá se, že zásada evropské 
strategické autonomie formulovaná jako 
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nutnou ambicí a že musí být trvale 
prioritním cílem evropské obranné 
politiky; zdůrazňuje, že její konkrétní a 
operativní naplňování musí být společnou 
odpovědností všech Evropanů;

ambice vedoucí ke zvýšení vojenských 
výdajů a další militarizaci EU vyvolává z 
etického hlediska nelegitimní 
znepokojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že zásada evropské 
strategické autonomie je legitimní a 
nutnou ambicí a že musí být trvale 
prioritním cílem evropské obranné 
politiky; zdůrazňuje, že její konkrétní a 
operativní naplňování musí být společnou 
odpovědností všech Evropanů;

13. domnívá se, že suverénní, 
komplexní a účinná společná 
bezpečnostní a obranná politika je 
legitimní a nutnou ambicí a že musí být 
trvale prioritním cílem evropské obranné 
politiky; zdůrazňuje, že její konkrétní a 
operativní naplňování musí být společnou 
odpovědností všech Evropanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že zásada evropské 
strategické autonomie je legitimní a nutnou 
ambicí a že musí být trvale prioritním 
cílem evropské obranné politiky; 
zdůrazňuje, že její konkrétní a operativní 
naplňování musí být společnou 
odpovědností všech Evropanů;

13. domnívá se, že evropská 
strategická autonomie je legitimní a 
nutnou ambicí a že musí být trvale 
prioritním cílem společné zahraniční a 
bezpečnostní politiky (SZBP) a evropské 
obranné politiky; zdůrazňuje, že její 
konkrétní a operativní naplňování musí být 
společnou odpovědností všech Evropanů;

Or. de
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Pozměňovací návrh 158
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen Grošelj, Malik 
Azmani

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že zásada evropské 
strategické autonomie je legitimní a nutnou 
ambicí a že musí být trvale prioritním 
cílem evropské obranné politiky; 
zdůrazňuje, že její konkrétní a operativní 
naplňování musí být společnou 
odpovědností všech Evropanů;

13. znovu potvrzuje, že zásada 
evropské strategické autonomie je 
legitimní a nutnou ambicí a že musí být 
trvale prioritním cílem evropské obranné 
politiky; zdůrazňuje, že její konkrétní a 
operativní naplňování musí být zajištěno 
jak na úrovni EU, tak na úrovni 
členských států;

Or. fr

Pozměňovací návrh 159
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že zásada evropské 
strategické autonomie je legitimní a 
nutnou ambicí a že musí být trvale 
prioritním cílem evropské obranné 
politiky; zdůrazňuje, že její konkrétní a 
operativní naplňování musí být společnou 
odpovědností všech Evropanů;

13. domnívá se, že evropská 
strategická autonomie je legitimní ambicí a 
že má pozitivní dopad na evropskou 
obrannou politiku; zdůrazňuje, že její 
konkrétní a operativní naplňování musí být 
projednáno mezi evropskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Skutečné pokroky, které je třeba upevnit ve 
snaze posílit evropskou strategickou 
autonomii

Skutečné pokroky, které je třeba upevnit ve 
snaze dosáhnout evropské strategické 
autonomie

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. podporuje takové pojetí, že se 
evropská strategická autonomie musí 
týkat průmyslové oblasti, kapacitní oblasti 
(společné programy, investice do 
obranných technologií) a operační oblasti 
(financování operací, posilování kapacit 
partnerů, schopnost plánování a vedení 
misí);

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. podporuje takové pojetí, že se 
evropská strategická autonomie musí týkat 
průmyslové oblasti, kapacitní oblasti 
(společné programy, investice do 
obranných technologií) a operační oblasti 
(financování operací, posilování kapacit 
partnerů, schopnost plánování a vedení 
misí);

14. podporuje takové pojetí, že se 
evropská strategická autonomie musí týkat 
průmyslové oblasti, kapacitní oblasti 
(společné programy, investice do 
obranných technologií) a operační oblasti 
(financování operací, posilování kapacit 
partnerů, schopnost plánování a vedení 
misí) a může se opírat o úspěchy poradní 
skupiny NATO pro průmysl a doplňovat 
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stávající závazky členských států, které se 
účastní transatlantické spolupráce v 
oblasti obranných technologií a průmyslu 
(TADIC);

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. podporuje takové pojetí, že se 
evropská strategická autonomie musí týkat 
průmyslové oblasti, kapacitní oblasti 
(společné programy, investice do 
obranných technologií) a operační oblasti 
(financování operací, posilování kapacit 
partnerů, schopnost plánování a vedení 
misí);

14. podporuje takové pojetí, že se 
evropská strategická autonomie musí týkat 
zahraniční a bezpečnostní politiky i 
průmyslové oblasti, kapacitní oblasti 
(společné programy, investice do 
obranných technologií) a operační oblasti 
(financování operací, posilování kapacit 
partnerů, schopnost plánování a vedení 
misí);

Or. de

Pozměňovací návrh 164
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. podporuje takové pojetí, že se 
evropská strategická autonomie musí 
týkat průmyslové oblasti, kapacitní oblasti 
(společné programy, investice do 
obranných technologií) a operační oblasti 
(financování operací, posilování kapacit 
partnerů, schopnost plánování a vedení 
misí);

14. podporuje takové pojetí, že se 
svrchovaná a efektivní SBOP musí týkat 
průmyslové oblasti, kapacitní oblasti 
(společné programy, investice do 
obranných technologií) a operační oblasti 
(financování operací, schopnost plánování 
a vedení misí) a musí být doplněna 
zodpovědnou politikou v oblasti kontroly 
zbraní na úrovni EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 165
Joachim Schuster

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. podporuje takové pojetí, že se 
evropská strategická autonomie musí týkat 
průmyslové oblasti, kapacitní oblasti 
(společné programy, investice do 
obranných technologií) a operační oblasti 
(financování operací, posilování kapacit 
partnerů, schopnost plánování a vedení 
misí);

14. domnívá se, že se evropská 
strategická autonomie musí řídit 
restriktivní politikou vývozu zbraní pro 
všechny typy zbraní, a proto požaduje, aby 
zboží dvojího užití podléhalo přísným 
evropským pravidlům a parlamentní 
kontrole;  naléhavě žádá členské státy, 
aby dodržovaly Kodex chování EU pro 
vývoz zbraní;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. podporuje takové pojetí, že se 
evropská strategická autonomie musí 
týkat průmyslové oblasti, kapacitní oblasti 
(společné programy, investice do 
obranných technologií) a operační oblasti 
(financování operací, posilování kapacit 
partnerů, schopnost plánování a vedení 
misí);

14. podporuje takové pojetí, že 
iniciativy v oblasti obrany musí přinášet 
praktické výsledky v průmyslové oblasti, 
kapacitní oblasti (společné programy, 
investice do obranných technologií) a 
operační oblasti (financování operací, 
posilování kapacit partnerů, schopnost 
plánování a vedení misí);

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg
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Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. podporuje takové pojetí, že se 
evropská strategická autonomie musí týkat 
průmyslové oblasti, kapacitní oblasti 
(společné programy, investice do 
obranných technologií) a operační oblasti 
(financování operací, posilování kapacit 
partnerů, schopnost plánování a vedení 
misí);

14. podporuje takové pojetí, že by se 
evropská strategická autonomie mohla 
týkat např. těchto odvětví:  průmyslové 
oblasti, kapacitní oblasti (společné 
programy, investice do obranných 
technologií) a operační oblasti (financování 
operací, posilování kapacit partnerů, 
schopnost plánování a vedení misí);

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Pierfrancesco Majorino

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. považuje za vhodné uplatňovat 
restriktivní politiku vývozu zbraní pro 
všechny typy zbraní, včetně zboží dvojího 
užití;  naléhavě žádá členské státy, aby 
dodržovaly Kodex chování EU pro vývoz 
zbraní; připomíná, že je nutné, aby 
všechny členské státy důsledně 
uplatňovaly pravidla stanovená ve 
společném postoji Rady 2008/944/SZBP o 
vývozu zbraní, včetně přísného 
uplatňování kritéria dvě, jež se týká 
dodržování lidských práv v zemi 
konečného určení;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že obrana Evropy se 
zakládá do značné míry na schopnosti 
Unie vojensky zasáhnout, a to 
důvěryhodným způsobem, ve vnějších 
operačních prostorech;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 170
Joachim Schuster

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že obrana Evropy se 
zakládá do značné míry na schopnosti 
Unie vojensky zasáhnout, a to 
důvěryhodným způsobem, ve vnějších 
operačních prostorech;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Martin Horwood, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že obrana Evropy se 
zakládá do značné míry na schopnosti Unie 
vojensky zasáhnout, a to důvěryhodným 
způsobem, ve vnějších operačních 
prostorech;

15. domnívá se, že obrana Evropy se 
zakládá do značné míry na schopnosti Unie 
a politické ochotě členských států 
vojensky zasáhnout, a to důvěryhodným 
způsobem, ve vnějších operačních 
prostorech; je toho názoru, že Unie 
disponuje značnými lidskými, finančními, 
technickými a vojenskými zdroji, což jí 
propůjčuje jedinečnou schopnost provádět 
vojenské a civilní operace a rychle i 
preventivně reagovat na budoucí 
bezpečnostní výzvy, například 
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prostřednictvím aktivních mírových 
operací;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že obrana Evropy se 
zakládá do značné míry na schopnosti 
Unie vojensky zasáhnout, a to 
důvěryhodným způsobem, ve vnějších 
operačních prostorech;

15. zdůrazňuje, že bezpečnost Evropy 
se nejlépe zajistí, zaměříme-li se na 
vymýcení chudoby, bezpodmínečnou 
humanitární pomoc, udržitelný a 
spravedlivý hospodářský rozvoj, zamezení 
tomu, aby globální daňové režimy 
umožňovaly korupci, mírové a 
diplomatické řešení konfliktů, odzbrojení, 
demobilizaci vojsk a programy 
opětovného začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že obrana Evropy se 
zakládá do značné míry na schopnosti 
Unie vojensky zasáhnout, a to 
důvěryhodným způsobem, ve vnějších 
operačních prostorech;

15. uznává, že činnosti v rámci SBOP 
jsou malými operacemi na evropské 
periferii a disponují omezeným lidským 
kapitálem i cíli; uznává, že EU nemůže 
replikovat ani nahradit struktury 
plánování velení a obrany NATO ani jeho 
úlohu jako základní opěrné struktury 
evropské obrany;

Or. en
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Pozměňovací návrh 174
Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že obrana Evropy se 
zakládá do značné míry na schopnosti Unie 
vojensky zasáhnout, a to důvěryhodným 
způsobem, ve vnějších operačních 
prostorech;

15. domnívá se, že společná 
bezpečnostní a obranná politika (SBOP) 
se zakládá do značné míry na 
schopnosti členských států zasáhnout v 
rámci bezpečnostní politiky, a to 
důvěryhodným způsobem, ve vnějších 
operačních prostorech, k čemuž patří jako 
poslední možnost (ultima ratio) i vojenská 
opatření;

Or. de

Pozměňovací návrh 175
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že obrana Evropy se 
zakládá do značné míry na schopnosti 
Unie vojensky zasáhnout, a to 
důvěryhodným způsobem, ve vnějších 
operačních prostorech;

15. domnívá se, že schopnost obrany 
Evropy se zakládá do značné míry na 
schopnostech členských států, a to 
samostatně nebo v rámci spolupráce, a na 
ochotě udržovat právní stát na svém 
vlastním území a kontrolovat své hranice, 
a to zejména vnější hranice EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Urmas Paet, Malik Azmani, Javier Nart

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že obrana Evropy se 
zakládá do značné míry na schopnosti Unie 
vojensky zasáhnout, a to důvěryhodným 
způsobem, ve vnějších operačních 
prostorech;

15. domnívá se, že obrana Evropy se 
zakládá do značné míry na schopnosti Unie 
vojensky zasáhnout, a to důvěryhodným 
způsobem, ve vnějších operačních 
prostorech; v této souvislosti bere na 
vědomí význam výměny informací s 
NATO;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že obrana Evropy se 
zakládá do značné míry na schopnosti Unie 
vojensky zasáhnout, a to důvěryhodným 
způsobem, ve vnějších operačních 
prostorech;

15. domnívá se, že obrana evropských 
hodnot a zájmů se zakládá do značné míry 
na schopnosti Unie rychle zasáhnout, s 
využitím všech možností, které má k 
dispozici, a to důvěryhodným způsobem, v 
operačních prostorech, jež jsou předmětem 
jejího zájmu;

Or. it

Pozměňovací návrh 178
Arnaud Danjean

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že obrana Evropy se 
zakládá do značné míry na schopnosti 
Unie vojensky zasáhnout, a to 
důvěryhodným způsobem, ve vnějších 
operačních prostorech;

15. domnívá se, že obrana Evropy se 
zakládá do jisté míry na schopnosti Unie 
vojensky zasáhnout, a to důvěryhodným 
způsobem, ve vnějších operačních 
prostorech v rámci civilních a vojenských 
operací SBOP;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 179
Željana Zovko

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že obrana Evropy se 
zakládá do značné míry na schopnosti Unie 
vojensky zasáhnout, a to důvěryhodným 
způsobem, ve vnějších operačních 
prostorech;

15. domnívá se, že obrana Evropy se 
zakládá do značné míry na schopnosti Unie 
vojensky zasáhnout, a to důvěryhodným 
způsobem, bez zbytečných průtahů, ve 
vnějších operačních prostorech;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že obrana Evropy se 
zakládá do značné míry na schopnosti Unie 
vojensky zasáhnout, a to důvěryhodným 
způsobem, ve vnějších operačních 
prostorech;

15. domnívá se, že obrana Evropy se 
zakládá do značné míry na pevném 
transatlantickém spojenectví, schopnosti 
Unie vojensky zasáhnout, a to 
důvěryhodným způsobem, ve vnějších 
operačních prostorech;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Martin Horwood, Malik Azmani, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že od přijetí globální 
strategie EU na rok 2016 představuje 
šíření regionálních a místních konfliktů, 
zejména v blízkosti našeho 
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bezprostředního sousedství, mnoho výzev 
pro bezpečnost Unie, protože mají 
často vedlejší účinky; v tomto ohledu se 
domnívá, že by se Unie měla stát silnějším 
aktérem v oblasti řešení krizí, řešení 
konfliktů a udržování míru, kdykoli je to 
možné, ve spolupráci s dalšími 
regionálními a mezinárodními 
organizacemi, jako jsou OSN a Africká 
unie, v souladu se svými závazky v oblasti 
mnohostrannosti, ale také samostatně, 
pokud to situace vyžaduje;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vybízí ESVČ a členské státy, aby 
zaváděly prozíravější přístup k plánování 
a rozvoji kapacit a předvídaly budoucí 
potřeby silné reakce EU na krize a 
konflikty s cílem posílit civilní mise v 
dlouhodobém horizontu;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že Unie je v současné 
době přítomna na třech kontinentech, na 
nichž působí 16 civilních nebo vojenských 
misí (tři mise s výkonnými úkoly a tři mise 
bez výkonných úkolů); doceňuje, jak tyto 

16. konstatuje, že Unie je v současné 
době přítomna na třech kontinentech, na 
nichž působí 16 civilních nebo vojenských 
misí (tři mise s výkonnými úkoly a tři mise 
bez výkonných úkolů); doceňuje, jak tyto 
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mise přispívají k míru, bezpečnosti a 
stabilitě na mezinárodním poli; zdůrazňuje, 
že jejich nasazení musí doprovázet 
transformace nástrojů uvedených v 
Lisabonské smlouvě a zavedených v 
posledních letech, které mají zvýšit jejich 
efektivitu;

mise přispívají k míru, bezpečnosti a 
stabilitě na mezinárodním poli; zdůrazňuje, 
že jejich nasazení musí doprovázet 
významná transformace nástrojů 
uvedených v Lisabonské smlouvě a 
zavedených v posledních letech, které mají 
zvýšit jejich efektivitu a omezit je v 
rozsahu a počtu, což umožní evropským 
partnerům zasáhnout pouze tam, kde je to 
nezbytně nutné, a připravit nejlepší možné 
podmínky pro úspěšné provádění mise;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že Unie je v současné 
době přítomna na třech kontinentech, na 
nichž působí 16 civilních nebo vojenských 
misí (tři mise s výkonnými úkoly a tři mise 
bez výkonných úkolů); doceňuje, jak tyto 
mise přispívají k míru, bezpečnosti a 
stabilitě na mezinárodním poli; zdůrazňuje, 
že jejich nasazení musí doprovázet 
transformace nástrojů uvedených v 
Lisabonské smlouvě a zavedených v 
posledních letech, které mají zvýšit jejich 
efektivitu;

16. konstatuje, že Unie je v současné 
době přítomna na třech kontinentech, na 
nichž působí 16 civilních nebo vojenských 
misí (tři mise s výkonnými úkoly a tři mise 
bez výkonných úkolů); znovu opakuje 
význam mise EULEX v Kosovu, tj. 
největší civilní mise SBOP, a také mise 
EUFOR v Bosně a Hercegovině jako 
důležitých přispěvatelů k bezpečnosti 
západního Balkánu; doceňuje, jak tyto 
mise přispívají k míru, bezpečnosti a 
stabilitě na mezinárodním poli; zdůrazňuje, 
že jejich nasazení musí doprovázet 
transformace nástrojů uvedených v 
Lisabonské smlouvě a zavedených v 
posledních letech, které mají zvýšit jejich 
efektivitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že Unie je v současné 
době přítomna na třech kontinentech, na 
nichž působí 16 civilních nebo vojenských 
misí (tři mise s výkonnými úkoly a tři mise 
bez výkonných úkolů); doceňuje, jak tyto 
mise přispívají k míru, bezpečnosti a 
stabilitě na mezinárodním poli; zdůrazňuje, 
že jejich nasazení musí doprovázet 
transformace nástrojů uvedených v 
Lisabonské smlouvě a zavedených v 
posledních letech, které mají zvýšit jejich 
efektivitu;

16. konstatuje, že Unie je v současné 
době přítomna na třech kontinentech, na 
nichž působí 16 civilních nebo vojenských 
misí (tři mise s výkonnými úkoly a tři mise 
bez výkonných úkolů); doceňuje, jak tyto 
mise přispívají k míru, bezpečnosti a 
stabilitě na mezinárodním poli; zdůrazňuje, 
že jejich nasazení musí doprovázet 
transformace nástrojů uvedených v 
Lisabonské smlouvě a zavedených v 
posledních letech, které mají zvýšit jejich 
efektivitu; podporuje vyšší úroveň 
účinnosti misí SBOP dosažením 70% cíle 
vyslaného personálu a vyzývá členské 
státy, aby přispívaly důrazněji;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že Unie je v současné 
době přítomna na třech kontinentech, na 
nichž působí 16 civilních nebo vojenských 
misí (tři mise s výkonnými úkoly a tři mise 
bez výkonných úkolů); doceňuje, jak tyto 
mise přispívají k míru, bezpečnosti a 
stabilitě na mezinárodním poli; 
zdůrazňuje, že jejich nasazení musí 
doprovázet transformace nástrojů 
uvedených v Lisabonské smlouvě a 
zavedených v posledních letech, které mají 
zvýšit jejich efektivitu;

16. konstatuje, že Unie je v současné 
době přítomna na třech kontinentech, na 
nichž působí 16 civilních nebo vojenských 
misí (tři mise s výkonnými úkoly a tři mise 
bez výkonných úkolů); doceňuje, jak tyto 
mise přispívají k míru, bezpečnosti a 
stabilitě na mezinárodním poli;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 187
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že Unie je v současné 
době přítomna na třech kontinentech, na 
nichž působí 16 civilních nebo vojenských 
misí (tři mise s výkonnými úkoly a tři mise 
bez výkonných úkolů); doceňuje, jak tyto 
mise přispívají k míru, bezpečnosti a 
stabilitě na mezinárodním poli; 
zdůrazňuje, že jejich nasazení musí 
doprovázet transformace nástrojů 
uvedených v Lisabonské smlouvě a 
zavedených v posledních letech, které mají 
zvýšit jejich efektivitu;

16. konstatuje, že Unie je v současné 
době přítomna na třech kontinentech, na 
nichž působí 16 civilních nebo vojenských 
misí (tři mise s výkonnými úkoly a tři mise 
bez výkonných úkolů); uznává, že žádná z 
těchto misí významněji nepřispěla k míru, 
bezpečnosti a stabilitě na mezinárodním 
poli;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že Unie je v současné 
době přítomna na třech kontinentech, na 
nichž působí 16 civilních nebo vojenských 
misí (tři mise s výkonnými úkoly a tři mise 
bez výkonných úkolů); doceňuje, jak tyto 
mise přispívají k míru, bezpečnosti a 
stabilitě na mezinárodním poli; zdůrazňuje, 
že jejich nasazení musí doprovázet 
transformace nástrojů uvedených v 
Lisabonské smlouvě a zavedených v 
posledních letech, které mají zvýšit jejich 
efektivitu;

16. konstatuje, že Unie je v současné 
době přítomna na třech kontinentech, na 
nichž působí 16 civilních nebo vojenských 
misí (tři mise s výkonnými úkoly a tři mise 
bez výkonných úkolů); doceňuje, jak tyto 
mise přispívají k míru, bezpečnosti a 
stabilitě na mezinárodním poli; zdůrazňuje, 
že jejich nasazení musí doprovázet 
transformace vybraných nástrojů 
uvedených v Lisabonské smlouvě a 
zavedených v posledních letech, které mají 
zvýšit jejich efektivitu a bezpečnost 
evropských občanů;

Or. de
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Pozměňovací návrh 189
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vítá, že se Evropský účetní dvůr 
podílí na auditu misí a operací SBOP, a 
vybízí k vypracování dalších zvláštních 
zpráv o jiných misích a operacích;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Radosław Sikorski

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že EU by měla být 
schopna nasadit mírové síly ve 
"zmrazených" konfliktech postsovětského 
prostoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. podněcuje členské státy a evropské 
struktury k tomu, aby zachovaly prioritní a 
velmi intenzivní angažovanost v Africe; 
vítá proto rozhodnutí Rady z července 
2018 prodloužit mandát vojenské 
výcvikové mise EUTM RCA o dva roky a 
ochotu Rady vyslat civilní misi, která by 

17. podněcuje členské státy a evropské 
struktury k tomu, aby zachovaly prioritní a 
velmi intenzivní angažovanost v Africe; 
vítá proto rozhodnutí Rady z července 
2018 prodloužit mandát vojenské 
výcvikové mise EUTM RCA o dva roky a 
ochotu Rady vyslat civilní misi, která by 
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doplňovala vojenskou složku; konstatuje, 
že tento vývoj z poslední doby je 
pozitivním znamením toho, že se členské 
státy znovu angažují při podpoře 
podobných misí;

doplňovala vojenskou složku; konstatuje, 
že tento vývoj z poslední doby je 
pozitivním znamením toho, že se členské 
státy znovu angažují při podpoře 
podobných misí; uznává, že pro úspěšné 
operace v Africe je nezbytná užší 
spolupráce se stávajícími regionálními 
silami, jako jsou Africká unie, společné 
síly skupiny G5 Sahel a Hospodářské 
společenství západoafrických států 
(ECOWAS), jakož i USA;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. podněcuje členské státy a evropské 
struktury k tomu, aby zachovaly prioritní a 
velmi intenzivní angažovanost v Africe; 
vítá proto rozhodnutí Rady z července 
2018 prodloužit mandát vojenské 
výcvikové mise EUTM RCA o dva roky a 
ochotu Rady vyslat civilní misi, která by 
doplňovala vojenskou složku; konstatuje, 
že tento vývoj z poslední doby je 
pozitivním znamením toho, že se členské 
státy znovu angažují při podpoře 
podobných misí;

17. podněcuje členské státy a evropské 
struktury k tomu, aby zachovaly prioritní a 
velmi intenzivní angažovanost v Africe; 
vítá proto rozhodnutí Rady z července 
2018 prodloužit mandát vojenské 
výcvikové mise EUTM RCA o dva roky a 
ochotu Rady vyslat civilní misi, která by 
doplňovala vojenskou složku; konstatuje, 
že tento vývoj z poslední doby je 
pozitivním znamením toho, že se členské 
státy znovu angažují při podpoře 
podobných misí, zdůrazňuje však, že 
situace v oblasti bezpečnosti a lidských 
práv v je zde i nadále velmi 
problematická;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. podněcuje členské státy a evropské 
struktury k tomu, aby zachovaly prioritní a 
velmi intenzivní angažovanost v Africe; 
vítá proto rozhodnutí Rady z července 
2018 prodloužit mandát vojenské 
výcvikové mise EUTM RCA o dva roky a 
ochotu Rady vyslat civilní misi, která by 
doplňovala vojenskou složku; konstatuje, 
že tento vývoj z poslední doby je 
pozitivním znamením toho, že se členské 
státy znovu angažují při podpoře 
podobných misí;

17. podněcuje členské státy a evropské 
struktury k tomu, aby zachovaly správnou 
zeměpisnou rovnováhu a zajistily účinné 
využívání zdrojů; v tomto duchu oceňuje 
rozhodnutí Rady z července 2018 
prodloužit mandát vojenské výcvikové 
mise EUTM RCA o dva roky a ochotu 
Rady vyslat civilní misi, která by 
doplňovala vojenskou složku;  konstatuje, 
že tento vývoj z poslední doby je 
pozitivním znamením toho, že se členské 
státy znovu angažují při podpoře 
podobných misí;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. podněcuje členské státy a evropské 
struktury k tomu, aby zachovaly prioritní a 
velmi intenzivní angažovanost v Africe; 
vítá proto rozhodnutí Rady z července 
2018 prodloužit mandát vojenské 
výcvikové mise EUTM RCA o dva roky a 
ochotu Rady vyslat civilní misi, která by 
doplňovala vojenskou složku; konstatuje, 
že tento vývoj z poslední doby je 
pozitivním znamením toho, že se členské 
státy znovu angažují při podpoře 
podobných misí;

17. podněcuje členské státy a evropské 
struktury k tomu, aby zachovaly prioritní a 
velmi intenzivní angažovanost v Africe; 
vyjadřuje politování ohledně rozhodnutí 
Rady z července 2018 prodloužit mandát 
vojenské výcvikové mise EUTM RCA o 
dva roky a ochotu Rady vyslat civilní misi, 
která by doplňovala vojenskou složku; 
konstatuje, že tento vývoj z poslední doby 
je znamením toho, že se členské státy 
znovu angažují při podpoře podobných 
misí;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. Bere na vědomí skutečnost, že na 
Středním východě, v regionu, který má 
zásadní význam pro evropskou 
bezpečnost, má Unie zavedeny tři mise 
SBOP, EUBAM Rafah (Tel Aviv), 
EUPOL COPPS na palestinských 
územích (Ramalláh) a EUAM Irák 
(Bagdád); vyjadřuje politování nad tím, že 
v Iráku vypuklo násilí a byli zastřeleni 
demonstranti bezpečnostním personálem; 
naléhavě žádá EU, a zejména poradní 
misi Evropské unie na podporu reformy 
bezpečnostního sektoru v Iráku (EUAM), 
aby přezkoumaly svou angažovanost, 
pokud jde o reformu bezpečnostního 
sektoru, vzhledem k nepřijatelnému počtu 
obětí mezi protestujícími;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje globální angažovanost 
Unie v oblasti Sahelu a Afrického rohu 
prostřednictvím šesti civilních (EUCAP 
Mali, EUCAP Niger, EUCAP Somálsko) a 
vojenských misí (EUTM Mali, EUTM 
Somálsko, ATALANTA); vítá a podněcuje 
vyvinuté úsilí o regionalizaci fungování 
civilních misí v Sahelu vzhledem k 
bezpečnostním výzvám, které překračují 
rámec států, v nichž jsou tyto mise EU 
nasazeny;

18. zdůrazňuje globální angažovanost 
Unie v oblasti Sahelu a Afrického rohu 
prostřednictvím šesti civilních (EUCAP 
Mali, EUCAP Niger, EUCAP Somálsko) a 
vojenských misí (EUTM Mali, EUTM 
Somálsko, ATALANTA); vítá a podněcuje 
vyvinuté úsilí o regionalizaci fungování 
civilních misí v Sahelu vzhledem k 
bezpečnostním výzvám, které překračují 
rámec států, v nichž jsou tyto mise EU 
nasazeny; v tomto ohledu kritizuje, že 
ESVČ nestanovila žádné vhodné 
ukazatele pro sledování výsledků misí 
EUCAP Niger a EUCAP Mali a že 
monitorování a hodnocení činností těchto 
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misí nebylo dostatečné a nebylo zaměřeno 
na jejich dopad;

Or. de

Pozměňovací návrh 197
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Malik 
Azmani

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje globální angažovanost 
Unie v oblasti Sahelu a Afrického rohu 
prostřednictvím šesti civilních (EUCAP 
Mali, EUCAP Niger, EUCAP Somálsko) a 
vojenských misí (EUTM Mali, EUTM 
Somálsko, ATALANTA); vítá a podněcuje 
vyvinuté úsilí o regionalizaci fungování 
civilních misí v Sahelu vzhledem k 
bezpečnostním výzvám, které překračují 
rámec států, v nichž jsou tyto mise EU 
nasazeny;

18. zdůrazňuje globální angažovanost 
Unie v oblasti Sahelu a Afrického rohu 
prostřednictvím šesti civilních (EUCAP 
Mali, EUCAP Niger, EUCAP Somálsko) a 
vojenských misí (EUTM Mali, EUTM 
Somálsko, ATALANTA); vítá a podněcuje 
vyvinuté úsilí o regionalizaci fungování 
civilních misí v Sahelu vzhledem k 
bezpečnostním výzvám, které překračují 
rámec států, v nichž jsou tyto mise EU 
nasazeny, a vítá podporu, kterou Evropská 
unie poskytuje operaci G5 Sahel;

Or. fr

Pozměňovací návrh 198
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. je hluboce znepokojen tím, že v 
rámci mise OSN MINUSMA byly 
vyšetřovány a hlášeny desítky velmi 
vážných případů porušování lidských 
práv, které spáchaly bezpečnostní síly v 
Mali a jež by mohly být považovány za 
válečné zločiny podle humanitárního 
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práva; naléhavě žádá vysokou 
představitelku Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku a místopředsedkyni 
Komise k zajištění toho, aby partneři EU 
přísně dodržovali mezinárodní 
humanitární právo, zásady v oblasti 
lidských práv a právně závazné právní 
předpisy EU a aby tyto případy byly 
neprodleně předány soudu; vyzývá ESVČ, 
aby o těchto případech bezodkladně 
informovala Parlament;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. táže se, zda mise jako EUTM Mali 
pomáhají regionu nebo naopak zhoršují 
situaci; konstatuje, že od roku 2013 došlo 
k několika útokům na vojáky EUTM 
Mali, vojáky OSN MINUSMA, malijské 
vojáky a účastníky operace Barkhane;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je velmi znepokojen zhoršením 
situace v Burkině Faso; klade si otázku, 
zda by nebylo vhodné vyslat do této země 
civilní a/nebo vojenskou misi s cílem 
posílit správu a řízení v oblasti 
bezpečnosti a zajistit dodržování lidských 
práv a obnovení důvěry obyvatel ve své 

19. je velmi znepokojen zhoršením 
situace v Burkině Faso;
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bezpečnostní složky;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je velmi znepokojen zhoršením 
situace v Burkině Faso; klade si otázku, 
zda by nebylo vhodné vyslat do této země 
civilní a/nebo vojenskou misi s cílem 
posílit správu a řízení v oblasti bezpečnosti 
a zajistit dodržování lidských práv a 
obnovení důvěry obyvatel ve své 
bezpečnostní složky;

19. je velmi znepokojen zhoršením 
situace v Burkině Faso; klade si otázku, 
zda by nebylo vhodné vyslat do této země 
civilní a/nebo vojenskou misi s cílem 
posílit správu a řízení v oblasti 
bezpečnosti, demokratickou kontrolu 
ozbrojených složek a civilní kontrolu 
celého bezpečnostního odvětví, včetně 
zásadní zodpovědnosti, lidských práv a 
obnovení důvěry obyvatel ve své 
bezpečnostní složky;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Assita Kanko

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je velmi znepokojen zhoršením 
situace v Burkině Faso; klade si otázku, 
zda by nebylo vhodné vyslat do této země 
civilní a/nebo vojenskou misi s cílem 
posílit správu a řízení v oblasti bezpečnosti 
a zajistit dodržování lidských práv a 
obnovení důvěry obyvatel ve své 
bezpečnostní složky;

19. je velmi znepokojen zhoršením 
situace v Burkině Faso a jejími 
geopolitickými dopady na oblast Sahelu a 
na západní oblast, což by mohlo být 
dostatečným důvodem vyslat do této země 
civilní a/nebo vojenskou misi s cílem 
posílit správu a řízení v oblasti bezpečnosti 
a zajistit dodržování lidských práv a 
obnovení důvěry obyvatel ve své 
bezpečnostní složky;
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Or. nl

Pozměňovací návrh 203
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je velmi znepokojen zhoršením 
situace v Burkině Faso; klade si otázku, 
zda by nebylo vhodné vyslat do této země 
civilní a/nebo vojenskou misi s cílem 
posílit správu a řízení v oblasti bezpečnosti 
a zajistit dodržování lidských práv a 
obnovení důvěry obyvatel ve své 
bezpečnostní složky;

19. je velmi znepokojen zhoršením 
situace v Burkině Faso; klade si otázku, 
zda by nebylo vhodné vyslat do této země 
civilní misi s cílem posílit správu a řízení v 
oblasti bezpečnosti a zajistit dodržování 
lidských práv a obnovení důvěry obyvatel 
ve své bezpečnostní složky;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je velmi znepokojen zhoršením 
situace v Burkině Faso; klade si otázku, 
zda by nebylo vhodné vyslat do této země 
civilní a/nebo vojenskou misi s cílem 
posílit správu a řízení v oblasti bezpečnosti 
a zajistit dodržování lidských práv a 
obnovení důvěry obyvatel ve své 
bezpečnostní složky;

19. je velmi znepokojen zhoršením 
situace v Burkině Faso; klade si otázku, 
zda by nebylo vhodné vyslat do této země 
civilní misi s cílem posílit správu a řízení v 
oblasti bezpečnosti a zajistit dodržování 
lidských práv a obnovení důvěry obyvatel 
ve své bezpečnostní složky;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Željana Zovko

Návrh usnesení
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Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. znovu opakuje strategický význam 
západního Balkánu pro bezpečnost a 
stabilitu EU; zdůrazňuje, že je třeba 
zlepšit zapojení, integraci a koordinaci 
EU v tomto regionu, a to i mandátem misí 
EU v rámci SBOP; znovu opakuje, že 
cílem politiky EU v oblasti západního 
Balkánu je sladit právo zemí v regionu s 
acquis EU a pomáhat jim s cílem 
přistoupení, čímž se zlepší řízení míru a 
stability pro Evropu jako celek;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. opětovně podtrhuje strategický 
význam východní Evropy a západního 
Balkánu pro stabilitu a bezpečnost EU a 
zdůrazňuje, že EU by se svou politikou 
měla cíleněji a výrazněji podílet na dění v 
regionu, včetně silného mandátu misí 
SBOP EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Željana Zovko

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. zdůrazňuje klíčovou úlohu operace 
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EUFOR Althea v Bosně a Hercegovině 
pro vývoj a udržení míru a bezpečnosti v 
zemi a regionu; vítá závěry Rady z října 
2019, které podporují pokračující 
přítomnost evropských vojenských sil v 
Bosně a Hercegovině;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá k rychlému zavedení Paktu 
pro civilní mise, který přijaly v listopadu 
2018 Rada a členské státy s cílem posílit 
prostředky civilní složky SBOP, aby mohly 
být mise ještě pružnější a operativnější a 
byla zajištěna účinnost a důvěryhodnost 
činnosti Unie v terénu;

20. vyzývá k rychlému zavedení Paktu 
pro civilní mise, který přijaly v listopadu 
2018 Rada a členské státy s cílem posílit 
prostředky civilní složky SBOP, aby mohly 
být mise ještě pružnější a operativnější a 
byla zajištěna účinnost a důvěryhodnost 
činnosti Unie v terénu; naléhavě žádá 
členské státy, aby vypracovaly důkladný 
roční přezkum, který pomůže posoudit 
pokrok při provádění paktu pro civilní 
SBOP a může podpořit další 
profesionalizaci civilní SBOP po roce 
2023, včetně opatření k zajištění 
odpovědnosti všech zúčastněných subjektů 
za dosažené výsledky; vyzývá členské 
státy, aby co nejdříve vyzkoušely nově 
zavedenou koncepci specializovaných 
týmů v terénu prostřednictvím pilotního 
projektu a využily jej jako prostředek ke 
zpřístupnění specializovaných kapacit na 
omezenou dobu a k vyplnění stávajících 
mezer v této oblasti, a aby ponaučení z 
prvního nasazení zhodnotily;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg
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Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá k rychlému zavedení Paktu 
pro civilní mise, který přijaly v listopadu 
2018 Rada a členské státy s cílem posílit 
prostředky civilní složky SBOP, aby mohly 
být mise ještě pružnější a operativnější a 
byla zajištěna účinnost a důvěryhodnost 
činnosti Unie v terénu;

20. vyzývá, aby zavedení Paktu pro 
civilní mise, který přijala Rada v listopadu 
2018, bylo pozastaveno do té doby, než 
bude v plném rozsahu přezkoumána 
evropská koncepce civilních misí řízených 
EU a než bude provedeno úplné 
hodnocení s ohledem na již uskutečněné 
mise SBOP, aby se zajistila zásadní změna 
způsobu, jakým jsou tyto mise iniciovány, 
plánovány a prováděny, s cílem zajistit, 
aby tyto mise byly transparentní a 
kontrolovatelné, a aby byly schopny 
fungovat podle stejných norem jako 
evropské ideály právního státu a lidských 
práv, které mají realizovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá k rychlému zavedení Paktu 
pro civilní mise, který přijaly v listopadu 
2018 Rada a členské státy s cílem posílit 
prostředky civilní složky SBOP, aby mohly 
být mise ještě pružnější a operativnější a 
byla zajištěna účinnost a důvěryhodnost 
činnosti Unie v terénu;

20. vyzývá k rychlému zavedení Paktu 
pro civilní mise, který přijaly v listopadu 
2018 Rada a členské státy s cílem posílit 
prostředky civilní složky SBOP, aby mohly 
být dosaženy sjednané kapacity, co se týče 
personálu, a aby mohly být mise ještě 
pružnější a operativnější a byla zajištěna 
účinnost a důvěryhodnost činnosti Unie v 
terénu;

Or. de

Pozměňovací návrh 211
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos
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Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá k rychlému zavedení Paktu 
pro civilní mise, který přijaly v listopadu 
2018 Rada a členské státy s cílem posílit 
prostředky civilní složky SBOP, aby mohly 
být mise ještě pružnější a operativnější a 
byla zajištěna účinnost a důvěryhodnost 
činnosti Unie v terénu;

20. vyzývá k účinnému zavedení Paktu 
pro civilní mise, který přijaly v listopadu 
2018 Rada a členské státy s cílem posílit 
prostředky civilní složky SBOP, aby mohly 
být mise ještě pružnější a operativnější a 
byla zajištěna účinnost a důvěryhodnost 
činnosti Unie v terénu;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. zdůrazňuje, že v současné 
době probíhá v sousedství EU 10 civilních 
misí SBOP s vysokou přidanou hodnotou 
pro mír a bezpečnost: patří sem Afrika a 
Střední východ, západní Balkán i 
východní Evropa;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. zdůrazňuje, že provádění paktu pro 
civilní SBOP by nemělo být konečným 
stavem, co se týče posilování civilní 
SBOP;
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Or. en

Pozměňovací návrh 214
Javier Nart, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. konstatuje nicméně, že pokud jde o 
efektivitu misí a operací SBOP, obecně se 
potýkají se stále větší neochotou členských 
států a evropských institucí tyto mise a 
operace posílit, jak co do lidských zdrojů, 
tak ve smyslu mandátu; zjišťuje tudíž, že 
vojenské operace SBOP jsou čím dál více 
zaměřeny na výcvik ozbrojených sil (mise 
EUTM Mali a EUTM Somálsko), zcela bez 
výkonných úkolů;

21. konstatuje nicméně, že pokud jde o 
efektivitu misí a operací SBOP, obecně se 
potýkají se stále větší neochotou členských 
států a evropských institucí tyto mise a 
operace posílit, jak co do lidských zdrojů, 
tak ve smyslu mandátu; zjišťuje tudíž, že 
vojenské operace SBOP jsou čím dál více 
zaměřeny na výcvik ozbrojených sil (mise 
EUTM Mali a EUTM Somálsko), zcela bez 
výkonných úkolů, a i když uznává práci 
personálu EUTM, konstatuje, že omezení 
výcviku a nedostatek zbraní vedou k 
nedostatečnému fungování vyškolených 
jednotek, neschopných omezit postup 
džihádistického terorismu a ozbrojené 
vzpoury;

Or. fr

Pozměňovací návrh 215
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. konstatuje nicméně, že pokud jde o 
efektivitu misí a operací SBOP, obecně se 
potýkají se stále větší neochotou členských 
států a evropských institucí tyto mise a 
operace posílit, jak co do lidských zdrojů, 
tak ve smyslu mandátu; zjišťuje tudíž, že 
vojenské operace SBOP jsou čím dál více 
zaměřeny na výcvik ozbrojených sil (mise 
EUTM Mali a EUTM Somálsko), zcela bez 

21. vyjadřuje spokojenost s tím, že 
vojenské operace SBOP jsou čím dál více 
zaměřeny na výcvik ozbrojených sil (mise 
EUTM Mali a EUTM Somálsko), zcela bez 
výkonných úkolů;
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výkonných úkolů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 216
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. konstatuje nicméně, že pokud jde o 
efektivitu misí a operací SBOP, obecně se 
potýkají se stále větší neochotou členských 
států a evropských institucí tyto mise a 
operace posílit, jak co do lidských zdrojů, 
tak ve smyslu mandátu; zjišťuje tudíž, že 
vojenské operace SBOP jsou čím dál více 
zaměřeny na výcvik ozbrojených sil (mise 
EUTM Mali a EUTM Somálsko), zcela bez 
výkonných úkolů;

21. konstatuje nicméně, že pokud jde o 
efektivitu misí a operací SBOP, obecně se 
potýkají se stále větší neochotou členských 
států a evropských institucí tyto mise a 
operace posílit, jak co do lidských zdrojů, 
tak ve smyslu mandátu; zjišťuje tudíž, že 
vojenské operace SBOP jsou čím dál více 
zaměřeny na výcvik ozbrojených sil (mise 
EUTM Mali a EUTM Somálsko), zcela bez 
výkonných úkolů, což by poukazovalo na 
připravenost investovat do stabilizace po 
skončení konfliktu, udržování míru, 
prosazování míru a dalších náročných 
vojenských operací zaměřených na 
zajištění mezinárodního míru a stability;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. konstatuje nicméně, že pokud jde o 
efektivitu misí a operací SBOP, obecně se 
potýkají se stále větší neochotou členských 
států a evropských institucí tyto mise a 
operace posílit, jak co do lidských zdrojů, 
tak ve smyslu mandátu; zjišťuje tudíž, že 
vojenské operace SBOP jsou čím dál více 

21. konstatuje, že pokud jde o 
efektivitu misí a operací SBOP, je obecně 
do určité míry mařena větší neochotou 
členských států a evropských institucí tyto 
mise a operace posílit, jak co do lidských 
zdrojů, tak ve smyslu mandátu, zejména 
pokud jde o zodpovědnost zaměstnanců a 
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zaměřeny na výcvik ozbrojených sil (mise 
EUTM Mali a EUTM Somálsko), zcela bez 
výkonných úkolů;

transparentnost; zjišťuje tudíž, že 
vojenské operace SBOP jsou čím dál více 
zaměřeny na výcvik ozbrojených sil (mise 
EUTM Mali a EUTM Somálsko), zcela bez 
výkonných úkolů;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. konstatuje nicméně, že pokud jde o 
efektivitu misí a operací SBOP, obecně se 
potýkají se stále větší neochotou členských 
států a evropských institucí tyto mise a 
operace posílit, jak co do lidských zdrojů, 
tak ve smyslu mandátu; zjišťuje tudíž, že 
vojenské operace SBOP jsou čím dál více 
zaměřeny na výcvik ozbrojených sil (mise 
EUTM Mali a EUTM Somálsko), zcela bez 
výkonných úkolů;

21. konstatuje nicméně, že pokud jde o 
efektivitu misí a operací SBOP, je obecně 
mařena bezpečnostní situací v krizových 
regionech a omezenými prostředky 
členských států a evropských institucí tyto 
mise a operace posílit, jak co do lidských 
zdrojů, tak ve smyslu mandátu; zjišťuje 
tudíž, že vojenské operace SBOP jsou čím 
dál více zaměřeny na výcvik ozbrojených 
sil (mise EUTM Mali a EUTM Somálsko), 
zcela bez výkonných úkolů;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. konstatuje nicméně, že pokud jde o 
efektivitu misí a operací SBOP, obecně se 
potýkají se stále větší neochotou členských 
států a evropských institucí tyto mise a 
operace posílit, jak co do lidských zdrojů, 
tak ve smyslu mandátu; zjišťuje tudíž, že 
vojenské operace SBOP jsou čím dál více 
zaměřeny na výcvik ozbrojených sil (mise 

21. konstatuje nicméně, že pokud jde o 
efektivitu misí a operací SBOP, obecně je 
omezována překážkami, které členským 
státům a evropským institucím brání v 
úsilí tyto mise a operace posílit, jak co do 
lidských zdrojů, tak ve smyslu mandátu; 
zjišťuje tudíž, že vojenské operace SBOP 
jsou čím dál více zaměřeny na výcvik 
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EUTM Mali a EUTM Somálsko), zcela bez 
výkonných úkolů;

ozbrojených sil (mise EUTM Mali a 
EUTM Somálsko), zcela bez výkonných 
úkolů;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. se znepokojením zjišťuje, že 
efektivita posledních civilních a 
vojenských operací SBOP naráží na 
přetrvávající strukturální nedostatky;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 221
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. se znepokojením zjišťuje, že 
efektivita posledních civilních a 
vojenských operací SBOP naráží na 
přetrvávající strukturální nedostatky;

22. se znepokojením konstatuje, že 
efektivita naposledy provedených civilních 
a vojenských operací SBOP naráží na 
přetrvávající strukturální nedostatky, 
překvapivý nedostatek odhodlání 
zaměstnanců a zodpovědnosti, zejména ze 
strany vrcholného vedení, 
nezanedbatelného počtu zaměstnanců 
působících v civilních misích prováděných 
v rámci SBOP;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
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Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka, Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. se znepokojením zjišťuje, že 
efektivita posledních civilních a 
vojenských operací SBOP naráží na 
přetrvávající strukturální nedostatky;

22. se znepokojením zjišťuje, že 
efektivita posledních civilních a 
vojenských operací SBOP naráží na 
přetrvávající strukturální nedostatky, a 
vyzývá ke společnému řešení EU, které by 
tyto nedostatky vyřešilo;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. se znepokojením zjišťuje, že 
efektivita posledních civilních a 
vojenských operací SBOP naráží na 
přetrvávající strukturální nedostatky;

22. se znepokojením zjišťuje, že 
efektivita posledních civilních a 
vojenských misí SBOP naráží na 
přetrvávající strukturální nedostatky;

Or. de

Pozměňovací návrh 224
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyjadřuje politování nad tím, jak 
dlouhý je rozhodovací proces a jak dlouho 
trvá praktické zahájení misí a operací; 
připomíná, že v poslední době se jen málo 
vojenským operacím dostalo mandátu s 
výkonnými úkoly, a to vinou rozdílné 
rychlosti rozhodování o jejich nasazení, a 

vypouští se
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žádá proto, aby byly struktury a postupy 
SBOP upraveny tak, aby byl způsob 
vysílání misí rychlejší, flexibilnější a 
koherentnější; bere na vědomí používání 
nového nástroje krizového řízení, zahájení 
minimisí podle článku 28, aby bylo možno 
reagovat na krize rychleji a flexibilněji;

Or. fr

Pozměňovací návrh 225
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyjadřuje politování nad tím, jak 
dlouhý je rozhodovací proces a jak dlouho 
trvá praktické zahájení misí a operací; 
připomíná, že v poslední době se jen málo 
vojenským operacím dostalo mandátu s 
výkonnými úkoly, a to vinou rozdílné 
rychlosti rozhodování o jejich nasazení, a 
žádá proto, aby byly struktury a postupy 
SBOP upraveny tak, aby byl způsob 
vysílání misí rychlejší, flexibilnější a 
koherentnější; bere na vědomí používání 
nového nástroje krizového řízení, zahájení 
minimisí podle článku 28, aby bylo možno 
reagovat na krize rychleji a flexibilněji;

23. vyjadřuje politování nad tím, jak 
dlouhý je rozhodovací proces a jak dlouho 
trvá praktické zahájení misí a operací; 
připomíná, že v poslední době se jen málo 
vojenským operacím dostalo mandátu s 
výkonnými úkoly, a to vinou rozdílné 
rychlosti rozhodování o jejich nasazení, a 
žádá proto, aby byly struktury a postupy 
SBOP upraveny tak, aby byl způsob 
vysílání misí rychlejší, flexibilnější a 
koherentnější; bere na vědomí používání 
nového nástroje krizového řízení, zahájení 
minimisí podle článku 28, aby bylo možno 
reagovat na krize rychleji a flexibilněji; 
žádá, aby příprava misí byla sladěna s 
akčním plánem připravenosti NATO a 
doplňovala činnost společné pracovní 
skupiny maximální připravenosti s cílem 
zamezit zdvojování činností a lépe 
podporovat společné cíle mise;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 23
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyjadřuje politování nad tím, jak 
dlouhý je rozhodovací proces a jak dlouho 
trvá praktické zahájení misí a operací; 
připomíná, že v poslední době se jen málo 
vojenským operacím dostalo mandátu s 
výkonnými úkoly, a to vinou rozdílné 
rychlosti rozhodování o jejich nasazení, a 
žádá proto, aby byly struktury a postupy 
SBOP upraveny tak, aby byl způsob 
vysílání misí rychlejší, flexibilnější a 
koherentnější; bere na vědomí používání 
nového nástroje krizového řízení, zahájení 
minimisí podle článku 28, aby bylo možno 
reagovat na krize rychleji a flexibilněji;

23. s politováním konstatuje, že 
rychlost rozhodování a prosazování těchto 
rozhodnutí jsou v závislosti na nutnosti 
nalézt společnou politickou vůli velmi 
odlišné; připomíná, že v poslední době se 
jen málo vojenským operacím dostalo 
mandátu s výkonnými úkoly, a to proto, že 
nedostatek politické vůle nelze nahradit 
postupem rozhodování, a žádá proto, aby v 
případě krize nalezly členské 
státy dostatečnou politickou vůli 
k aktivnímu využívání struktur a postupů 
SBOP, aby bylo zajištěno rychlejší, 
flexibilnější a koherentnější vysílání misí; 
vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou 
představitelku, aby Evropskému 
parlamentu představila očividně nový 
nástroj krizového řízení, tj. zahájení 
minimisí podle článku 28 SEU;

Or. de

Pozměňovací návrh 227
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyjadřuje politování nad tím, jak 
dlouhý je rozhodovací proces a jak dlouho 
trvá praktické zahájení misí a operací; 
připomíná, že v poslední době se jen málo 
vojenským operacím dostalo mandátu s 
výkonnými úkoly, a to vinou rozdílné 
rychlosti rozhodování o jejich nasazení, a 
žádá proto, aby byly struktury a postupy 
SBOP upraveny tak, aby byl způsob 
vysílání misí rychlejší, flexibilnější a 
koherentnější; bere na vědomí používání 
nového nástroje krizového řízení, zahájení 
minimisí podle článku 28, aby bylo možno 
reagovat na krize rychleji a flexibilněji;

23. bere na vědomí zdlouhavý 
rozhodovací proces a praktické zahájení 
misí a operací; připomíná, že v poslední 
době se jen málo vojenským operacím 
dostalo mandátu s výkonnými úkoly, a to 
vinou rozdílné rychlosti rozhodování o 
jejich nasazení, a žádá proto, aby byly 
struktury a postupy SBOP upraveny tak, 
aby byl způsob vysílání misí rychlejší, 
flexibilnější a koherentnější; bere na 
vědomí používání nového nástroje 
krizového řízení, zahájení minimisí podle 
článku 28, aby bylo možno reagovat na 
krize rychleji a flexibilněji;
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Or. en

Pozměňovací návrh 228
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Nikos 
Androulakis

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vítá uznání, že bez žen neexistuje 
bezpečnost, a zdůrazňuje význam účasti 
žen na jednáních a misích;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. upozorňuje na nepružnost 
správních a rozpočtových postupů, která 
vyslaným pracovníkům misí v terénu 
velmi ztrpčuje život;

24. zdůrazňuje, že cílem správních 
a rozpočtových postupů pro mise SBOP by 
mělo být zajistit přísné řízení těchto misí, 
avšak bez toho, aby byly tak nepružné, aby 
bránily jejich průběhu a účinnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 230
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje nutnost pravidelně 25. zdůrazňuje nutnost pravidelně 
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vyhodnocovat mise a operace, aby se 
zlepšovala jejich účinnost; vyzývá ESVČ a 
Komisi, aby formulovaly mandáty a 
poskytovaly rozpočty, které odpovídají 
daným operacím, a vždy stanovily strategii 
ukončení působení v daném prostoru; je v 
tomto ohledu pro pravidelnější konzultace 
s příslušnými parlamentními výbory a 
vyzývá je, aby směřovaly své pracovní 
cesty a cesty svých delegací do oblastí 
působení misí a operací SBOP;

vyhodnocovat mise a operace, aby se 
zlepšovala jejich účinnost; vyzývá ESVČ a 
Komisi, aby formulovaly mandáty a 
poskytovaly rozpočty, které odpovídají 
daným operacím, a vždy stanovily strategii 
ukončení působení v daném prostoru; je v 
tomto ohledu pro pravidelnější konzultace 
s příslušnými parlamentními výbory a 
vyzývá je, aby směřovaly své pracovní 
cesty a cesty svých delegací do oblastí 
působení misí a operací SBOP; vyzývá 
Evropský účetní dvůr, aby provedl 
přezkum všech probíhajících misí SBOP s 
cílem zajistit, aby jejich rozpočty a 
ozbrojené síly byly využívány co 
nejúčinněji; dále vyzývá k tomu, aby 
všechny probíhající mise SBOP měly 
oficiální datum ukončení a podléhaly 
důkladnému a komplexnímu přezkumu 
předtím, než bude zváženo jakékoli možné 
prodloužení;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Joachim Schuster, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje nutnost pravidelně 
vyhodnocovat mise a operace, aby se 
zlepšovala jejich účinnost; vyzývá ESVČ a 
Komisi, aby formulovaly mandáty a 
poskytovaly rozpočty, které odpovídají 
daným operacím, a vždy stanovily strategii 
ukončení působení v daném prostoru; je v 
tomto ohledu pro pravidelnější konzultace 
s příslušnými parlamentními výbory a 
vyzývá je, aby směřovaly své pracovní 
cesty a cesty svých delegací do oblastí 
působení misí a operací SBOP;

25. zdůrazňuje nutnost pravidelně 
vyhodnocovat mise a operace, aby se 
zlepšovala jejich účinnost; vyzývá ESVČ a 
Komisi, aby formulovaly mandáty a 
poskytovaly rozpočty, které odpovídají 
daným operacím, a vždy stanovily strategii 
ukončení působení v daném prostoru; je v 
tomto ohledu pro pravidelnější výměnu 
informací a konzultace s příslušnými 
parlamentními výbory před zahájením 
misí a operací, během nich i po jejich 
skončení a vyzývá je, aby směřovaly své 
pracovní cesty a cesty svých delegací do 
oblastí působení misí a operací SBOP; 
žádá, aby Evropský parlament – spolu s 
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vnitrostátními parlamenty – posílil svou 
úlohu v oblasti SBOP, a zajistil tak 
parlamentní dohled nad společnou 
bezpečnostní a obrannou politikou EU a 
jejím rozpočtem;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Joachim Schuster

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje nutnost pravidelně 
vyhodnocovat mise a operace, aby se 
zlepšovala jejich účinnost; vyzývá ESVČ a 
Komisi, aby formulovaly mandáty a 
poskytovaly rozpočty, které odpovídají 
daným operacím, a vždy stanovily strategii 
ukončení působení v daném prostoru; je v 
tomto ohledu pro pravidelnější konzultace 
s příslušnými parlamentními výbory a 
vyzývá je, aby směřovaly své pracovní 
cesty a cesty svých delegací do oblastí 
působení misí a operací SBOP;

25. zdůrazňuje nutnost pravidelně 
vyhodnocovat mise a operace, aby se 
zlepšovala jejich účinnost; vyzývá ESVČ a 
Komisi, aby formulovaly mandáty a 
poskytovaly rozpočty, které odpovídají 
daným operacím, a vždy stanovily strategii 
ukončení působení v daném prostoru; je v 
tomto ohledu pro pravidelnější konzultace 
s příslušnými parlamentními výbory;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Michal Šimečka

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje nutnost pravidelně 
vyhodnocovat mise a operace, aby se 
zlepšovala jejich účinnost; vyzývá ESVČ a 
Komisi, aby formulovaly mandáty a 
poskytovaly rozpočty, které odpovídají 
daným operacím, a vždy stanovily strategii 

25. zdůrazňuje nutnost pravidelně 
vyhodnocovat mise a operace, aby se 
zlepšovala jejich účinnost; vyzývá ESVČ a 
Komisi, aby formulovaly mandáty, 
poskytovaly rozpočty a stanovily pravidla 
zapojení a operační postupy, které 
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ukončení působení v daném prostoru; je v 
tomto ohledu pro pravidelnější konzultace 
s příslušnými parlamentními výbory a 
vyzývá je, aby směřovaly své pracovní 
cesty a cesty svých delegací do oblastí 
působení misí a operací SBOP;

odpovídají daným operacím, a vždy 
stanovily strategii ukončení působení v 
daném prostoru; je v tomto ohledu pro 
pravidelnější konzultace s příslušnými 
parlamentními výbory a vyzývá je, aby 
směřovaly své pracovní cesty a cesty svých 
delegací do oblastí působení misí a operací 
SBOP;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Nikos Androulakis, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že je důležité 
organizovat společný výcvik a cvičení 
evropských ozbrojených sil, a podporovat 
tak interoperabilitu, ve snaze se co nejlépe 
připravit na mise a být schopen čelit široké 
škále hrozeb, jak konvenčních, tak 
nekonvenčních;

26. zdůrazňuje, že je důležité 
organizovat společný výcvik a cvičení 
evropských ozbrojených sil, a podporovat 
tak interoperabilitu, ve snaze se co nejlépe 
připravit na mise a být schopen čelit široké 
škále hrozeb, jak konvenčních, tak 
nekonvenčních; vítá v tomto ohledu 
evropskou iniciativu pro výměny mladých 
důstojníků (vojenský Erasmus), kterou 
provozuje Evropská bezpečnostní a 
obranná škola, jejímž cílem je umožnit 
národním institucím vojenského 
vzdělávání a odborné přípravy 
prozkoumat možnosti kvantitativní a 
kvalitativní výměny znalostí a know-how;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Kris Peeters

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že je důležité 26. zdůrazňuje, že je důležité 
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organizovat společný výcvik a cvičení 
evropských ozbrojených sil, a podporovat 
tak interoperabilitu, ve snaze se co nejlépe 
připravit na mise a být schopen čelit široké 
škále hrozeb, jak konvenčních, tak 
nekonvenčních;

organizovat společný výcvik a cvičení mezi 
evropskými ozbrojenými silami a paralelní 
a koordinovaná cvičení EU a NATO, a 
podporovat tak interoperabilitu a 
vojenskou mobilitu, ve snaze se co nejlépe 
připravit na mise, zajistit doplňkovost, 
vyhnout se zbytečnému zdvojování úsilí a 
být schopen čelit široké škále hrozeb, jak 
konvenčních, tak nekonvenčních;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že je důležité 
organizovat společný výcvik a cvičení 
evropských ozbrojených sil, a podporovat 
tak interoperabilitu, ve snaze se co nejlépe 
připravit na mise a být schopen čelit široké 
škále hrozeb, jak konvenčních, tak 
nekonvenčních;

26. zdůrazňuje, že je důležité 
organizovat společný výcvik a cvičení 
evropských ozbrojených sil, a podporovat 
tak interoperabilitu, ve snaze se co nejlépe 
připravit na mise a být schopen čelit široké 
škále hrozeb, jak konvenčních, tak 
nekonvenčních; zdůrazňuje, že tento 
společný výcvik a cvičení by nikdy neměly 
být prováděny v rámci rozvoje tolik 
diskutované „armády EU“;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka, Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že je důležité 
organizovat společný výcvik a cvičení 
evropských ozbrojených sil, a podporovat 
tak interoperabilitu, ve snaze se co nejlépe 

26. zdůrazňuje, že je důležité 
organizovat a provádět společný výcvik a 
cvičení evropských ozbrojených sil, a 
podporovat tak organizační, procedurální 
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připravit na mise a být schopen čelit široké 
škále hrozeb, jak konvenčních, tak 
nekonvenčních;

a technickou interoperabilitu, ve snaze se 
co nejlépe připravit na mise a být schopen 
čelit široké škále hrozeb, jak konvenčních, 
tak nekonvenčních;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že je důležité 
organizovat společný výcvik a cvičení 
evropských ozbrojených sil, a podporovat 
tak interoperabilitu, ve snaze se co nejlépe 
připravit na mise a být schopen čelit široké 
škále hrozeb, jak konvenčních, tak 
nekonvenčních;

26. zdůrazňuje, že je důležité 
organizovat společný výcvik a cvičení 
evropských a amerických ozbrojených sil, 
a podporovat tak interoperabilitu, ve snaze 
se co nejlépe připravit na mise a být 
schopen čelit široké škále hrozeb, jak 
konvenčních, tak nekonvenčních;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že je důležité 
organizovat společný výcvik a cvičení 
evropských ozbrojených sil, a podporovat 
tak interoperabilitu, ve snaze se co nejlépe 
připravit na mise a být schopen čelit široké 
škále hrozeb, jak konvenčních, tak 
nekonvenčních;

26. zdůrazňuje, že je důležité 
podporovat společný výcvik a cvičení 
evropských ozbrojených sil, a tím i 
interoperabilitu, ve snaze se co nejlépe 
připravit na mise a být schopen čelit široké 
škále hrozeb, jak konvenčních, tak 
nekonvenčních;

Or. en
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Pozměňovací návrh 240
Javier Nart, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že se stále opakující 
situace, kdy je nedostatek vybavení 
ozbrojených sil, který brzdí úspěšnost 
výcvikových misí; upozorňuje na obtížnost 
dodávek vyhovujícího vybavení ve 
stanovených lhůtách (postupy zadávání 
veřejných zakázek, které je povinnost 
dodržet atd.); je toho názoru, že dosáhnout 
pozitivních výsledků při výcviku a 
poradenství poskytovaného armádám 
třetích zemí je v dlouhodobém horizontu 
nesmírně obtížné, pokud není kapacita k 
tomu, aby ruku v ruce s tímto úsilím šly 
užitečné a koordinované programy 
dodávek vybavení; vítá iniciativu 
„Budování kapacity na podporu 
bezpečnosti a rozvoje“, která se projevila 
revizí nástroje přispívajícího ke stabilitě a 
míru (ICSP+) v roce 2017 umožňující 
financovat výcvikové činnosti a dodávky 
nesmrtícího vybavení pro armády třetích 
zemí; konstatuje, že k dnešnímu dni byli 
schváleny tři projekty v Mali, ve 
Středoafrické republice a v Burkině Faso; 
poukazuje na značnou poptávku místního 
obyvatelstva po podpoře v oblasti výcviku 
a dodávek vybavení;

27. zdůrazňuje, že se stále opakující 
situace, kdy je nedostatek vybavení 
ozbrojených sil, který brzdí úspěšnost 
výcvikových misí; upozorňuje na obtížnost 
dodávek vyhovujícího vybavení ve 
stanovených lhůtách (postupy zadávání 
veřejných zakázek, které je povinnost 
dodržet atd.); je toho názoru, že dosáhnout 
pozitivních výsledků při výcviku a 
poradenství poskytovaného armádám 
třetích zemí je v dlouhodobém horizontu 
nesmírně obtížné bez dodání vojenského 
vybavení potřebného k dokončení 
teoretického výcviku; zdůrazňuje, že 
poskytování vojenského výcviku bez 
zbraní odsuzuje účastníky takového 
výcviku na jistou smrt ve skutečném boji; 
připomíná, že ozbrojené hrozby, jimž tyto 
země čelí, vyžadují ozbrojenou reakci; 
podporuje opakované žádosti místního 
obyvatelstva, úřadů a vlád o účinné řešení 
destabilizace a terorismu; zdůrazňuje, 
že Rusko reakcí na tyto žádosti získalo 
ve Středoafrické republice silné 
zastoupení a že stále více zemí v oblasti 
Sahelu se nyní obrací na Rusko s žádostí 
o pomoc; kapacita k tomu, aby ruku v ruce 
s tímto úsilím šly užitečné a koordinované 
programy dodávek vybavení; vítá 
iniciativu „Budování kapacity na podporu 
bezpečnosti a rozvoje“, která se projevila 
revizí nástroje přispívajícího ke stabilitě a 
míru (ICSP+) v roce 2017 umožňující 
financovat výcvikové činnosti a dodávky 
nesmrtícího vybavení pro armády třetích 
zemí; konstatuje, že k dnešnímu dni byli 
schváleny tři projekty v Mali, ve 
Středoafrické republice a v Burkině Faso;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 241
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že se stále opakující 
situace, kdy je nedostatek vybavení 
ozbrojených sil, který brzdí úspěšnost 
výcvikových misí; upozorňuje na obtížnost 
dodávek vyhovujícího vybavení ve 
stanovených lhůtách (postupy zadávání 
veřejných zakázek, které je povinnost 
dodržet atd.); je toho názoru, že dosáhnout 
pozitivních výsledků při výcviku a 
poradenství poskytovaného armádám 
třetích zemí je v dlouhodobém horizontu 
nesmírně obtížné, pokud není kapacita k 
tomu, aby ruku v ruce s tímto úsilím šly 
užitečné a koordinované programy 
dodávek vybavení; vítá iniciativu 
„Budování kapacity na podporu 
bezpečnosti a rozvoje“, která se projevila 
revizí nástroje přispívajícího ke stabilitě a 
míru (ICSP+) v roce 2017 umožňující 
financovat výcvikové činnosti a dodávky 
nesmrtícího vybavení pro armády třetích 
zemí; konstatuje, že k dnešnímu dni byli 
schváleny tři projekty v Mali, ve 
Středoafrické republice a v Burkině Faso; 
poukazuje na značnou poptávku místního 
obyvatelstva po podpoře v oblasti výcviku 
a dodávek vybavení;

27. zdůrazňuje, že se stále opakující 
situace, kdy je nedostatek vybavení 
ozbrojených sil, který brzdí úspěšnost 
výcvikových misí; upozorňuje na obtížnost 
dodávek vyhovujícího vybavení ve 
stanovených lhůtách (postupy zadávání 
veřejných zakázek, které je povinnost 
dodržet atd.); je toho názoru, že dosáhnout 
pozitivních výsledků při výcviku a 
poradenství poskytovaného armádám 
třetích zemí je v dlouhodobém horizontu 
nesmírně obtížné, pokud není kapacita k 
tomu, aby ruku v ruce s tímto úsilím šly 
užitečné a koordinované programy 
dodávek vybavení a silné mechanismy 
demokratického dohledu a zodpovědnosti, 
které brání zneužívání pravomocí, korupci 
a beztrestnosti; bere na vědomí iniciativu 
„Budování kapacity na podporu 
bezpečnosti a rozvoje“, která se projevila 
revizí nástroje přispívajícího ke stabilitě a 
míru (ICSP+) v roce 2017 umožňující 
financovat výcvikové činnosti a dodávky 
nesmrtícího vybavení pro armády třetích 
zemí; konstatuje, že k dnešnímu dni byli 
schváleny tři projekty v Mali, ve 
Středoafrické republice a v Burkině Faso; 
poukazuje na značnou poptávku místního 
obyvatelstva po podpoře v oblasti výcviku 
a dodávek vybavení; zdůrazňuje, že je 
třeba zajistit, aby veškeré převody zbraní 
přísně dodržovaly osm kritérií EU pro 
vývoz zbraní;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Raphaël Glucksmann
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Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že se stále opakující 
situace, kdy je nedostatek vybavení 
ozbrojených sil, který brzdí úspěšnost 
výcvikových misí; upozorňuje na obtížnost 
dodávek vyhovujícího vybavení ve 
stanovených lhůtách (postupy zadávání 
veřejných zakázek, které je povinnost 
dodržet atd.); je toho názoru, že dosáhnout 
pozitivních výsledků při výcviku a 
poradenství poskytovaného armádám 
třetích zemí je v dlouhodobém horizontu 
nesmírně obtížné, pokud není kapacita k 
tomu, aby ruku v ruce s tímto úsilím šly 
užitečné a koordinované programy 
dodávek vybavení; vítá iniciativu 
„Budování kapacity na podporu 
bezpečnosti a rozvoje“, která se projevila 
revizí nástroje přispívajícího ke stabilitě a 
míru (ICSP+) v roce 2017 umožňující 
financovat výcvikové činnosti a dodávky 
nesmrtícího vybavení pro armády třetích 
zemí; konstatuje, že k dnešnímu dni byli 
schváleny tři projekty v Mali, ve 
Středoafrické republice a v Burkině Faso; 
poukazuje na značnou poptávku místního 
obyvatelstva po podpoře v oblasti výcviku 
a dodávek vybavení;

27. zdůrazňuje, že se stále opakující 
situace, kdy je nedostatek vybavení 
ozbrojených sil, který brzdí úspěšnost 
výcvikových misí; upozorňuje na obtížnost 
dodávek vyhovujícího vybavení ve 
stanovených lhůtách (postupy zadávání 
veřejných zakázek, které je povinnost 
dodržet atd.); je toho názoru, že dosáhnout 
pozitivních výsledků při výcviku a 
poradenství poskytovaného armádám 
třetích zemí je v dlouhodobém horizontu 
nesmírně obtížné, pokud není kapacita k 
tomu, aby ruku v ruce s tímto úsilím šly 
užitečné a koordinované programy 
dodávek vybavení; vítá iniciativu 
„Budování kapacity na podporu 
bezpečnosti a rozvoje“, která se projevila 
revizí nástroje přispívajícího ke stabilitě a 
míru (ICSP+) v roce 2017 umožňující 
financovat výcvikové činnosti a dodávky 
nesmrtícího vybavení pro armády třetích 
zemí; vítá návrh Komise provádět 
iniciativu „Budování kapacity na podporu 
bezpečnosti a rozvoje“ v rámci evropského 
mírového nástroje; konstatuje, že k 
dnešnímu dni byli schváleny tři projekty v 
Mali, ve Středoafrické republice a v 
Burkině Faso; poukazuje na značnou 
poptávku místního obyvatelstva po 
podpoře v oblasti výcviku a dodávek 
vybavení;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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27. zdůrazňuje, že se stále opakující 
situace, kdy je nedostatek vybavení 
ozbrojených sil, který brzdí úspěšnost 
výcvikových misí; upozorňuje na 
obtížnost dodávek vyhovujícího vybavení 
ve stanovených lhůtách (postupy zadávání 
veřejných zakázek, které je povinnost 
dodržet atd.); je toho názoru, že dosáhnout 
pozitivních výsledků při výcviku a 
poradenství poskytovaného armádám 
třetích zemí je v dlouhodobém horizontu 
nesmírně obtížné, pokud není kapacita k 
tomu, aby ruku v ruce s tímto úsilím šly 
užitečné a koordinované programy 
dodávek vybavení; vítá iniciativu 
„Budování kapacity na podporu 
bezpečnosti a rozvoje“, která se projevila 
revizí nástroje přispívajícího ke stabilitě a 
míru (ICSP+) v roce 2017 umožňující 
financovat výcvikové činnosti a dodávky 
nesmrtícího vybavení pro armády třetích 
zemí; konstatuje, že k dnešnímu dni byli 
schváleny tři projekty v Mali, ve 
Středoafrické republice a v Burkině Faso; 
poukazuje na značnou poptávku místního 
obyvatelstva po podpoře v oblasti výcviku 
a dodávek vybavení;

27. zdůrazňuje, že opakujícím 
problémem ozbrojených sil v zemích, v 
kterých EU zasahuje, je nedostatek 
vybavení, což je brzdou úspěchu 
výcvikových misí; poukazuje na to, že je 
obtížné poskytnout v přiměřené lhůtě 
odpovídající vybavení, a to zejména 
z důvodu těžkopádnosti postupů zadávání 
veřejných zakázek; je toho názoru, že 
dosáhnout pozitivních výsledků při 
výcviku a poradenství poskytovaného 
armádám třetích zemí nebude v 
dlouhodobém horizontu možné, pokud není 
kapacita k tomu, aby ruku v ruce s tímto 
úsilím šly užitečné a koordinované 
programy dodávek vybavení; vítá 
iniciativu „Budování kapacity na podporu 
bezpečnosti a rozvoje“, která se projevila 
revizí nástroje přispívajícího ke stabilitě a 
míru (ICSP+) v roce 2017 umožňující 
financovat výcvikové činnosti a dodávky 
nesmrtícího vybavení pro armády třetích 
zemí; konstatuje, že k dnešnímu dni byli 
schváleny tři projekty v Mali, ve 
Středoafrické republice a v Burkině Faso; 
poukazuje na značnou poptávku místního 
obyvatelstva po podpoře v oblasti výcviku 
a dodávek vybavení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 244
Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že se stále opakující 
situace, kdy je nedostatek vybavení 
ozbrojených sil, který brzdí úspěšnost 
výcvikových misí; upozorňuje na obtížnost 
dodávek vyhovujícího vybavení ve 
stanovených lhůtách (postupy zadávání 
veřejných zakázek, které je povinnost 
dodržet atd.); je toho názoru, že dosáhnout 
pozitivních výsledků při výcviku a 

27. zdůrazňuje, že se stále opakují 
situace, kdy je nedostatek vybavení 
ozbrojených sil v třetích zemích, který 
brzdí úspěšnost výcvikových misí; 
upozorňuje na obtížnost dodávek 
vyhovujícího vybavení ve stanovených 
lhůtách (postupy zadávání veřejných 
zakázek, které je povinnost dodržet atd.); je 
toho názoru, že dosáhnout pozitivních 
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poradenství poskytovaného armádám 
třetích zemí je v dlouhodobém horizontu 
nesmírně obtížné, pokud není kapacita k 
tomu, aby ruku v ruce s tímto úsilím šly 
užitečné a koordinované programy 
dodávek vybavení; vítá iniciativu 
„Budování kapacity na podporu 
bezpečnosti a rozvoje“, která se projevila 
revizí nástroje přispívajícího ke stabilitě a 
míru (ICSP+) v roce 2017 umožňující 
financovat výcvikové činnosti a dodávky 
nesmrtícího vybavení pro armády třetích 
zemí; konstatuje, že k dnešnímu dni byli 
schváleny tři projekty v Mali, ve 
Středoafrické republice a v Burkině Faso; 
poukazuje na značnou poptávku místního 
obyvatelstva po podpoře v oblasti výcviku 
a dodávek vybavení;

výsledků při výcviku a poradenství 
poskytovaného armádám třetích zemí je v 
dlouhodobém horizontu nesmírně obtížné, 
pokud není kapacita k tomu, aby ruku v 
ruce s tímto úsilím šly užitečné a 
koordinované programy dodávek vybavení; 
vítá iniciativu „Budování kapacity na 
podporu bezpečnosti a rozvoje“, která se 
projevila revizí nástroje přispívajícího ke 
stabilitě a míru (ICSP+) v roce 2017 
umožňující financovat výcvikové činnosti 
a dodávky nesmrtícího vybavení pro 
armády třetích zemí; konstatuje, že k 
dnešnímu dni byli schváleny tři projekty v 
Mali, ve Středoafrické republice a v 
Burkině Faso; poukazuje na značnou 
poptávku místního obyvatelstva po 
podpoře v oblasti výcviku a dodávek 
vybavení;

Or. de

Pozměňovací návrh 245
Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. vyjadřuje politování nad 
problémem s vytvářením sborů, zejména 
při vysílání vojenských misí; zdůrazňuje, 
že pro misi EUTM Somálsko byly jen s 
vypětím všech sil shromážděny potřebné 
síly; konstatuje, že na poslední všeobecné 
konferenci k vytvoření sil konané dne 4. 
června 2019 se hovořilo o možném krachu 
mise z důvodu nedostatku personálu; 
konstatuje, že probíhajících vojenských 
operací Unie se účastní v průměru jen tucet 
členských států; zdůrazňuje, že 
kompetentnost, profesionalita a obětavost 
personálu v terénu jsou prvky klíčovými 
pro úspěch mise; vyzývá členské státy k 
větší angažovanosti, pokud jde o kvalitu 
personálu vysílaného na mise a ESVČ a 
Komisi, aby zvýšily míru obsazenosti postů 

28. vyjadřuje politování nad 
problémem s vytvářením sborů, zejména 
při vysílání vojenských misí; zdůrazňuje, 
že pro misi EUTM Somálsko byly jen s 
vypětím všech sil shromážděny potřebné 
síly; konstatuje, že na poslední všeobecné 
konferenci k vytvoření sil konané dne 4. 
června 2019 se hovořilo o možném krachu 
mise z důvodu nedostatku personálu; 
konstatuje, že probíhajících vojenských 
operací Unie se účastní v průměru jen tucet 
členských států; zdůrazňuje, že 
kompetentnost, profesionalita a obětavost 
personálu v terénu jsou prvky klíčovými 
pro úspěch mise; vyzývá členské státy k 
větší angažovanosti, pokud jde o kvalitu 
personálu vysílaného na mise, a dále 
členské státy, aby zvýšily míru obsazenosti 
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vyslaných na mise; postů vyslaných na mise;

Or. de

Pozměňovací návrh 246
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood, Klemen Grošelj, Malik 
Azmani

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. klade si otázku, zda je namístě 
nadále zachovávat některé mise; je toho 
názoru, že Unie musí soustředit své úsilí na 
mise, při kterých vytváří největší přidanou 
hodnotu;

29. klade si otázku, zda je namístě 
nadále zachovávat některé mise; je toho 
názoru, že Unie musí soustředit své úsilí na 
mise, při kterých vytváří největší přidanou 
hodnotu; podporuje stanovení a plnění 
objektivních kritérií pro měření této 
přidané hodnoty a rozhodování o tom, zda 
se mise provede;

Or. fr

Pozměňovací návrh 247
Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. klade si otázku, zda je namístě 
nadále zachovávat některé mise; je toho 
názoru, že Unie musí soustředit své úsilí na 
mise, při kterých vytváří největší přidanou 
hodnotu;

29. vyzývá Radu, aby aby vysvětlila, z 
jakého důvodu některé mise pokračují, i 
když již dosáhly svého omezeného 
vojenského nebo civilního účelu; je toho 
názoru, že Unie musí soustředit své úsilí na 
mise, při kterých vytváří největší přidanou 
hodnotu;

Or. de

Pozměňovací návrh 248
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Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. klade si otázku, zda je namístě 
nadále zachovávat některé mise; je toho 
názoru, že Unie musí soustředit své úsilí na 
mise, při kterých vytváří největší přidanou 
hodnotu;

29. domnívá se, že je třeba podrobit 
všechny stávající mise hodnocení, aby 
bylo možné určit, které z těchto misí jsou 
stále relevantní; je toho názoru, že Unie 
musí soustředit své úsilí na mise, při 
kterých vytváří největší přidanou hodnotu;

Or. it

Pozměňovací návrh 249
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. klade si otázku, zda je namístě 
nadále zachovávat některé mise; je toho 
názoru, že Unie musí soustředit své úsilí na 
mise, při kterých vytváří největší přidanou 
hodnotu;

29. klade si otázku, zda je namístě 
nadále zachovávat některé mise; je toho 
názoru, že Unie musí soustředit své úsilí na 
mise, při kterých vytváří největší přidanou 
hodnotu pro evropské občany;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. bere na vědomí rozhodnutí ze dne 
26. září 2019 prodloužit o šest měsíců, tj. 
do 31. března 2020, námořní operaci 
Evropské unie ve Středozemním moři 
(EUNAVFOR MED Sophia); hluboce 
lituje dočasného zmrazení přítomnosti 

vypouští se
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unijních lodí na moři; zdůrazňuje, že je 
naléhavě nutné dospět k dohodě mezi 
členskými státy, a vyzývá k návratu 
plavidel na moře a plnému uskutečňování 
mandátu mise;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. bere na vědomí rozhodnutí ze dne 
26. září 2019 prodloužit o šest měsíců, tj. 
do 31. března 2020, námořní operaci 
Evropské unie ve Středozemním moři 
(EUNAVFOR MED Sophia); hluboce 
lituje dočasného zmrazení přítomnosti 
unijních lodí na moři; zdůrazňuje, že je 
naléhavě nutné dospět k dohodě mezi 
členskými státy, a vyzývá k návratu 
plavidel na moře a plnému uskutečňování 
mandátu mise;

30. bere na vědomí rozhodnutí ze dne 
26. září 2019 prodloužit o šest měsíců, tj. 
do 31. března 2020, námořní operaci 
Evropské unie ve Středozemním moři 
(EUNAVFOR MED Sophia); zdůrazňuje, 
že je naléhavě nutné dosáhnout dohody 
mezi členskými státy; vyzývá k tomu, aby 
operace zahrnovala cíl spočívající 
v předcházení odchodům a v případě 
nutnosti v navracení migrantů do jejich 
země odjezdu, pokud není možné navrátit 
je do jejich země původu, neboť jde o 
jedinou strategii, která by mohla 
odrazovat lidi od odchodu, bojovat proti 
převaděčským mafiím a zachraňovat 
životy; požaduje zavedení evropské 
politiky „No Way“ („V žádném případě“) 
podle australského modelu, který se 
osvědčil;

Or. fr

Pozměňovací návrh 252
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 30
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. bere na vědomí rozhodnutí ze dne 
26. září 2019 prodloužit o šest měsíců, tj. 
do 31. března 2020, námořní operaci 
Evropské unie ve Středozemním moři 
(EUNAVFOR MED Sophia); hluboce 
lituje dočasného zmrazení přítomnosti 
unijních lodí na moři; zdůrazňuje, že je 
naléhavě nutné dospět k dohodě mezi 
členskými státy, a vyzývá k návratu 
plavidel na moře a plnému uskutečňování 
mandátu mise;

30. bere na vědomí rozhodnutí ze dne 
26. září 2019 prodloužit o šest měsíců, tj. 
do 31. března 2020, námořní operaci 
Evropské unie ve Středozemním moři 
(EUNAVFOR MED Sophia); hluboce 
lituje dočasného zmrazení přítomnosti 
unijních lodí na moři; zdůrazňuje, že je 
naléhavě nutné dospět k dohodě mezi 
členskými státy, a vyzývá k návratu 
plavidel na moře a plnému uskutečňování 
mandátu a ke změně mise na účinnou 
pátrací a záchrannou misi;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Martin Horwood, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. bere na vědomí rozhodnutí ze dne 
26. září 2019 prodloužit o šest měsíců, tj. 
do 31. března 2020, námořní operaci 
Evropské unie ve Středozemním moři 
(EUNAVFOR MED Sophia); hluboce 
lituje dočasného zmrazení přítomnosti 
unijních lodí na moři; zdůrazňuje, že je 
naléhavě nutné dospět k dohodě mezi 
členskými státy, a vyzývá k návratu 
plavidel na moře a plnému uskutečňování 
mandátu mise;

30. vítá rozhodnutí ze dne 26. září 2019 
prodloužit o šest měsíců, tj. do 31. března 
2020, námořní operaci Evropské unie ve 
Středozemním moři (EUNAVFOR MED 
Sophia); hluboce lituje dočasného 
zmrazení přítomnosti unijních lodí na moři; 
zdůrazňuje, že je naléhavě nutné dospět k 
dohodě mezi členskými státy, a vyzývá k 
návratu plavidel na moře a plnému 
uskutečňování mandátu mise;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Návrh usnesení
Bod 30
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. bere na vědomí rozhodnutí ze dne 
26. září 2019 prodloužit o šest měsíců, tj. 
do 31. března 2020, námořní operaci 
Evropské unie ve Středozemním moři 
(EUNAVFOR MED Sophia); hluboce 
lituje dočasného zmrazení přítomnosti 
unijních lodí na moři; zdůrazňuje, že je 
naléhavě nutné dospět k dohodě mezi 
členskými státy, a vyzývá k návratu 
plavidel na moře a plnému uskutečňování 
mandátu mise;

30. bere na vědomí rozhodnutí ze dne 
26. září 2019 prodloužit o šest měsíců, tj. 
do 31. března 2020, námořní operaci 
Evropské unie ve Středozemním moři 
(EUNAVFOR MED Sophia); vyjadřuje 
hluboké politování nad přetrvávajícím 
pozastavením přítomnosti unijních lodí na 
moři; zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 
dospět k dohodě mezi členskými státy, a 
vyzývá k návratu plavidel na moře a 
plnému uskutečňování mandátu mise;

Or. fr

Pozměňovací návrh 255
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. bere na vědomí rozhodnutí ze dne 
26. září 2019 prodloužit o šest měsíců, tj. 
do 31. března 2020, námořní operaci 
Evropské unie ve Středozemním moři 
(EUNAVFOR MED Sophia); hluboce 
lituje dočasného zmrazení přítomnosti 
unijních lodí na moři; zdůrazňuje, že je 
naléhavě nutné dospět k dohodě mezi 
členskými státy, a vyzývá k návratu 
plavidel na moře a plnému uskutečňování 
mandátu mise;

30. bere na vědomí rozhodnutí ze dne 
26. září 2019 prodloužit o šest měsíců, tj. 
do 31. března 2020, námořní operaci 
Evropské unie ve Středozemním moři 
(EUNAVFOR MED Sophia); lituje 
dočasného zmrazení přítomnosti unijních 
lodí na moři; zdůrazňuje, že je naléhavě 
nutné dospět k dohodě mezi členskými 
státy, a vyzývá k návratu plavidel na moře 
a plnému uskutečňování mandátu mise;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Witold Jan Waszczykowski

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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30. bere na vědomí rozhodnutí ze dne 
26. září 2019 prodloužit o šest měsíců, tj. 
do 31. března 2020, námořní operaci 
Evropské unie ve Středozemním moři 
(EUNAVFOR MED Sophia); hluboce 
lituje dočasného zmrazení přítomnosti 
unijních lodí na moři; zdůrazňuje, že je 
naléhavě nutné dospět k dohodě mezi 
členskými státy, a vyzývá k návratu 
plavidel na moře a plnému uskutečňování 
mandátu mise;

30. bere na vědomí rozhodnutí ze dne 
26. září 2019 prodloužit o šest měsíců, tj. 
do 31. března 2020, námořní operaci 
Evropské unie ve Středozemním moři 
(EUNAVFOR MED Sophia); bere na 
vědomí rozhodnutí o dočasném zmrazení 
přítomnosti unijních lodí na moři; 
zdůrazňuje, že je naléhavě nutné dospět k 
dohodě mezi členskými státy, a vyzývá k 
návratu plavidel na moře a plnému 
uskutečňování mandátu mise;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. domnívá se, že pro dlouhodobou 
budoucnost této politiky je zásadní otázka 
financování misí a operací SBOP; 
poukazuje na důležitost přezkoumání 
mechanismu Athena tak, aby pokrýval 
veškeré náklady vojenských operací a misí 
SBOP; podporuje proto návrh vysoké 
představitelky, místopředsedkyně Komise 
– který podpořila Komise – vytvořit 
evropský mírový nástroj, z něhož by byly 
zčásti financovány obranné činnosti Unie, 
zejména společné náklady vojenských 
operací SBOP a náklady na posílení 
vojenských kapacit partnerů; doufá, že 
členské státy urychleně naleznou shodu, 
aby bylo možno tento nástroj zavést; 
zdůrazňuje, že je důležité, aby byla 
zajištěna větší míra pružnosti finančních 
pravidel Unie s cílem zlepšit její schopnost 
reagovat na krize a aby byla provedena 
stávající ustanovení Lisabonské smlouvy; 
žádá členské státy a Komisi, aby uvažovaly 
o flexibilním mechanismu, který by 
umožňoval pomoci členským státům, které 
se chtějí účastnit nějaké mise SBOP, s 

31. domnívá se, že pro dlouhodobou 
budoucnost této politiky je zásadní otázka 
financování misí a operací SBOP; 
poukazuje na důležitost přezkoumání 
mechanismu Athena tak, aby pokrýval 
veškeré náklady vojenských operací a misí 
SBOP; v této souvislosti podporuje část 
návrhu místopředsedkyně Komise, vysoké 
představitelky – který podpořila Komise – 
vytvořit evropský mírový nástroj, který se 
bude zaměřovat na financování 
společných nákladů operací SBOP a na 
spolufinancování mírových operací třetích 
zemí; odmítá však plán, aby se na úrovni 
EU kupovala smrtící zařízení a střelivo 
pro potřeby třetích zemí; zdůrazňuje, že 
návrh evropského mírového nástroje není 
dostatečně srozumitelný, pokud jde o to, 
jak a kdo bude kontrolovat tyto převody 
vojenského zařízení podle osmi kritérií EU 
pro vývoz zbraní; doufá, že členské státy 
urychleně naleznou shodu, aby bylo možno 
tento nástroj zavést; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby byla zajištěna větší míra 
pružnosti finančních pravidel Unie s cílem 
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náklady na jejich účast, a usnadnil by tak 
jejich rozhodování, zda zahájit nebo posílit 
určitou misi; konstatuje, že tento nástroj by 
naprosto přesně odpovídal cílům 
strategické autonomie Unie v operační 
oblasti;

zlepšit její schopnost reagovat na krize a 
aby byla provedena stávající ustanovení 
Lisabonské smlouvy; žádá členské státy a 
Komisi, aby uvažovaly o flexibilním 
mechanismu, který by umožňoval pomoci 
členským státům, které se chtějí účastnit 
nějaké mise SBOP, s náklady na jejich 
účast, a usnadnil by tak jejich rozhodování, 
zda zahájit nebo posílit určitou misi; 
konstatuje, že tento nástroj by naprosto 
přesně odpovídal cílům Unie stát se 
důvěryhodnějším a účinnějším 
bezpečnostním aktérem v operační oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. domnívá se, že pro dlouhodobou 
budoucnost této politiky je zásadní otázka 
financování misí a operací SBOP; 
poukazuje na důležitost přezkoumání 
mechanismu Athena tak, aby pokrýval 
veškeré náklady vojenských operací a misí 
SBOP; podporuje proto návrh vysoké 
představitelky, místopředsedkyně Komise 
– který podpořila Komise – vytvořit 
evropský mírový nástroj, z něhož by byly 
zčásti financovány obranné činnosti Unie, 
zejména společné náklady vojenských 
operací SBOP a náklady na posílení 
vojenských kapacit partnerů; doufá, že 
členské státy urychleně naleznou shodu, 
aby bylo možno tento nástroj zavést; 
zdůrazňuje, že je důležité, aby byla 
zajištěna větší míra pružnosti finančních 
pravidel Unie s cílem zlepšit její schopnost 
reagovat na krize a aby byla provedena 
stávající ustanovení Lisabonské smlouvy; 
žádá členské státy a Komisi, aby uvažovaly 
o flexibilním mechanismu, který by 
umožňoval pomoci členským státům, které 

31. domnívá se, že pro dlouhodobou 
budoucnost této politiky je zásadní otázka 
financování misí a operací SBOP; 
poukazuje na důležitost přezkoumání 
mechanismu Athena s cílem zefektivnit 
mechanismus financování vojenských 
operací a misí SBOP; podporuje proto 
návrh místopředsedkyně Komise, vysoké 
představitelky – který podpořila Komise – 
vytvořit evropský mírový nástroj, z něhož 
by byly zčásti financovány obranné 
činnosti Unie, zejména společné náklady 
vojenských operací SBOP a náklady na 
posílení vojenských kapacit partnerů; 
doufá, že členské státy urychleně naleznou 
shodu, aby bylo možno tento nástroj 
zavést; zdůrazňuje, že je důležité, aby byla 
zajištěna větší míra pružnosti finančních 
pravidel Unie s cílem zlepšit její schopnost 
reagovat na krize a aby byla provedena 
stávající ustanovení Lisabonské smlouvy; 
žádá členské státy a Komisi, aby uvažovaly 
o flexibilním mechanismu, který by 
umožňoval pomoci členským státům, které 
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se chtějí účastnit nějaké mise SBOP, s 
náklady na jejich účast, a usnadnil by tak 
jejich rozhodování, zda zahájit nebo posílit 
určitou misi; konstatuje, že tento nástroj by 
naprosto přesně odpovídal cílům 
strategické autonomie Unie v operační 
oblasti;

se chtějí účastnit nějaké mise SBOP, s 
náklady na jejich účast, a usnadnil by tak 
jejich rozhodování, zda zahájit nebo posílit 
určitou misi; konstatuje, že tento nástroj by 
naprosto přesně odpovídal cílům 
strategické autonomie Unie v operační 
oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. domnívá se, že pro dlouhodobou 
budoucnost této politiky je zásadní otázka 
financování misí a operací SBOP; 
poukazuje na důležitost přezkoumání 
mechanismu Athena tak, aby pokrýval 
veškeré náklady vojenských operací a misí 
SBOP; podporuje proto návrh vysoké 
představitelky, místopředsedkyně Komise 
– který podpořila Komise – vytvořit 
evropský mírový nástroj, z něhož by byly 
zčásti financovány obranné činnosti Unie, 
zejména společné náklady vojenských 
operací SBOP a náklady na posílení 
vojenských kapacit partnerů; doufá, že 
členské státy urychleně naleznou shodu, 
aby bylo možno tento nástroj zavést; 
zdůrazňuje, že je důležité, aby byla 
zajištěna větší míra pružnosti finančních 
pravidel Unie s cílem zlepšit její schopnost 
reagovat na krize a aby byla provedena 
stávající ustanovení Lisabonské smlouvy; 
žádá členské státy a Komisi, aby uvažovaly 
o flexibilním mechanismu, který by 
umožňoval pomoci členským státům, které 
se chtějí účastnit nějaké mise SBOP, s 
náklady na jejich účast, a usnadnil by tak 
jejich rozhodování, zda zahájit nebo posílit 
určitou misi; konstatuje, že tento nástroj 
by naprosto přesně odpovídal cílům 

31. domnívá se, že financování 
vojenských misí SBOP je vyloučeno v 
souladu s čl. 41 odst. 2 SEU, který 
stanoví, že výdaje na operace v souvislosti 
s vojenstvím nebo obranou nejsou z 
rozpočtu Unie hrazeny; vyjadřuje v této 
souvislosti politování nad návrhem 
místopředsedkyně Komise, vysoké 
představitelky – který podpořila Komise – 
vytvořit evropský mírový nástroj, z něhož 
by byly zčásti financovány obranné 
činnosti Unie, zejména společné náklady 
vojenských operací SBOP a zbrojní a 
vojenské vybavení; žádá členské státy a 
Komisi, aby uvažovaly o flexibilním 
mechanismu, který by umožňoval pomoci 
členským státům, které se chtějí účastnit 
nějaké mise SBOP, s náklady na jejich 
účast, a usnadnil by tak jejich rozhodování, 
zda zahájit nebo posílit určitou misi; 
zdůrazňuje, že je empiricky dokázáno, že 
nejúčinnější metodou zachování a 
prosazování míru a stability je zaměřit se 
na vymýcení chudoby, bezpodmínečnou 
humanitární pomoc, udržitelný a 
spravedlivý hospodářský rozvoj, zamezení 
tomu, aby globální daňové režimy 
umožňovaly korupci, mírové a 
diplomatické řešení konfliktů, odzbrojení, 
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strategické autonomie Unie v operační 
oblasti;

demobilizaci vojsk a programy 
opětovného začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik 
Azmani

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. domnívá se, že pro dlouhodobou 
budoucnost této politiky je zásadní otázka 
financování misí a operací SBOP; 
poukazuje na důležitost přezkoumání 
mechanismu Athena tak, aby pokrýval 
veškeré náklady vojenských operací a misí 
SBOP; podporuje proto návrh vysoké 
představitelky, místopředsedkyně Komise 
– který podpořila Komise – vytvořit 
evropský mírový nástroj, z něhož by byly 
zčásti financovány obranné činnosti Unie, 
zejména společné náklady vojenských 
operací SBOP a náklady na posílení 
vojenských kapacit partnerů; doufá, že 
členské státy urychleně naleznou shodu, 
aby bylo možno tento nástroj zavést; 
zdůrazňuje, že je důležité, aby byla 
zajištěna větší míra pružnosti finančních 
pravidel Unie s cílem zlepšit její schopnost 
reagovat na krize a aby byla provedena 
stávající ustanovení Lisabonské smlouvy; 
žádá členské státy a Komisi, aby uvažovaly 
o flexibilním mechanismu, který by 
umožňoval pomoci členským státům, které 
se chtějí účastnit nějaké mise SBOP, s 
náklady na jejich účast, a usnadnil by tak 
jejich rozhodování, zda zahájit nebo posílit 
určitou misi; konstatuje, že tento nástroj by 
naprosto přesně odpovídal cílům 
strategické autonomie Unie v operační 
oblasti;

31. domnívá se, že pro dlouhodobou 
budoucnost této politiky je zásadní otázka 
financování misí a operací SBOP; 
poukazuje na důležitost přezkoumání 
mechanismu Athena tak, aby pokrýval 
veškeré náklady vojenských operací a misí 
SBOP; podporuje proto návrh vysoké 
představitelky, místopředsedkyně Komise 
– který podpořila Komise – vytvořit 
evropský mírový nástroj, z něhož by byly 
zčásti financovány obranné činnosti Unie, 
zejména společné náklady vojenských 
operací SBOP a náklady na posílení 
vojenských kapacit partnerů; doufá, že 
členské státy urychleně naleznou shodu, 
aby bylo možno tento nástroj zavést; 
zdůrazňuje, že je důležité, aby byla 
přizpůsobena finanční pravidla Unie s 
cílem zlepšit její schopnost reagovat na 
krize a aby byla provedena stávající 
ustanovení Lisabonské smlouvy; žádá 
členské státy a Komisi, aby uvažovaly o 
flexibilním mechanismu, který by 
umožňoval pomoci členským státům, které 
se chtějí účastnit nějaké mise SBOP, s 
náklady na jejich účast, a usnadnil by tak 
jejich rozhodování, zda zahájit nebo posílit 
určitou misi; konstatuje, že tento nástroj by 
naprosto přesně odpovídal cílům 
strategické autonomie Unie v operační 
oblasti;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 261
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. vyzývá místopředsedkyni Komise, 
vysokou představitelku, aby pravidelně 
konzultovala s Evropským parlamentem 
veškeré aspekty a základní rozhodnutí 
ohledně společné bezpečnostní a obranné 
politiky; v této souvislosti se domnívá, 
že by měl být Parlament ve 
věci strategického plánování misí SBOP, 
změn jejich mandátu a možností jejich 
ukončení předem konzultován;

Or. fr

Pozměňovací návrh 262
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. podporuje vytvoření útvaru 
schopnosti vojenského plánování a vedení 
(MPCC) pro mise s výkonnými úkoly 
umožňující provádět vojenské operace 
SBOP; žádá, aby byla posílena spolupráce 
mezi útvarem MPCC a útvarem 
schopnosti civilního plánování a vedení; 
poukazuje na problém náboru personálu 
a poskytnutí prostředků k tomu, aby byl 
útvar MPCC plně efektivní; vyzývá ESVČ, 
aby přeměnila MPCC z virtuálního útvaru 
s pracovními místy s mnoha pověřeními 
na robustní civilně-vojenskou jednotku 
pro plánování a operační vedení;

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 263
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. podporuje vytvoření útvaru 
schopnosti vojenského plánování a vedení 
(MPCC) pro mise s výkonnými úkoly 
umožňující provádět vojenské operace 
SBOP; žádá, aby byla posílena spolupráce 
mezi útvarem MPCC a útvarem 
schopnosti civilního plánování a vedení; 
poukazuje na problém náboru personálu 
a poskytnutí prostředků k tomu, aby byl 
útvar MPCC plně efektivní; vyzývá ESVČ, 
aby přeměnila MPCC z virtuálního útvaru 
s pracovními místy s mnoha pověřeními 
na robustní civilně-vojenskou jednotku 
pro plánování a operační vedení;

32. nesouhlasí s vytvořením útvaru 
schopnosti vojenského plánování a vedení 
(MPCC) pro mise s výkonnými úkoly 
umožňující provádět vojenské operace 
SBOP; odmítá veškeré civilně-vojenské 
operace a jakékoli podřízení civilních 
oblastí vojenským silám;

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. podporuje vytvoření útvaru 
schopnosti vojenského plánování a vedení 
(MPCC) pro mise s výkonnými úkoly 
umožňující provádět vojenské operace 
SBOP; žádá, aby byla posílena spolupráce 
mezi útvarem MPCC a útvarem schopnosti 
civilního plánování a vedení; poukazuje na 
problém náboru personálu a poskytnutí 
prostředků k tomu, aby byl útvar MPCC 
plně efektivní; vyzývá ESVČ, aby 
přeměnila MPCC z virtuálního útvaru s 
pracovními místy s mnoha pověřeními na 
robustní civilně-vojenskou jednotku pro 

32. podporuje vytvoření útvaru 
schopnosti vojenského plánování a vedení 
(MPCC) pro mise s výkonnými úkoly 
umožňující provádět vojenské operace 
SBOP; žádá, aby byla posílena spolupráce 
mezi útvarem MPCC a útvarem schopnosti 
civilního plánování a vedení; poukazuje na 
problém náboru personálu a poskytnutí 
prostředků k tomu, aby byl útvar MPCC 
plně efektivní; vyzývá členské státy a 
ESVČ, aby ustoupily od umělého 
omezování útvaru MPCC na mise bez 
výkonných pravomocí s mnoha pověřeními 
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plánování a operační vedení; a přeměnily jej na robustní civilně-
vojenskou jednotku pro plánování a 
operační vedení;

Or. de

Pozměňovací návrh 265
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. podporuje vytvoření útvaru 
schopnosti vojenského plánování a vedení 
(MPCC) pro mise s výkonnými úkoly 
umožňující provádět vojenské operace 
SBOP; žádá, aby byla posílena spolupráce 
mezi útvarem MPCC a útvarem schopnosti 
civilního plánování a vedení; poukazuje na 
problém náboru personálu a poskytnutí 
prostředků k tomu, aby byl útvar MPCC 
plně efektivní; vyzývá ESVČ, aby 
přeměnila MPCC z virtuálního útvaru s 
pracovními místy s mnoha pověřeními na 
robustní civilně-vojenskou jednotku pro 
plánování a operační vedení;

32. podporuje vytvoření útvaru 
schopnosti vojenského plánování a vedení 
(MPCC) pro mise s výkonnými úkoly 
umožňující provádět vojenské operace 
SBOP; žádá, aby byla posílena spolupráce 
mezi útvarem MPCC a útvarem schopnosti 
civilního plánování a vedení; poukazuje na 
problém náboru personálu a poskytnutí 
prostředků k tomu, aby byl útvar MPCC 
plně efektivní; vyzývá ESVČ, aby 
přeměnila MPCC z virtuálního útvaru s 
pracovními místy s mnoha pověřeními na 
robustní vojenskou jednotku pro plánování 
a provádění celého spektra vojenských 
misí podle čl. 43 odst. 1 SEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. podporuje vytvoření útvaru 
schopnosti vojenského plánování a vedení 
(MPCC) pro mise s výkonnými úkoly 
umožňující provádět vojenské operace 
SBOP; žádá, aby byla posílena spolupráce 

32. podporuje vytvoření útvaru 
schopnosti vojenského plánování a vedení 
(MPCC) pro mise s výkonnými úkoly 
umožňující provádět některé vojenské 
operace SBOP; žádá, aby byla posílena 
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mezi útvarem MPCC a útvarem schopnosti 
civilního plánování a vedení; poukazuje na 
problém náboru personálu a poskytnutí 
prostředků k tomu, aby byl útvar MPCC 
plně efektivní; vyzývá ESVČ, aby 
přeměnila MPCC z virtuálního útvaru s 
pracovními místy s mnoha pověřeními na 
robustní civilně-vojenskou jednotku pro 
plánování a operační vedení;

spolupráce mezi útvarem MPCC a útvarem 
schopnosti civilního plánování a vedení; 
poukazuje na problém náboru personálu a 
poskytnutí prostředků k tomu, aby byl 
útvar MPCC plně efektivní; vyzývá ESVČ, 
aby přeměnila MPCC z virtuálního útvaru 
s pracovními místy s mnoha pověřeními na 
robustní civilně-vojenskou jednotku pro 
plánování a operační vedení;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. bere na vědomí neúspěch bojových 
skupin Unie, které od svého vytvoření v 
roce 2007 nebyly dosud nikdy rozmístěny, 
a to zejména proto, že chyběl 
konstruktivní přístup ze strany všech 
členských států, a vzhledem ke složitosti 
jejich uplatnění a jejich financování, což 
je v rozporu s původním záměrem, jímž 
byla rychlost a účinnost;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. bere na vědomí neúspěch bojových 
skupin Unie, které od svého vytvoření v 
roce 2007 nebyly dosud nikdy rozmístěny, 
a to zejména proto, že chyběl konstruktivní 
přístup ze strany všech členských států, a 

33. bere na vědomí neúspěch bojových 
skupin Unie; které od svého vytvoření v 
roce 2007 nebyly dosud nikdy rozmístěny, 
a to zejména proto, že chyběl konstruktivní 
přístup ze strany všech členských států, a 
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vzhledem ke složitosti jejich uplatnění a 
jejich financování, což je v rozporu s 
původním záměrem, jímž byla rychlost a 
účinnost;

vzhledem ke složitosti jejich uplatnění a 
jejich financování, což je v rozporu s 
původním záměrem, jímž byla rychlost a 
účinnost; navrhuje, aby bojové skupiny 
byly přeměněny na spolehlivější seskupení 
několika mnohonárodních, ale stálých 
jednotek, které jsou schopny provádět 
všechny možné vojenské operace SBOP 
stanovené ve Smlouvě;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. bere na vědomí neúspěch bojových 
skupin Unie, které od svého vytvoření v 
roce 2007 nebyly dosud nikdy rozmístěny, 
a to zejména proto, že chyběl konstruktivní 
přístup ze strany všech členských států, a 
vzhledem ke složitosti jejich uplatnění a 
jejich financování, což je v rozporu s 
původním záměrem, jímž byla rychlost a 
účinnost;

33. bere na vědomí neúspěch projektu 
bojových skupin Unie, které od svého 
vytvoření v roce 2007 nebyly dosud nikdy 
rozmístěny, a to zejména proto, že chyběl 
konstruktivní přístup ze strany všech 
členských států, a vzhledem ke složitosti 
jejich uplatnění a jejich financování, což je 
v rozporu s původním záměrem, jímž byla 
rychlost a účinnost; vyzývá k přehodnocení 
a oživení projektu bojových skupin 
na základě získaných poznatků 
z minulosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. bere na vědomí neúspěch bojových 
skupin Unie, které od svého vytvoření v 

33. bere na vědomí, že bojové skupiny 
Unie jsou používány pouze pro účely 
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roce 2007 nebyly dosud nikdy rozmístěny, 
a to zejména proto, že chyběl konstruktivní 
přístup ze strany všech členských států, a 
vzhledem ke složitosti jejich uplatnění a 
jejich financování, což je v rozporu s 
původním záměrem, jímž byla rychlost a 
účinnost;

transformace evropských obranných sil; 
od svého vytvoření v roce 2007 nebyly 
dosud nikdy rozmístěny, a to zejména 
proto, že chyběl konstruktivní přístup ze 
strany všech členských států, a vzhledem 
ke složitosti jejich uplatnění a jejich 
financování, což je v rozporu s původním 
záměrem, jímž byla rychlost a účinnost;

Or. de

Pozměňovací návrh 271
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. bere na vědomí neúspěch bojových 
skupin Unie, které od svého vytvoření v 
roce 2007 nebyly dosud nikdy rozmístěny, 
a to zejména proto, že chyběl konstruktivní 
přístup ze strany všech členských států, a 
vzhledem ke složitosti jejich uplatnění a 
jejich financování, což je v rozporu s 
původním záměrem, jímž byla rychlost a 
účinnost;

33. bere na vědomí neúspěch projektu 
bojových skupin Unie; které od svého 
vytvoření v roce 2007 nebyly dosud nikdy 
rozmístěny, a to zejména proto, že chyběl 
konstruktivní přístup ze strany všech 
členských států, a vzhledem ke složitosti 
jejich uplatnění a jejich financování, což je 
v rozporu s původním záměrem, jímž byla 
rychlost a účinnost; zdůrazňuje, že by mělo 
dojít k okamžitému zrušení bojových 
skupin;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. bere na vědomí neúspěch bojových 
skupin Unie, které od svého vytvoření v 
roce 2007 nebyly dosud nikdy rozmístěny, 
a to zejména proto, že chyběl 
konstruktivní přístup ze strany všech 

33. bere na vědomí neúspěch bojových 
skupin Unie, které od svého vytvoření v 
roce 2007 nebyly dosud nikdy rozmístěny, 
a to vzhledem ke složitosti jejich uplatnění 
a jejich financování, což je v rozporu s 
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členských států, a vzhledem ke složitosti 
jejich uplatnění a jejich financování, což je 
v rozporu s původním záměrem, jímž byla 
rychlost a účinnost;

původním záměrem, jímž byla rychlost a 
účinnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 273
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. bere na vědomí neúspěch bojových 
skupin Unie, které od svého vytvoření v 
roce 2007 nebyly dosud nikdy rozmístěny, 
a to zejména proto, že chyběl konstruktivní 
přístup ze strany všech členských států, a 
vzhledem ke složitosti jejich uplatnění a 
jejich financování, což je v rozporu s 
původním záměrem, jímž byla rychlost a 
účinnost;

33. bere na vědomí neúspěch bojových 
skupin Unie, které od svého vytvoření v 
roce 2007 nebyly dosud nikdy rozmístěny, 
a to zejména s ohledem na zdrženlivost 
členských států, a vzhledem ke složitosti 
jejich uplatnění a jejich financování, což je 
v rozporu s původním záměrem, jímž byla 
rychlost a účinnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 274
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. bere na vědomí neúspěch bojových 
skupin Unie, které od svého vytvoření v 
roce 2007 nebyly dosud nikdy rozmístěny, 
a to zejména proto, že chyběl 
konstruktivní přístup ze strany všech 
členských států, a vzhledem ke složitosti 
jejich uplatnění a jejich financování, což 
je v rozporu s původním záměrem, jímž 
byla rychlost a účinnost;

33. je toho názoru, že by se systém 
bojových skupin EU měl 
restrukturalizovat, měl by být dále 
rozvíjen politickým směrem a měl by být 
účinně financován, aby se stal funkčním, 
využitelným, rychlým a účinným tak, jak 
bylo původním záměrem pro vytvoření 
systému bojových skupin;
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Or. en

Pozměňovací návrh 275
Radosław Sikorski

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. považuje za nezbytné provést 
reformu koncepce bojových skupin EU, 
aby se vytvořila vojenská jednotka EU 
složená z dobrovolníků z členských států 
nebo přidružených zemí, která by byla k 
dispozici Evropské radě a financována z 
rozpočtu EU na obranu a která by 
doplňovala vnitrostátní vojenské jednotky 
a byla by slučitelná s NATO, a to v rámci 
mandátu vyplývajícího z příslušných 
ustanovení Smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Mick Wallace, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. konstatuje, že ustanovení o 
vzájemné pomoci (čl. 42 odst. 7 Smlouvy o 
EU), které bylo jednou uplatněno, svědčí o 
solidaritě členských států ve společném 
boji proti terorismu; konstatuje však, že 
nikdy nebyly jasně stanoveny podmínky 
aktivace tohoto článku ani způsoby 
požadované pomoci; vyzývá k 
operativnějšímu používání tohoto 
nástroje;

34. konstatuje, že ustanovení o 
vzájemné pomoci (čl. 42 odst. 7 Smlouvy o 
EU) bylo jednou uplatněno; konstatuje 
však, že nikdy nebyly jasně stanoveny 
podmínky aktivace tohoto článku ani 
způsoby požadované pomoci; trvá na tom, 
že veškerá přijatá opatření proti 
teroristické činnosti by se měla držet v 
mezích právního státu a měla by probíhat 
výlučně formou policejního vyšetřování a 
prosazování práva a prostřednictvím 
nejrůznějších preventivních opatření; 
staví se proto proti aktivaci a uplatňování 
čl. 42 odst. 7 SEU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 277
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. konstatuje, že ustanovení o 
vzájemné pomoci (čl. 42 odst. 7 Smlouvy o 
EU), které bylo jednou uplatněno, svědčí o 
solidaritě členských států ve společném 
boji proti terorismu; konstatuje však, že 
nikdy nebyly jasně stanoveny podmínky 
aktivace tohoto článku ani způsoby 
požadované pomoci; vyzývá k 
operativnějšímu používání tohoto nástroje;

34. konstatuje, že ustanovení o 
vzájemné pomoci (čl. 42 odst. 7 Smlouvy o 
EU), které bylo jednou uplatněno, svědčí o 
solidaritě členských států ve společném 
boji proti terorismu; konstatuje však, že 
nikdy nebyly jasně stanoveny podmínky 
aktivace tohoto článku ani způsoby 
požadované pomoci; požaduje, aby byly 
vypracovány přesné pokyny, které 
poskytnou přesně vymezený rámec pro 
budoucí aktivaci a operativní používání 
tohoto nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Arba Kokalari

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. konstatuje, že ustanovení o 
vzájemné pomoci (čl. 42 odst. 7 Smlouvy o 
EU), které bylo jednou uplatněno, svědčí o 
solidaritě členských států ve společném 
boji proti terorismu; konstatuje však, že 
nikdy nebyly jasně stanoveny podmínky 
aktivace tohoto článku ani způsoby 
požadované pomoci; vyzývá k 
operativnějšímu používání tohoto nástroje;

34. konstatuje, že ustanovení o 
vzájemné pomoci (čl. 42 odst. 7 Smlouvy o 
EU), které bylo jednou uplatněno, svědčí o 
solidaritě členských států ve společném 
boji proti terorismu; konstatuje však, že 
nikdy nebyly jasně stanoveny podmínky 
aktivace tohoto článku ani způsoby 
požadované pomoci; vyzývá k 
operativnějšímu používání tohoto nástroje 
a společné úsilí o vyjasnění rozsahu jeho 
působnosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 279
Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. konstatuje, že ustanovení o 
vzájemné pomoci (čl. 42 odst. 7 Smlouvy o 
EU), které bylo jednou uplatněno, svědčí o 
solidaritě členských států ve společném 
boji proti terorismu; konstatuje však, že 
nikdy nebyly jasně stanoveny podmínky 
aktivace tohoto článku ani způsoby 
požadované pomoci; vyzývá k 
operativnějšímu používání tohoto nástroje;

34. konstatuje, že ustanovení o 
vzájemné pomoci (čl. 42 odst. 7 Smlouvy o 
EU), které bylo jednou uplatněno, svědčí o 
solidaritě členských států v reakci na 
ozbrojený útok na území členského státu; 
konstatuje však, že nikdy nebyly jasně 
stanoveny podmínky aktivace tohoto 
článku ani způsoby požadované pomoci; 
vyzývá k operativnějšímu používání tohoto 
nástroje;

Or. de

Pozměňovací návrh 280
Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. konstatuje, že ustanovení o 
vzájemné pomoci (čl. 42 odst. 7 Smlouvy o 
EU), které bylo jednou uplatněno, svědčí o 
solidaritě členských států ve společném 
boji proti terorismu; konstatuje však, že 
nikdy nebyly jasně stanoveny podmínky 
aktivace tohoto článku ani způsoby 
požadované pomoci; vyzývá k 
operativnějšímu používání tohoto nástroje;

34. konstatuje, že ustanovení o 
vzájemné pomoci (čl. 42 odst. 7 Smlouvy o 
EU), které bylo jednou uplatněno, svědčí o 
solidaritě členských států zejména ve 
společném boji proti terorismu; konstatuje 
však, že nikdy nebyly jasně stanoveny 
podmínky aktivace tohoto článku ani 
způsoby požadované pomoci; vyzývá k 
operativnějšímu používání tohoto nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 281
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Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. konstatuje, že ustanovení o 
vzájemné pomoci (čl. 42 odst. 7 Smlouvy o 
EU), které bylo jednou uplatněno, svědčí o 
solidaritě členských států ve společném 
boji proti terorismu; konstatuje však, že 
nikdy nebyly jasně stanoveny podmínky 
aktivace tohoto článku ani způsoby 
požadované pomoci; vyzývá k 
operativnějšímu používání tohoto 
nástroje;

34. konstatuje, že ustanovení o 
vzájemné pomoci (čl. 42 odst. 7 Smlouvy o 
EU), které bylo jednou uplatněno, svědčí o 
solidaritě členských států ve společném 
boji proti terorismu; konstatuje však, že 
nikdy nebyly jasně stanoveny podmínky 
aktivace tohoto článku ani způsoby 
požadované pomoci; vyzývá k další 
diskusi o zkušenostech s uplatňováním 
tohoto právního ustanovení;

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis, 
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. připomíná, že doložka o solidaritě 
(článek 222 SFEU) rovněž stanoví, 
že Unie a členské státy mohou poskytnout 
pomoc členskému státu, jenž je cílem 
teroristického útoku nebo obětí přírodní 
nebo člověkem způsobené pohromy; 
připomíná, že strategie kybernetické 
bezpečnosti Evropské unie z roku 2013 
uvádí, že „obzvláště závažný kybernetický 
incident nebo útok by mohl představovat 
dostatečný důvod k tomu, aby se členský 
stát dovolával doložky solidarity EU 
(článek 222 SFEU); připomíná, 
že rozhodnutí Rady 2014/415/EU 
„o způsobu provádění doložky o solidarity 
Unií“ stanoví, že doložka o solidaritě 
vyžaduje, aby Unie mobilizovala veškeré 
nástroje, které má k dispozici, včetně 
struktur vytvořených v rámci SBOP; 
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vyzývá členské státy, aby zvážily aktivaci 
doložky o solidaritě v budoucnu;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. je přesvědčen, že provádění misí a 
operací SBOP musí doplňovat flexibilní 
nástroje, které usnadní schopnost Unie a 
jejích členských států se zapojit s cílem 
zaručit evropskou strategickou autonomii 
ve prospěch stability evropského 
kontinentu; zdůrazňuje v této souvislosti 
účinnost modulových víceúčelových a 
skutečně operativních velících struktur, 
jako je například Evropský sbor – 
Eurocorps; konstatuje, že se mise tohoto 
generálního štábu úspěšně rozšířily a 
rozrůznily: v letech 2015 až 2018 byl 
Evropský sbor rozmístěn čtyřikrát v rámci 
výcvikových misí Unie v Mali a ve 
Středoafrické republice (EUTM Mali a 
EUTM RCA); vyzývá členské státy a 
Komisi, aby následovaly tento příklad 
flexibilní a operativní spolupráce, který již 
prokázal svou užitečnost a účinnost;

35. je přesvědčen, že provádění misí a 
operací SBOP musí doplňovat flexibilní 
nástroje, které usnadní schopnost Unie a 
jejích členských států se zapojit s cílem 
zaručit úspěch operací na místě ve 
prospěch stability evropského kontinentu; 
zdůrazňuje v této souvislosti účinnost 
modulových víceúčelových a skutečně 
operativních velících struktur;

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Nikos Androulakis, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. je přesvědčen, že provádění misí a 
operací SBOP musí doplňovat flexibilní 

35. je přesvědčen, že provádění misí a 
operací SBOP musí doplňovat flexibilní 
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nástroje, které usnadní schopnost Unie a 
jejích členských států se zapojit s cílem 
zaručit evropskou strategickou autonomii 
ve prospěch stability evropského 
kontinentu; zdůrazňuje v této souvislosti 
účinnost modulových víceúčelových a 
skutečně operativních velících struktur, 
jako je například Evropský sbor – 
Eurocorps; konstatuje, že se mise tohoto 
generálního štábu úspěšně rozšířily a 
rozrůznily: v letech 2015 až 2018 byl 
Evropský sbor rozmístěn čtyřikrát v rámci 
výcvikových misí Unie v Mali a ve 
Středoafrické republice (EUTM Mali a 
EUTM RCA); vyzývá členské státy a 
Komisi, aby následovaly tento příklad 
flexibilní a operativní spolupráce, který již 
prokázal svou užitečnost a účinnost;

nástroje, které usnadní schopnost Unie a 
jejích členských států se zapojit s cílem 
zaručit evropskou strategickou autonomii 
ve prospěch stability evropského 
kontinentu; zdůrazňuje v této souvislosti 
účinnost modulových víceúčelových a 
skutečně operativních velících struktur, 
jako je například Evropský sbor – 
Eurocorps; konstatuje, že se mise tohoto 
generálního štábu úspěšně rozšířily a 
rozrůznily: v letech 2015 až 2018 byl 
Evropský sbor rozmístěn čtyřikrát v rámci 
výcvikových misí Unie v Mali a ve 
Středoafrické republice (EUTM Mali a 
EUTM RCA); vyzývá členské státy a 
Komisi, aby následovaly tento příklad 
flexibilní a operativní spolupráce, který již 
prokázal svou užitečnost a účinnost; 
podporuje zřízení operačního velitelství 
EU jako nezbytný předpoklad účinného 
plánování a kontroly společných operací a 
velení jim;

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. je přesvědčen, že provádění misí a 
operací SBOP musí doplňovat flexibilní 
nástroje, které usnadní schopnost Unie a 
jejích členských států se zapojit s cílem 
zaručit evropskou strategickou autonomii 
ve prospěch stability evropského 
kontinentu; zdůrazňuje v této souvislosti 
účinnost modulových víceúčelových a 
skutečně operativních velících struktur, 
jako je například Evropský sbor – 
Eurocorps; konstatuje, že se mise tohoto 
generálního štábu úspěšně rozšířily a 
rozrůznily: v letech 2015 až 2018 byl 
Evropský sbor rozmístěn čtyřikrát v rámci 

35. je přesvědčen, že provádění misí a 
operací SBOP musí doplňovat flexibilní 
nástroje, které usnadní schopnost Unie a 
jejích členských států se zapojit s cílem 
zaručit svobodnou akceschopnost Unie ve 
prospěch stability evropského kontinentu a 
univerzálních hodnot a zásad, které EU 
celosvětově podporuje; zdůrazňuje v této 
souvislosti účinnost modulových 
víceúčelových a skutečně operativních 
velících struktur, jako je například 
Evropský sbor – Eurocorps; konstatuje, že 
se mise tohoto generálního štábu úspěšně 
rozšířily a rozrůznily: v letech 2015 až 
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výcvikových misí Unie v Mali a ve 
Středoafrické republice (EUTM Mali a 
EUTM RCA); vyzývá členské státy a 
Komisi, aby následovaly tento příklad 
flexibilní a operativní spolupráce, který již 
prokázal svou užitečnost a účinnost;

2018 byl Evropský sbor rozmístěn čtyřikrát 
v rámci výcvikových misí Unie v Mali a ve 
Středoafrické republice (EUTM Mali a 
EUTM RCA); vyzývá členské státy a 
Komisi, aby následovaly tento příklad 
flexibilní a operativní spolupráce, který již 
prokázal svou užitečnost a účinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. je přesvědčen, že provádění misí a 
operací SBOP musí doplňovat flexibilní 
nástroje, které usnadní schopnost Unie a 
jejích členských států se zapojit s cílem 
zaručit evropskou strategickou autonomii 
ve prospěch stability evropského 
kontinentu; zdůrazňuje v této souvislosti 
účinnost modulových víceúčelových a 
skutečně operativních velících struktur, 
jako je například Evropský sbor – 
Eurocorps; konstatuje, že se mise tohoto 
generálního štábu úspěšně rozšířily a 
rozrůznily: v letech 2015 až 2018 byl 
Evropský sbor rozmístěn čtyřikrát v rámci 
výcvikových misí Unie v Mali a ve 
Středoafrické republice (EUTM Mali a 
EUTM RCA); vyzývá členské státy a 
Komisi, aby následovaly tento příklad 
flexibilní a operativní spolupráce, který již 
prokázal svou užitečnost a účinnost;

35. je přesvědčen, že provádění misí a 
operací SBOP musí doplňovat flexibilní 
nástroje, které usnadní schopnost Unie a 
jejích členských států se zapojit s cílem 
zaručit, že Evropa bude schopna převzít 
více odpovědnosti ve prospěch stability 
evropského kontinentu; zdůrazňuje v této 
souvislosti účinnost modulových 
víceúčelových a skutečně operativních 
velících struktur, jako je například 
Evropský sbor – Eurocorps; konstatuje, že 
se mise tohoto generálního štábu úspěšně 
rozšířily a rozrůznily: v letech 2015 až 
2018 byl Evropský sbor rozmístěn čtyřikrát 
v rámci výcvikových misí Unie v Mali a ve 
Středoafrické republice (EUTM Mali a 
EUTM RCA); vyzývá členské státy a 
Komisi, aby následovaly tento příklad 
flexibilní a operativní spolupráce, který již 
prokázal svou užitečnost a účinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 36



AM\1192395CS.docx 145/164 PE643.150v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. očekává, že Unie bude účinně 
využívat veškeré existující politické 
nástroje SBOP v oblastech diplomacie, 
spolupráce, rozvoje, zvládání konfliktů a 
udržování míru; připomíná, že vojenské a 
civilní nástroje SBOP nemohou v žádném 
případě představovat jediné řešení 
bezpečnostních problémů a že je vhodné 
vždy přijímat „globální přístup“; domnívá 
se, že pouze využívání všech uvedených 
nástrojů na základě tohoto „globálního 
přístupu“ umožní získat nezbytnou 
pružnost a tak účinně dosáhnout 
nejvyšších cílů v oblasti bezpečnosti;

36. vyzývá k tomu, aby společná 
evropská obranná a bezpečnostní politika 
mezi státy byla založena na spolupráci, 
přičemž rozhodnutí by byla přijímána 
pouze na základě pravidla jednomyslnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 288
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. očekává, že Unie bude účinně 
využívat veškeré existující politické 
nástroje SBOP v oblastech diplomacie, 
spolupráce, rozvoje, zvládání konfliktů a 
udržování míru; připomíná, že vojenské a 
civilní nástroje SBOP nemohou v žádném 
případě představovat jediné řešení 
bezpečnostních problémů a že je vhodné 
vždy přijímat „globální přístup“; domnívá 
se, že pouze využívání všech uvedených 
nástrojů na základě tohoto „globálního 
přístupu“ umožní získat nezbytnou 
pružnost a tak účinně dosáhnout nejvyšších 
cílů v oblasti bezpečnosti;

36. očekává, že Unie bude účinně 
využívat veškeré existující politické 
nástroje SBOP v oblastech diplomacie, 
spolupráce, rozvoje, zvládání konfliktů a 
udržování míru; připomíná, že vojenské a 
civilní nástroje SBOP nemohou v žádném 
případě představovat jediné řešení 
bezpečnostních problémů a že je vhodné 
vždy přijímat „globální přístup“; domnívá 
se, že pouze využívání všech uvedených 
nástrojů na základě tohoto „globálního 
přístupu“ umožní získat nezbytnou 
pružnost a tak účinně dosáhnout nejvyšších 
cílů v oblasti bezpečnosti; připomíná, 
že bezpečnostní politiky EU by měly být 
založeny na komplexním a celostním 
přístupu, který je zaměřen na bezpečnost 
osob a jenž do středu veškerého úsilí staví 
životní podmínky a bezpečnost místního 
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obyvatelstva ve třetích zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. očekává, že Unie bude účinně 
využívat veškeré existující politické 
nástroje SBOP v oblastech diplomacie, 
spolupráce, rozvoje, zvládání konfliktů a 
udržování míru; připomíná, že vojenské a 
civilní nástroje SBOP nemohou v žádném 
případě představovat jediné řešení 
bezpečnostních problémů a že je vhodné 
vždy přijímat „globální přístup“; domnívá 
se, že pouze využívání všech uvedených 
nástrojů na základě tohoto „globálního 
přístupu“ umožní získat nezbytnou 
pružnost a tak účinně dosáhnout nejvyšších 
cílů v oblasti bezpečnosti;

36. očekává, že Unie bude účinně 
využívat veškeré existující politické 
nástroje SBOP v oblastech diplomacie, 
spolupráce, rozvoje, zvládání konfliktů a 
udržování míru; domnívá se, že pouze 
využívání všech uvedených nástrojů na 
základě tohoto „globálního přístupu“ 
umožní získat nezbytnou pružnost a tak 
účinně dosáhnout nejvyšších cílů v oblasti 
bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. očekává, že Unie bude účinně 
využívat veškeré existující politické 
nástroje SBOP v oblastech diplomacie, 
spolupráce, rozvoje, zvládání konfliktů a 
udržování míru; připomíná, že vojenské a 
civilní nástroje SBOP nemohou v žádném 
případě představovat jediné řešení 
bezpečnostních problémů a že je vhodné 
vždy přijímat „globální přístup“; domnívá 

36. očekává, že Unie bude účinně 
využívat veškeré existující politické 
nástroje SBOP v oblastech diplomacie, 
spolupráce, rozvoje, civilní a mírové řešení 
konfliktů a jejich předcházení; 
zdůrazňuje, že civilní nástroje SBOP 
nemohou být za žádných okolností 
jediným řešením bezpečnostních otázek; 
vyjadřuje proto hluboké politování nad 
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se, že pouze využívání všech uvedených 
nástrojů na základě tohoto „globálního 
přístupu“ umožní získat nezbytnou 
pružnost a tak účinně dosáhnout 
nejvyšších cílů v oblasti bezpečnosti;

tím, že „komplexní přístup“ ve své 
stávající podobě, a jeho provádění, je de 
facto podřízení všech příslušných oblastí 
politiky a možností rámci SBOP, která v 
současné době představuje především 
geostrategický a hospodářský zájem 
některých subjektů EU a členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik 
Azmani

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. očekává, že Unie bude účinně 
využívat veškeré existující politické 
nástroje SBOP v oblastech diplomacie, 
spolupráce, rozvoje, zvládání konfliktů a 
udržování míru; připomíná, že vojenské a 
civilní nástroje SBOP nemohou v žádném 
případě představovat jediné řešení 
bezpečnostních problémů a že je vhodné 
vždy přijímat „globální přístup“; domnívá 
se, že pouze využívání všech uvedených 
nástrojů na základě tohoto „globálního 
přístupu“ umožní získat nezbytnou 
pružnost a tak účinně dosáhnout nejvyšších 
cílů v oblasti bezpečnosti;

36. očekává, že Unie bude účinně 
využívat veškeré existující politické 
nástroje SBOP v oblastech diplomacie, 
spolupráce, rozvoje, humanitární pomoci, 
zvládání konfliktů a udržování míru; 
připomíná, že vojenské a civilní nástroje 
SBOP nemohou v žádném případě 
představovat jediné řešení bezpečnostních 
problémů a že je vhodné vždy přijímat 
„globální přístup“; domnívá se, že pouze 
využívání všech uvedených nástrojů na 
základě tohoto „globálního přístupu“ 
umožní získat nezbytnou pružnost a tak 
účinně dosáhnout nejvyšších cílů v oblasti 
bezpečnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 292
Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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36. očekává, že Unie bude účinně 
využívat veškeré existující politické 
nástroje SBOP v oblastech diplomacie, 
spolupráce, rozvoje, zvládání konfliktů a 
udržování míru; připomíná, že vojenské a 
civilní nástroje SBOP nemohou v žádném 
případě představovat jediné řešení 
bezpečnostních problémů a že je vhodné 
vždy přijímat „globální přístup“; domnívá 
se, že pouze využívání všech uvedených 
nástrojů na základě tohoto „globálního 
přístupu“ umožní získat nezbytnou 
pružnost a tak účinně dosáhnout nejvyšších 
cílů v oblasti bezpečnosti;

36. očekává, že Unie bude účinně 
využívat veškeré existující politické 
nástroje SZBP a SBOP v oblastech 
diplomacie, spolupráce, rozvoje, zvládání 
konfliktů a udržování míru; připomíná, že 
vojenské a civilní nástroje SBOP nemohou 
v žádném případě představovat jediné 
řešení bezpečnostních problémů a že je 
vhodné vždy přijímat „globální přístup“; 
domnívá se, že pouze využívání všech 
uvedených nástrojů na základě tohoto 
„globálního přístupu“ umožní získat 
nezbytnou pružnost a tak účinně dosáhnout 
nejvyšších cílů v oblasti bezpečnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 293
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. očekává, že Unie bude účinně 
využívat veškeré existující politické 
nástroje SBOP v oblastech diplomacie, 
spolupráce, rozvoje, zvládání konfliktů a 
udržování míru; připomíná, že vojenské a 
civilní nástroje SBOP nemohou v žádném 
případě představovat jediné řešení 
bezpečnostních problémů a že je vhodné 
vždy přijímat „globální přístup“; domnívá 
se, že pouze využívání všech uvedených 
nástrojů na základě tohoto „globálního 
přístupu“ umožní získat nezbytnou 
pružnost a tak účinně dosáhnout nejvyšších 
cílů v oblasti bezpečnosti;

36. očekává, že Unie bude účinně 
využívat veškeré existující politické 
nástroje SBOP v oblastech diplomacie, 
spolupráce, rozvoje, zvládání konfliktů a 
udržování míru; připomíná, že vojenské a 
civilní nástroje SBOP nemohou v žádném 
případě představovat jediné řešení 
bezpečnostních problémů a že je vhodné 
vždy přijímat „integrovaný přístup“; 
domnívá se, že pouze využívání všech 
uvedených nástrojů na základě tohoto 
„integrovaného přístupu“ umožní získat 
nezbytnou pružnost a tak účinně dosáhnout 
nejvyšších cílů v oblasti bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. připomíná, že pokud je 
respektována rovnost žen a mužů 
v průběhu celého procesu, dochází k 
většímu úspěchu při řešení konfliktů a 
vyzývá ke zvýšení účasti žen a jejich 
většímu zastoupení ve vedoucích pozicích 
na těchto misích a k systematičtějšímu 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
do misí SBOP a k aktivnímu přispívání 
k provádění rezoluce Rady bezpečnosti 
OSN č. 1325 o ženách, míru 
a bezpečnosti; vyzývá ESVČ a členské 
státy, aby zahájily ambiciózní kroky, aby 
se zvýšilo zastoupení žen mezi 
mezinárodními odborníky na všech 
úrovních misí a operací SBOP, případně 
prostřednictvím zvláštního akčního plánu 
nebo cílených pobídek a profesního 
plánování pro ženy či pomocí 
mechanismů při náboru, které zajistí lepší 
zastoupení žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Martin Horwood, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. vyzývá vysokou představitelku, aby 
pravidelně konzultovala Evropský 
parlament v naléhavých záležitostech 
týkajících se provádění SBOP; domnívá 
se, že vysoká představitelka nebo příslušný 
předních ESVČ, kteří mají přímý dohled 
nad velitelskými strukturami SBOP a 
podílí se na navrhování, provádění a 
hodnocení stávajících civilních a 
vojenských operací, by měli Parlament 
neprodleně informovat o významných 
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změnách struktur všech takových operací, 
zejména pokud jde o jejich celkovou 
povahu, mandát, délku nebo předčasné 
ukončení;

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. zdůrazňuje rostoucí a zásadní 
úlohu žen v mírových misích a 
bezpečnostní a obranné politice a vyzývá 
místopředsedkyni Komise, vysokou 
představitelku Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku, aby zahájila dialog 
s Evropským parlamentem o nástrojích, 
které mají být zavedeny, a o opatřeních, 
která mají být přijata;

Or. fr

Pozměňovací návrh 297
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 36 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36b. zdůrazňuje potřebu dalšího rozvoje 
parlamentního a demokratického 
charakteru a rozměru SBOP; domnívá se, 
že účinná SBOP, odpovídající 
bezpečnostním výzvám 21. století, je 
spojena se složkou pevného 
parlamentního dohledu a s vysokou mírou 
transparentnosti jak na vnitrostátní 
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úrovni, tak na úrovni EU; domnívá se, že 
silnější parlamentní rozměr SBOP 
odpovídá většímu důrazu na bezpečnosti, 
míru a větší spolupráci v oblasti 
bezpečnosti a obrany mezi členskými 
státy, který požadují občané EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. zdůrazňuje, že nezbytným 
základem pro posílení evropské 
strategické autonomie je zvýšení kapacit 
členských států a jejich rozpočtu 
určeného na obranu a také posílení 
průmyslové a technologické základny 
evropské obrany;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Joachim Schuster

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. zdůrazňuje, že nezbytným 
základem pro posílení evropské 
strategické autonomie je zvýšení kapacit 
členských států a jejich rozpočtu 
určeného na obranu a také posílení 
průmyslové a technologické základny 
evropské obrany;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 300
Pierfrancesco Majorino

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. zdůrazňuje, že nezbytným 
základem pro posílení evropské 
strategické autonomie je zvýšení kapacit 
členských států a jejich rozpočtu 
určeného na obranu a také posílení 
průmyslové a technologické základny 
evropské obrany;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. zdůrazňuje, že nezbytným 
základem pro posílení evropské strategické 
autonomie je zvýšení kapacit členských 
států a jejich rozpočtu určeného na obranu 
a také posílení průmyslové a technologické 
základny evropské obrany;

37. zdůrazňuje, že nezbytným 
základem pro posílení evropské strategické 
autonomie je zvýšení kapacit členských 
států a jejich rozpočtu určeného na obranu 
a také posílení průmyslové a technologické 
základny evropské obrany a zajištění, aby 
byly členské státy schopny dosáhnout 
dokonalejší standardizace a 
interoperability, aby se zabránilo 
zdvojování a plýtvání zdroji;

Or. it

Pozměňovací návrh 302
Kris Peeters

Návrh usnesení
Bod 37
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. zdůrazňuje, že nezbytným 
základem pro posílení evropské strategické 
autonomie je zvýšení kapacit členských 
států a jejich rozpočtu určeného na obranu 
a také posílení průmyslové a technologické 
základny evropské obrany;

37. zdůrazňuje, že nezbytným 
základem pro posílení evropské strategické 
autonomie je plán priorit rozvoje 
schopností EU, který bude zahrnovat 
zvýšení kapacit členských států a jejich 
rozpočtu určeného na obranu a také 
posílení průmyslové a technologické 
základny evropské obrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. zdůrazňuje, že nezbytným 
základem pro posílení evropské strategické 
autonomie je zvýšení kapacit členských 
států a jejich rozpočtu určeného na obranu 
a také posílení průmyslové a technologické 
základny evropské obrany;

37. zdůrazňuje, že nezbytným 
základem pro dosažení evropské 
strategické autonomie je zvýšení kapacit 
členských států a jejich rozpočtu určeného 
na obranu a také posílení průmyslové a 
technologické základny evropské obrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. zdůrazňuje, že nezbytným 
základem pro posílení evropské strategické 
autonomie je zvýšení kapacit členských 
států a jejich rozpočtu určeného na obranu 
a také posílení průmyslové a technologické 
základny evropské obrany;

37. zdůrazňuje, že základem pro 
posílení evropské strategické autonomie je 
zvýšení kapacit členských států a jejich 
rozpočtu určeného na obranu a také 
posílení průmyslové a technologické 
základny evropské obrany;
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Or. en

Pozměňovací návrh 305
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta, Klemen Grošelj

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. konstatuje, že obranný a kosmický 
průmysl čelí nebývalé celosvětové 
hospodářské soutěži a zásadním 
technologickým změnám, k nimž dochází 
v souvislosti se vznikem pokročilých 
technologií (robotika, umělá inteligence, 
kybernetická bezpečnost atd.);

Or. fr

Pozměňovací návrh 306
Joachim Schuster

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vítá výraznou změnu trendu v 
rozpočtech na obranu ve prospěch 
ozbrojených sil; domnívá se, že tento trend 
je třeba podporovat a prosazovat na 
úrovni Unie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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38. vítá výraznou změnu trendu v 
rozpočtech na obranu ve prospěch 
ozbrojených sil; domnívá se, že tento trend 
je třeba podporovat a prosazovat na 
úrovni Unie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vítá výraznou změnu trendu v 
rozpočtech na obranu ve prospěch 
ozbrojených sil; domnívá se, že tento trend 
je třeba podporovat a prosazovat na 
úrovni Unie;

38. konstatuje výraznou změnu trendu 
v rozpočtech na obranu ve prospěch 
ozbrojených sil; je toho názoru, že tato 
změna bude přínosem pro občany EU a 
mezinárodní mír a stabilitu pouze tehdy, 
pokud půjde ruku v ruce s rozsáhlým 
propojováním vnitrostátních rozpočtů a 
úsilím v oblasti výzkumu, vývoje, zadávání 
zakázek, péče a odborné přípravy na 
evropské úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vítá výraznou změnu trendu v 
rozpočtech na obranu ve prospěch 
ozbrojených sil; domnívá se, že tento trend 
je třeba podporovat a prosazovat na úrovni 
Unie;

38. vítá výraznou změnu trendu v 
rozpočtech na obranu ve prospěch 
ozbrojených sil; vyzývá v této souvislosti 
členské státy, aby inteligentním způsobem 
investovaly dodatečné finanční prostředky 
do programů spolupráce; domnívá se, že 
tento trend je třeba podporovat a 
prosazovat na úrovni Unie;
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Or. de

Pozměňovací návrh 310
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vítá výraznou změnu trendu v 
rozpočtech na obranu ve prospěch 
ozbrojených sil; domnívá se, že tento trend 
je třeba podporovat a prosazovat na úrovni 
Unie;

38. vítá výraznou změnu trendu v 
rozpočtech na obranu ve prospěch 
ozbrojených sil v důsledku závazku v 
oblasti investic do obrany, který byl přijat 
na summitu NATO ve Walesu v roce 
2014; domnívá se, že tento trend je třeba 
podporovat a prosazovat na úrovni Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vítá výraznou změnu trendu v 
rozpočtech na obranu ve prospěch 
ozbrojených sil; domnívá se, že tento trend 
je třeba podporovat a prosazovat na úrovni 
Unie;

38. vítá výraznou změnu trendu v 
rozpočtech na obranu ve prospěch 
ozbrojených sil; domnívá se, že tento trend 
je třeba podporovat a prosazovat na úrovni 
Unie; vybízí členské státy, aby zvýšily své 
výdaje na obranu na 2 % HDP;

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Návrh usnesení
Bod 38
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vítá výraznou změnu trendu v 
rozpočtech na obranu ve prospěch 
ozbrojených sil; domnívá se, že tento trend 
je třeba podporovat a prosazovat na úrovni 
Unie;

38. vyjadřuje politování nad značným 
nárůstem výše rozpočtů na obranu; 
domnívá se, že tento trend by neměl být 
podporován nebo prosazován na úrovni 
Unie; dodává, že vojenskému personálu by 
měla být zaručena minimální mzda;

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vítá výraznou změnu trendu v 
rozpočtech na obranu ve prospěch 
ozbrojených sil; domnívá se, že tento trend 
je třeba podporovat a prosazovat na 
úrovni Unie;

38. konstatuje výraznou změnu trendu 
v rozpočtech na obranu ve prospěch 
ozbrojených sil; domnívá se, že Unie by 
měla nadále povzbuzovat a podporovat 
větší koordinaci mezi členskými státy v 
této oblasti;

Or. it

Pozměňovací návrh 314
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. domnívá se, že bezpečnostní a 
obranná politika EU bude účinná pouze v 
případě, že budou vnitrostátní rozhodnutí 
koordinována a rozhodnutí o vývozu 
zbraní budou v souladu s osmi kritérii 
EU, zejména pokud jde o lidská práva, 
regionální stabilitu, terorismus a riziko 
zneužití; vítá nedávný přezkum 
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společného postoje 2008/944/CFSP 
a vyzývá k ambicióznímu úsilí na úrovni 
EU, pokud jde o sledování a kontrolu 
vývozu, které by zohledňovalo hlavní vývoj 
v tomto odvětví, jako je Evropský program 
rozvoje obranného průmyslu a Evropský 
rozvojový fond;

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. kladně přijímá nedávné úsilí, jež 
vyvinuly evropské orgány a instituce a 
členské státy, které se řídily zveřejněnou 
„Globální strategií EU“ s cílem posílit 
dosud virtuální nástroje SBOP a plně 
provádět příslušná ustanovení Lisabonské 
smlouvy; zdůrazňuje, že tyto slibné 
ambice je nyní třeba upevnit a že musí 
následovat konkrétní opatření, aby tyto 
ambice účinně přispěly k bezpečnosti 
evropského kontinentu;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 316
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. kladně přijímá nedávné úsilí, jež 
vyvinuly evropské orgány a instituce a 
členské státy, které se řídily zveřejněnou 
„Globální strategií EU“ s cílem posílit 
dosud virtuální nástroje SBOP a plně 
provádět příslušná ustanovení Lisabonské 

vypouští se
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smlouvy; zdůrazňuje, že tyto slibné 
ambice je nyní třeba upevnit a že musí 
následovat konkrétní opatření, aby tyto 
ambice účinně přispěly k bezpečnosti 
evropského kontinentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. kladně přijímá nedávné úsilí, jež 
vyvinuly evropské orgány a instituce a 
členské státy, které se řídily zveřejněnou 
„Globální strategií EU“ s cílem posílit 
dosud virtuální nástroje SBOP a plně 
provádět příslušná ustanovení Lisabonské 
smlouvy; zdůrazňuje, že tyto slibné ambice 
je nyní třeba upevnit a že musí následovat 
konkrétní opatření, aby tyto ambice 
účinně přispěly k bezpečnosti evropského 
kontinentu;

39. vyjadřuje politování nad nedávným 
úsilím, jež vyvinuly evropské orgány a 
instituce a členské státy, které se řídily 
zveřejněnou „Globální strategií EU“ s 
cílem posílit dosud virtuální nástroje SBOP 
a plně provádět příslušná ustanovení 
Lisabonské smlouvy; zdůrazňuje, že tyto 
ambice není třeba upevňovat a že není 
třeba, aby následovala konkrétní opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. kladně přijímá nedávné úsilí, jež 
vyvinuly evropské orgány a instituce a 
členské státy, které se řídily zveřejněnou 
„Globální strategií EU“ s cílem posílit 
dosud virtuální nástroje SBOP a plně 
provádět příslušná ustanovení Lisabonské 
smlouvy; zdůrazňuje, že tyto slibné ambice 
je nyní třeba upevnit a že musí následovat 

39. kladně přijímá nedávné úsilí, jež 
vyvinuly evropské orgány a instituce a 
členské státy, které se řídily zveřejněnou 
„Globální strategií EU“ s cílem posílit 
dosud nástroje SBOP a plně provádět 
příslušná ustanovení Lisabonské smlouvy; 
zdůrazňuje, že tyto slibné ambice je nyní 
třeba upevnit a že musí následovat 
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konkrétní opatření, aby tyto ambice účinně 
přispěly k bezpečnosti evropského 
kontinentu;

konkrétní opatření, aby tyto ambice účinně 
přispěly k bezpečnosti evropského 
kontinentu a jeho nejbližšího sousedství;

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. bere s uspokojením na vědomí 
návrh Evropské komise ze dne 2. května 
2018 o vytvoření rozpočtové položky ve 
výši 13 miliard EUR, která bude v oblasti 
průmyslové politiky určena na obranu v 
příštím víceletém finančním rámci (VFR); 
konstatuje, že tento návrh, v němž se 
projevuje bezprecedentní angažovanost 
Komise, nadále podléhá jednomyslnému 
souhlasu členských států v příštím VFR;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. bere s uspokojením na vědomí 
návrh Evropské komise ze dne 2. května 
2018 o vytvoření rozpočtové položky ve 
výši 13 miliard EUR, která bude v oblasti 
průmyslové politiky určena na obranu v 
příštím víceletém finančním rámci (VFR); 
konstatuje, že tento návrh, v němž se 
projevuje bezprecedentní angažovanost 
Komise, nadále podléhá jednomyslnému 
souhlasu členských států v příštím VFR;

40. bere na vědomí návrh Evropské 
komise ze dne 2. května 2018 o vytvoření 
rozpočtové položky ve výši 13 miliard 
EUR, která bude v oblasti průmyslové 
politiky určena na obranu v příštím 
víceletém finančním rámci (VFR); 
konstatuje, že tento návrh, v němž se 
projevuje bezprecedentní angažovanost 
Komise, nadále podléhá jednomyslnému 
souhlasu členských států v příštím VFR; 
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vyjadřuje politování nad skutečností, 
že během sedmi let nebudou existovat 
žádné formální mechanismy pro 
parlamentní kontrolu, pokud jde o priority 
ERF v pracovních programech; domnívá 
se, že veškeré úsilí EU v oblasti 
obranného průmyslu by mělo jít ruku v 
ruce s vysokou mírou transparentnosti, 
odpovědnosti a etického přezkumu s cílem 
zvýšit šance na překonání stávajících 
strukturálních problémů v tomto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. bere s uspokojením na vědomí 
návrh Evropské komise ze dne 2. května 
2018 o vytvoření rozpočtové položky ve 
výši 13 miliard EUR, která bude v oblasti 
průmyslové politiky určena na obranu v 
příštím víceletém finančním rámci (VFR); 
konstatuje, že tento návrh, v němž se 
projevuje bezprecedentní angažovanost 
Komise, nadále podléhá jednomyslnému 
souhlasu členských států v příštím VFR;

40. bere na vědomí návrh Evropské 
komise ze dne 2. května 2018 o vytvoření 
rozpočtové položky ve výši 13 miliard 
EUR, která bude v oblasti průmyslové 
politiky určena na obranu v příštím 
víceletém finančním rámci (VFR); 
konstatuje, že tento návrh, v němž se 
projevuje bezprecedentní angažovanost 
Komise, nadále podléhá jednomyslnému 
souhlasu členských států v příštím VFR; 
žádá, aby byly finanční prostředky 
přidělovány žádoucím programům 
spolupráce, které nejsou nezbytně 
vojenského charakteru (např. programy 
zabývající se satelity nebo spoluprácí 
zpravodajských služeb, bojem proti 
kyberkriminalitě nebo terorismu);

Or. fr

Pozměňovací návrh 322
Joachim Schuster

Návrh usnesení
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Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. bere s uspokojením na vědomí 
návrh Evropské komise ze dne 2. května 
2018 o vytvoření rozpočtové položky ve 
výši 13 miliard EUR, která bude v oblasti 
průmyslové politiky určena na obranu v 
příštím víceletém finančním rámci (VFR); 
konstatuje, že tento návrh, v němž se 
projevuje bezprecedentní angažovanost 
Komise, nadále podléhá jednomyslnému 
souhlasu členských států v příštím VFR;

40. odmítá návrh Evropské komise ze 
dne 2. května 2018 o vytvoření rozpočtové 
položky ve výši 13 miliard EUR, která 
bude v oblasti průmyslové politiky určena 
na obranu v příštím víceletém finančním 
rámci (VFR); konstatuje, že tento návrh 
stále vyžaduje dostatečné dodatečné 
financování a i nadále podléhá 
jednomyslnému souhlasu členských států v 
příštím VFR; odmítá jakékoli přerozdělení 
prostředků z jiných rozpočtových položek 
ve prospěch obrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. bere s uspokojením na vědomí 
návrh Evropské komise ze dne 2. května 
2018 o vytvoření rozpočtové položky ve 
výši 13 miliard EUR, která bude v oblasti 
průmyslové politiky určena na obranu v 
příštím víceletém finančním rámci (VFR); 
konstatuje, že tento návrh, v němž se 
projevuje bezprecedentní angažovanost 
Komise, nadále podléhá jednomyslnému 
souhlasu členských států v příštím VFR;

40. bere s uspokojením na vědomí 
návrh Evropské komise ze dne 2. května 
2018 o vytvoření rozpočtové položky ve 
výši 13 miliard EUR v příštím víceletém 
finančním rámci (VFR); v oblasti 
průmyslové politiky; konstatuje, že tento 
návrh, v němž se projevuje bezprecedentní 
angažovanost Komise, nadále podléhá 
jednomyslnému souhlasu členských států v 
příštím VFR a následně schválení 
Evropským parlamentem;

Or. de

Pozměňovací návrh 324
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 40
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. bere s uspokojením na vědomí 
návrh Evropské komise ze dne 2. května 
2018 o vytvoření rozpočtové položky ve 
výši 13 miliard EUR, která bude v oblasti 
průmyslové politiky určena na obranu v 
příštím víceletém finančním rámci (VFR); 
konstatuje, že tento návrh, v němž se 
projevuje bezprecedentní angažovanost 
Komise, nadále podléhá jednomyslnému 
souhlasu členských států v příštím VFR;

40. bere s uspokojením na vědomí 
návrh Evropské komise ze dne 2. května 
2018 o vytvoření rozpočtové položky ve 
výši 13 miliard EUR, která bude v oblasti 
průmyslové politiky určena na spolupráci v 
oblasti obrany v příštím víceletém 
finančním rámci (VFR), přičemž bude 
podporovat výzkum založený na 
spolupráci a rozvoj schopností; konstatuje, 
že tento návrh, v němž se projevuje 
bezprecedentní angažovanost Komise, 
nadále podléhá jednomyslnému souhlasu 
členských států v příštím VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. bere s uspokojením na vědomí 
návrh Evropské komise ze dne 2. května 
2018 o vytvoření rozpočtové položky ve 
výši 13 miliard EUR, která bude v oblasti 
průmyslové politiky určena na obranu v 
příštím víceletém finančním rámci (VFR); 
konstatuje, že tento návrh, v němž se 
projevuje bezprecedentní angažovanost 
Komise, nadále podléhá jednomyslnému 
souhlasu členských států v příštím VFR;

40. vyjadřuje hluboké politování nad 
návrhem Evropské komise ze dne 2. 
května 2018 o vytvoření rozpočtové 
položky ve výši 13 miliard EUR, která 
bude v oblasti průmyslové politiky určena 
na obranu v příštím víceletém finančním 
rámci (VFR); konstatuje, že tento návrh, v 
němž se projevuje bezprecedentní 
angažovanost Komise, nadále podléhá 
jednomyslnému souhlasu členských států v 
příštím VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Pierfrancesco Majorino

Návrh usnesení
Bod 40 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40a. domnívá se, že zavedení evropské 
rozpočtové položky pro oblast obrany je 
třeba realizovat prostřednictvím 
přerozdělení odpovídajících vnitrostátních 
položek; nesouhlasí s přesměrováním 
finančních prostředků z jiných 
rozpočtových položek do oblasti obrany;

Or. it


