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Predlog spremembe 1
Michael Gahler

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

— ob upoštevanju Pogodbe o Evropski 
uniji (PEU),

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski 
uniji (PEU) in Pogodbe o delovanju 
Evropske unije,

Or. de

Predlog spremembe 2
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju tega, da bo izstop 
Združenega kraljestva (ene najmočnejših 
evropskih vojaških sil) zelo vplival na 
potencial obrambnih zmogljivosti EU,

Or. en

Predlog spremembe 3
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Ustanovne listine 
Organizacije združenih narodov in 
Helsinške sklepne listine Organizacije za 
varnost in sodelovanje v Evropi iz leta 
1975,

Or. en
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Predlog spremembe 4
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svojih priporočil z 
dne 15. novembra 2017 Svetu, Komisiji in 
Evropski službi za zunanje delovanje o 
vzhodnem partnerstvu pred vrhom 
novembra 2017,

Or. en

Predlog spremembe 5
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju tega, da je Rusija 
nezakonito zasedla Krim in si ga 
priključila,

Or. en

Predlog spremembe 6
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 21 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju pogodbe o 
jedrskem orožju srednjega dosega, pa tudi 
tega, da je Rusija pogodbo večkrat kršila, 
med drugim s tem, ko je razvila in 
uporabljala kopenske lansirnike tipa 
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9M729, in tega, da so ZDA in Rusija od 
pogodbe odstopile,

Or. en

Predlog spremembe 7
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 21 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju tega, da je Rusija 
kršila zračni prostor in morske meje držav 
članic,

Or. en

Predlog spremembe 8
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 21 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju krepitve 
gospodarske in vojaške prisotnosti 
Kitajske v Sredozemlju in afriških 
državah,

Or. en

Predlog spremembe 9
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 21 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju tega, da obstaja 
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nevarnost terorističnih napadov na 
domačem ozemlju in v tujini, zlasti s 
strani skupin, kot sta ISIS in Al Kaida,

Or. en

Predlog spremembe 10
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 21 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju novih tehnologij, 
kot so umetna inteligenca, vesoljske 
zmogljivosti in kvantno računalništvo, ki 
pomenijo nove priložnosti za človeštvo, a 
hkrati prinašajo tudi nove izzive na 
področju obrambne in zunanje politike, ki 
zahtevajo jasno strategijo in soglasje med 
zavezniki,

Or. en

Predlog spremembe 11
Michael Gahler

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sodbe Sodišča z 
dne 24. junija 2014 v zadevi C-658/11 – 
Evropski parlament ob podpori Komisije 
proti Svetu Evropske unije,

Or. de

Predlog spremembe 12
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Predlog resolucije
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Navedba sklicevanja 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 2(4) 
Ustanovne listine OZN,

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je strateško okolje v 
EU v vse slabšem stanju, saj se EU sooča s 
številnimi izzivi, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na varnost držav članic 
in njihovih državljanov: oboroženi spopadi 
na vzhodnih in južnih mejah evropske 
celine, džihadistični terorizem, kibernetski 
napadi, nenadzorovani migracijski tokovi, 
vse večja ogroženost naravnih virov, 
podnebne spremembe itd.;

1. ugotavlja, da je strateško okolje v 
EU v vse slabšem stanju, saj se EU sooča s 
številnimi izzivi, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na varnost držav članic 
in njihovih državljanov: oboroženi spopadi 
in nestabilne države na vzhodnih in južnih 
mejah evropske celine, terorizem, zlasti 
džihadistični, kibernetski napadi, tuje 
vmešavanje v evropske politične in volilne 
procese, napetosti glede oskrbe z energijo 
v državah članicah Evropske unije, porast 
organiziranega kriminala (neupravičen 
promet s prepovedanimi drogami, 
trgovina z orožjem in ljudmi) na mejah in 
v smeri Evrope, oslabitev prizadevanj za 
razorožitev in mednarodnih režimov za 
nadzor orožja, nenadzorovani migracijski 
tokovi, vse večja ogroženost naravnih 
virov, podnebne spremembe itd.;

Or. fr

Predlog spremembe 14
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
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Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je strateško okolje v 
EU v vse slabšem stanju, saj se EU sooča s 
številnimi izzivi, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na varnost držav članic 
in njihovih državljanov: oboroženi spopadi 
na vzhodnih in južnih mejah evropske 
celine, džihadistični terorizem, kibernetski 
napadi, nenadzorovani migracijski tokovi, 
vse večja ogroženost naravnih virov, 
podnebne spremembe itd.;

1. ugotavlja, da je strateško okolje v 
EU v vse slabšem stanju, saj se EU sooča s 
številnimi izzivi, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na varnost držav članic 
in njihovih državljanov: oboroženi spopadi 
na vzhodnih in južnih mejah evropske 
celine, propad režima neširjenja jedrskega 
orožja in razoroževanja, hude in stalne 
kršitve človekovih pravic in 
mednarodnega humanitarnega prava, 
vključno z vojnimi hudodelstvi, 
hudodelstvi zoper človečnost, džihadistični 
terorizem, vzpon avtoritarizma, kibernetski 
napadi, nenadzorovano širjenje 
smrtonosne in nesmrtonosne varnostne in 
vojaške tehnologije, vse večja 
ogroženost naravnih virov, podnebne 
spremembe itd.;

Or. en

Predlog spremembe 15
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je strateško okolje v 
EU v vse slabšem stanju, saj se EU sooča s 
številnimi izzivi, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na varnost držav članic 
in njihovih državljanov: oboroženi spopadi 
na vzhodnih in južnih mejah evropske 
celine, džihadistični terorizem, kibernetski 
napadi, nenadzorovani migracijski tokovi, 
vse večja ogroženost naravnih virov, 
podnebne spremembe itd.;

1. ugotavlja, da je strateško okolje v 
EU v vse slabšem stanju, saj se EU sooča s 
številnimi izzivi, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na varnost držav članic 
in njihovih državljanov: oboroženi spopadi 
na vzhodnih in južnih mejah evropske 
celine, džihadistični terorizem, kibernetski 
napadi, nenadzorovani migracijski tokovi, 
vse večja ogroženost naravnih virov, 
podnebne spremembe, prisotnost tujih 
vplivnih mrež, ki zagovarjajo interese v 
nasprotju z interesi držav članic itd.;

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

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je strateško okolje v 
EU v vse slabšem stanju, saj se EU sooča s 
številnimi izzivi, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na varnost držav članic 
in njihovih državljanov: oboroženi spopadi 
na vzhodnih in južnih mejah evropske 
celine, džihadistični terorizem, kibernetski 
napadi, nenadzorovani migracijski tokovi, 
vse večja ogroženost naravnih virov, 
podnebne spremembe itd.;

1. ugotavlja, da je strateško okolje v 
EU v vse slabšem stanju, saj se EU sooča s 
številnimi izzivi, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na varnost držav članic 
in njihovih državljanov: oboroženi spopadi 
na vzhodnih in južnih mejah evropske 
celine, džihadistični terorizem, kibernetski 
napadi, nenadzorovane migracije, zlasti 
migracije, ki jih omogočajo mreže 
mednarodnega organiziranega kriminala, 
vse večja ogroženost naravnih virov, 
podnebne spremembe itd.;

Or. en

Predlog spremembe 17
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je strateško okolje v 
EU v vse slabšem stanju, saj se EU sooča s 
številnimi izzivi, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na varnost držav članic 
in njihovih državljanov: oboroženi spopadi 
na vzhodnih in južnih mejah evropske 
celine, džihadistični terorizem, kibernetski 
napadi, nenadzorovani migracijski tokovi, 
vse večja ogroženost naravnih virov, 
podnebne spremembe itd.;

1. ugotavlja, da je varnostno okolje v 
EU v vse slabšem stanju, saj se EU sooča s 
številnimi izzivi, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na varnost držav članic 
in njihovih državljanov: oboroženi spopadi 
na evropski celini in v njenem sosedstvu, 
džihadistični terorizem, kibernetski napadi, 
hibridne grožnje, tuje vmešavanje v 
nacionalne volitve, dezinformacije, 
nenadzorovane migracije, vse večja 
ogroženost naravnih virov, podnebne 
spremembe itd.;

Or. en
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Predlog spremembe 18
Arba Kokalari

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je strateško okolje v 
EU v vse slabšem stanju, saj se EU sooča s 
številnimi izzivi, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na varnost držav članic 
in njihovih državljanov: oboroženi spopadi 
na vzhodnih in južnih mejah evropske 
celine, džihadistični terorizem, kibernetski 
napadi, nenadzorovani migracijski tokovi, 
vse večja ogroženost naravnih virov, 
podnebne spremembe itd.;

1. ugotavlja, da je strateško okolje v 
EU v vse slabšem stanju, saj se EU sooča s 
številnimi izzivi, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na varnost držav članic 
in njihovih državljanov: oboroženi spopadi 
na vzhodnih in južnih mejah evropske 
celine, hibridno vojskovanje proti 
evropskim državam, džihadistični 
terorizem, kibernetski napadi, 
nenadzorovane migracije, vse večja 
ogroženost naravnih virov, podnebne 
spremembe itd.;

Or. en

Predlog spremembe 19
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je strateško okolje v 
EU v vse slabšem stanju, saj se EU sooča s 
številnimi izzivi, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na varnost držav članic 
in njihovih državljanov: oboroženi spopadi 
na vzhodnih in južnih mejah evropske 
celine, džihadistični terorizem, kibernetski 
napadi, nenadzorovani migracijski tokovi, 
vse večja ogroženost naravnih virov, 
podnebne spremembe itd.;

1. ugotavlja, da je strateško okolje v 
EU v vse slabšem stanju, saj se EU sooča s 
številnimi izzivi, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na varnost držav članic 
in njihovih državljanov: oboroženi spopadi 
na vzhodnih in južnih mejah evropske 
celine, kibernetski napadi, terorizem, 
podnebne spremembe itd.;

Or. en
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Predlog spremembe 20
Kinga Gál

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je strateško okolje v 
EU v vse slabšem stanju, saj se EU sooča s 
številnimi izzivi, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na varnost držav članic 
in njihovih državljanov: oboroženi spopadi 
na vzhodnih in južnih mejah evropske 
celine, džihadistični terorizem, kibernetski 
napadi, nenadzorovani migracijski tokovi, 
vse večja ogroženost naravnih virov, 
podnebne spremembe itd.;

1. ugotavlja, da je strateško okolje v 
EU v vse slabšem stanju, saj se EU sooča s 
številnimi izzivi, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na varnost držav članic 
in njihovih državljanov: oboroženi spopadi 
na vzhodnih in južnih mejah evropske 
celine, džihadistični terorizem, vračanje 
tujih borcev, kibernetski napadi, 
nenadzorovane migracije, vse večja 
ogroženost naravnih virov, podnebne 
spremembe itd.;

Or. en

Predlog spremembe 21
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Michal Šimečka

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je strateško okolje v 
EU v vse slabšem stanju, saj se EU sooča s 
številnimi izzivi, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na varnost držav članic 
in njihovih državljanov: oboroženi spopadi 
na vzhodnih in južnih mejah evropske 
celine, džihadistični terorizem, kibernetski 
napadi, nenadzorovani migracijski tokovi, 
vse večja ogroženost naravnih virov, 
podnebne spremembe itd.;

1. ugotavlja, da se strateško okolje v 
EU slabša, saj se EU sooča s številnimi 
izzivi, ki neposredno ali posredno vplivajo 
na varnost držav članic in njihovih 
državljanov: oboroženi spopadi na 
vzhodnih in južnih mejah evropske celine, 
džihadistični terorizem, kibernetski napadi, 
hibridne grožnje, nenadzorovane 
migracije, vse večja ogroženost naravnih 
virov, nezanesljiva oskrba z energijo, 
podnebne spremembe itd.;

Or. en

Predlog spremembe 22
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Witold Jan Waszczykowski

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je strateško okolje v 
EU v vse slabšem stanju, saj se EU sooča s 
številnimi izzivi, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na varnost držav članic 
in njihovih državljanov: oboroženi spopadi 
na vzhodnih in južnih mejah evropske 
celine, džihadistični terorizem, kibernetski 
napadi, nenadzorovani migracijski tokovi, 
vse večja ogroženost naravnih virov, 
podnebne spremembe itd.;

1. ugotavlja, da je strateško okolje v 
EU v vse slabšem stanju, saj se EU sooča s 
številnimi izzivi, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na varnost držav članic 
in njihovih državljanov: oboroženi spopadi 
na vzhodnih in južnih mejah evropske 
celine, džihadistični terorizem, kibernetski 
napadi, tuje vmešavanje, nenadzorovane 
migracije, vse večja ogroženost naravnih 
virov, podnebne spremembe itd.;

Or. en

Predlog spremembe 23
Kris Peeters

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je strateško okolje v 
EU v vse slabšem stanju, saj se EU sooča s 
številnimi izzivi, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na varnost držav članic 
in njihovih državljanov: oboroženi spopadi 
na vzhodnih in južnih mejah evropske 
celine, džihadistični terorizem, kibernetski 
napadi, nenadzorovani migracijski tokovi, 
vse večja ogroženost naravnih virov, 
podnebne spremembe itd.;

1. ugotavlja, da je strateško okolje v 
EU v vse slabšem stanju, saj se EU sooča s 
številnimi izzivi, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na varnost držav članic 
in njihovih državljanov: oboroženi spopadi 
na vzhodnih in južnih mejah evropske 
celine, hibridno vojskovanje, džihadistični 
terorizem, kibernetski napadi, 
nenadzorovane migracije, vse večja 
ogroženost naravnih virov, podnebne 
spremembe itd.;

Or. en

Predlog spremembe 24
Joachim Schuster

Predlog resolucije
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Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je strateško okolje v 
EU v vse slabšem stanju, saj se EU sooča s 
številnimi izzivi, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na varnost držav članic 
in njihovih državljanov: oboroženi spopadi 
na vzhodnih in južnih mejah evropske 
celine, džihadistični terorizem, kibernetski 
napadi, nenadzorovani migracijski tokovi, 
vse večja ogroženost naravnih virov, 
podnebne spremembe itd.;

1. ugotavlja, da je strateško okolje v 
EU v vse slabšem stanju, saj se EU sooča s 
številnimi izzivi, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na varnost držav članic 
in njihovih državljanov: oboroženi spopadi 
na vzhodnih in južnih mejah evropske 
celine, terorizem, kibernetski napadi, vse 
večja ogroženost naravnih virov, podnebne 
spremembe itd.;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je strateško okolje v 
EU v vse slabšem stanju, saj se EU sooča s 
številnimi izzivi, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na varnost držav članic 
in njihovih državljanov: oboroženi spopadi 
na vzhodnih in južnih mejah evropske 
celine, džihadistični terorizem, kibernetski 
napadi, nenadzorovani migracijski tokovi, 
vse večja ogroženost naravnih virov, 
podnebne spremembe itd.;

1. ugotavlja, da je strateško okolje v 
EU v vse slabšem stanju, saj se EU sooča s 
številnimi izzivi, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na varnost držav članic 
in njihovih državljanov: oboroženi spopadi 
na vzhodnih in južnih mejah evropske 
celine, terorizem, kibernetski napadi, 
dezinformacijske kampanje, vse večja 
ogroženost naravnih virov, podnebne 
spremembe itd.;

Or. en

Predlog spremembe 26
Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je strateško okolje v 
EU v vse slabšem stanju, saj se EU sooča s 
številnimi izzivi, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na varnost držav članic 
in njihovih državljanov: oboroženi spopadi 
na vzhodnih in južnih mejah evropske 
celine, džihadistični terorizem, kibernetski 
napadi, nenadzorovani migracijski tokovi, 
vse večja ogroženost naravnih virov, 
podnebne spremembe itd.;

1. ugotavlja, da je strateško okolje v 
EU v vse slabšem stanju, saj se EU sooča s 
številnimi izzivi, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na varnost držav članic 
in njihovih državljanov: oboroženi spopadi 
na vzhodnih in južnih mejah evropske 
celine, džihadistični terorizem, kibernetski 
napadi, vse večja ogroženost naravnih 
virov, podnebne spremembe itd.;

Or. en

Predlog spremembe 27
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je strateško okolje v 
EU v vse slabšem stanju, saj se EU sooča s 
številnimi izzivi, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na varnost držav članic 
in njihovih državljanov: oboroženi spopadi 
na vzhodnih in južnih mejah evropske 
celine, džihadistični terorizem, kibernetski 
napadi, nenadzorovani migracijski tokovi, 
vse večja ogroženost naravnih virov, 
podnebne spremembe itd.;

1. ugotavlja, da je strateško okolje v 
EU v vse slabšem stanju, saj se EU sooča s 
številnimi izzivi, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na varnost držav članic 
in njihovih državljanov: oboroženi spopadi 
na vzhodnih in južnih mejah evropske 
celine, džihadistični terorizem, kibernetski 
napadi, nenadzorovane migracije, vse 
večja ogroženost naravnih virov itd.;

Or. en

Predlog spremembe 28
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da nestabilnost in 2. meni, da nestabilnost in 
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nepredvidljivost na mejah EU in v njenem 
bližnjem sosedstvu (severna Afrika, Bližnji 
vzhod, Ukrajina, Kavkaz, Balkan itd.) 
predstavljata neposredno grožnjo za 
varnost evropske celine; poudarja, da sta 
notranja in zunanja varnost neločljivo 
povezani;

nepredvidljivost na mejah EU in v njenem 
bližnjem sosedstvu (severna Afrika, Bližnji 
vzhod, Ukrajina, Kavkaz, Balkan itd.) 
predstavljata neposredno grožnjo za 
varnost evropske celine; poudarja, da sta 
notranja in zunanja varnost neločljivo 
povezani; meni, da bi morala biti 
prednostna naloga Unije, da zagotavlja 
spoštovanje univerzalnih vrednot, načel in 
pravil tudi onkraj lastnih meja, da bi tako 
spodbujala stabilnost, varnost in 
trajnosten socialno-ekonomski razvoj; 
ponovno nujno poziva, naj se – tudi zaradi 
varnosti – doseže hiter napredek glede 
možnosti držav Zahodnega Balkana za 
članstvo;

Or. en

Predlog spremembe 29
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da nestabilnost in 
nepredvidljivost na mejah EU in v njenem 
bližnjem sosedstvu (severna Afrika, Bližnji 
vzhod, Ukrajina, Kavkaz, Balkan itd.) 
predstavljata neposredno grožnjo za 
varnost evropske celine; poudarja, da sta 
notranja in zunanja varnost neločljivo 
povezani;

2. meni, da nestabilnost in 
nepredvidljivost na mejah EU in v njenem 
bližnjem sosedstvu (severna Afrika, Bližnji 
vzhod, Ukrajina, Kavkaz, Balkan itd.) 
predstavljata neposredno grožnjo za 
varnost evropske celine; poudarja, da sta 
notranja in zunanja varnost neločljivo 
povezani; poudarja, kako pomembno je 
spore reševati v okviru ali s pomočjo 
obstoječih dogovorjenih pogajalskih 
formatov na podlagi norm in načel 
mednarodnega prava, Ustanovne listine 
OZN in Helsinške sklepne listine 
organizacije OVSE iz leta 1975;

Or. en

Predlog spremembe 30
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay
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Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da nestabilnost in 
nepredvidljivost na mejah EU in v njenem 
bližnjem sosedstvu (severna Afrika, Bližnji 
vzhod, Ukrajina, Kavkaz, Balkan itd.) 
predstavljata neposredno grožnjo za 
varnost evropske celine; poudarja, da sta 
notranja in zunanja varnost neločljivo 
povezani;

2. obžaluje, da nestabilnost in 
nepredvidljivost na mejah EU in v njenem 
bližnjem sosedstvu (severna Afrika, Bližnji 
vzhod, Ukrajina, Kavkaz, Balkan itd.) 
predstavljata neposredno grožnjo za 
varnost evropske celine; poudarja, da sta 
notranja in zunanja varnost neločljivo 
povezani; je zaskrbljen zaradi podpore 
nekaterih držav članic silam, ki 
povzročajo nestabilnost v neposredni 
bližini (uničenje Libije, destabilizacija 
Egipta, prekinitev diplomatskih odnosov s 
Sirijo);

Or. fr

Predlog spremembe 31
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da nestabilnost in 
nepredvidljivost na mejah EU in v njenem 
bližnjem sosedstvu (severna Afrika, Bližnji 
vzhod, Ukrajina, Kavkaz, Balkan itd.) 
predstavljata neposredno grožnjo za 
varnost evropske celine; poudarja, da sta 
notranja in zunanja varnost neločljivo 
povezani;

2. meni, da nestabilnost in 
nepredvidljivost na mejah EU in v njenem 
bližnjem sosedstvu (severna Afrika, Bližnji 
vzhod, Ukrajina, Kavkaz, Balkan itd.) 
predstavljata neposredno grožnjo za 
varnost evropske celine; poudarja, da sta 
notranja in zunanja varnost neločljivo 
povezani; poudarja vlogo vrste držav 
članic pri slabšanju zunanjih varnostnih 
razmer prek zunanje in trgovinske politike 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 32
Arba Kokalari
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Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da nestabilnost in 
nepredvidljivost na mejah EU in v njenem 
bližnjem sosedstvu (severna Afrika, Bližnji 
vzhod, Ukrajina, Kavkaz, Balkan itd.) 
predstavljata neposredno grožnjo za 
varnost evropske celine; poudarja, da sta 
notranja in zunanja varnost neločljivo 
povezani;

2. meni, da nestabilnost in 
nepredvidljivost na mejah EU in v njenem 
bližnjem sosedstvu (severna Afrika, Bližnji 
vzhod, Ukrajina, Kavkaz, Balkan itd.) 
predstavljata neposredno grožnjo za 
varnost evropske celine; priznava, da je 
dejavno angažiranje v sosedstvu v interesu 
Evropske unije; poudarja, da sta notranja 
in zunanja varnost neločljivo povezani;

Or. en

Predlog spremembe 33
Martin Horwood, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da nestabilnost in 
nepredvidljivost na mejah EU in v njenem 
bližnjem sosedstvu (severna Afrika, Bližnji 
vzhod, Ukrajina, Kavkaz, Balkan itd.) 
predstavljata neposredno grožnjo za 
varnost evropske celine; poudarja, da sta 
notranja in zunanja varnost neločljivo 
povezani;

2. meni, da nestabilnost in 
nepredvidljivost na mejah EU – tako v 
njenem bližnjem (severna Afrika, Bližnji 
vzhod, Ukrajina, Kavkaz, Balkan itd.) kot v 
njenem širšem sosedstvu (Sahel, Afriški 
rog itd.) – predstavljata neposredno 
grožnjo za varnost evropske celine; 
poudarja, da sta notranja in zunanja varnost 
neločljivo povezani;

Or. en

Predlog spremembe 34
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe
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2. meni, da nestabilnost in 
nepredvidljivost na mejah EU in v njenem 
bližnjem sosedstvu (severna Afrika, Bližnji 
vzhod, Ukrajina, Kavkaz, Balkan itd.) 
predstavljata neposredno grožnjo za 
varnost evropske celine; poudarja, da sta 
notranja in zunanja varnost neločljivo 
povezani;

2. meni, da nestabilnost in 
nepredvidljivost na mejah EU in v njenem 
bližnjem sosedstvu (severna Afrika, Bližnji 
vzhod, Kavkaz, Balkan, ruska agresija 
zoper Ukrajino in Gruzijo itd.) 
predstavljata neposredno grožnjo za 
varnost evropske celine; poudarja, da sta 
notranja in zunanja varnost neločljivo 
povezani;

Or. en

Predlog spremembe 35
Nikos Androulakis, Costas Mavrides

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da nestabilnost in 
nepredvidljivost na mejah EU in v njenem 
bližnjem sosedstvu (severna Afrika, Bližnji 
vzhod, Ukrajina, Kavkaz, Balkan itd.) 
predstavljata neposredno grožnjo za 
varnost evropske celine; poudarja, da sta 
notranja in zunanja varnost neločljivo 
povezani;

2. meni, da nestabilnost in 
nepredvidljivost na mejah EU in v njenem 
bližnjem sosedstvu (severna Afrika, Bližnji 
vzhod, Ukrajina, Kavkaz, Balkan, vzhodno 
Sredozemlje itd.) predstavljata neposredno 
grožnjo za varnost evropske celine; 
poudarja, da sta notranja in zunanja varnost 
neločljivo povezani;

Or. en

Predlog spremembe 36
Željana Zovko

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da nestabilnost in 
nepredvidljivost na mejah EU in v njenem 
bližnjem sosedstvu (severna Afrika, Bližnji 
vzhod, Ukrajina, Kavkaz, Balkan itd.) 
predstavljata neposredno grožnjo za 
varnost evropske celine; poudarja, da sta 
notranja in zunanja varnost neločljivo 

2. meni, da nestabilnost in 
nepredvidljivost na mejah EU in v njenem 
bližnjem sosedstvu (severna Afrika, Bližnji 
vzhod, Ukrajina, Kavkaz, Balkan itd.) 
predstavljata neposredno in posredno 
grožnjo za varnost evropske celine; 
poudarja, da sta notranja in zunanja varnost 
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povezani; neločljivo povezani;

Or. en

Predlog spremembe 37
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da nestabilnost in 
nepredvidljivost na mejah EU in v njenem 
bližnjem sosedstvu (severna Afrika, Bližnji 
vzhod, Ukrajina, Kavkaz, Balkan itd.) 
predstavljata neposredno grožnjo za 
varnost evropske celine; poudarja, da sta 
notranja in zunanja varnost neločljivo 
povezani;

2. meni, da nestabilnost in 
nepredvidljivost na mejah EU in v njenem 
bližnjem sosedstvu (severna Afrika, Bližnji 
vzhod, Ukrajina, Kavkaz, Balkan itd.) 
predstavljata neposredno in perečo grožnjo 
za varnost in prihodnost Evrope; poudarja, 
da sta notranja in zunanja varnost 
neločljivo povezani;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da nestabilnost in 
nepredvidljivost na mejah EU in v njenem 
bližnjem sosedstvu (severna Afrika, Bližnji 
vzhod, Ukrajina, Kavkaz, Balkan itd.) 
predstavljata neposredno grožnjo za 
varnost evropske celine; poudarja, da sta 
notranja in zunanja varnost neločljivo 
povezani;

2. meni, da nestabilnost in 
nepredvidljivost na mejah EU in v njenem 
bližnjem sosedstvu (severna Afrika, Bližnji 
in Srednji vzhod, Ukrajina, Kavkaz, 
Balkan itd.) predstavljata neposredno 
grožnjo za varnost evropske celine; 
poudarja, da sta notranja in zunanja varnost 
neločljivo povezani;

Or. fr
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Predlog spremembe 39
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da svetovni akterji 
(ZDA, Kitajska, Rusija), pa tudi vse večje 
število regionalnih akterjev (Turčija, Iran, 
Saudova Arabija ipd.) zavzemajo pristop 
kazanja moči, pri čemer enostranska 
diplomatska dejanja kombinirajo s 
krepitvijo vojaških zmogljivosti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 40
Kris Peeters

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da svetovni akterji 
(ZDA, Kitajska, Rusija), pa tudi vse večje 
število regionalnih akterjev (Turčija, Iran, 
Saudova Arabija ipd.) zavzemajo pristop 
kazanja moči, pri čemer enostranska 
diplomatska dejanja kombinirajo s 
krepitvijo vojaških zmogljivosti;

3. ugotavlja, da svetovni akterji 
(ZDA, Kitajska, Rusija), pa tudi vse večje 
število regionalnih akterjev (Turčija, Iran, 
Saudova Arabija, Pakistan, Indija ipd.) 
zavzemajo pristop kazanja moči, pri čemer 
enostranska diplomatska dejanja 
kombinirajo s krepitvijo vojaških 
zmogljivosti ter odstopom od pogodb o 
neširjenju jedrskega orožja oziroma 
njihovim nespoštovanjem;

Or. en

Predlog spremembe 41
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka, Frédérique Ries

Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da svetovni akterji 
(ZDA, Kitajska, Rusija), pa tudi vse večje 
število regionalnih akterjev (Turčija, Iran, 
Saudova Arabija ipd.) zavzemajo pristop 
kazanja moči, pri čemer enostranska 
diplomatska dejanja kombinirajo s 
krepitvijo vojaških zmogljivosti;

3. ugotavlja, da svetovni akterji 
(ZDA, Kitajska, Rusija), pa tudi vse večje 
število regionalnih akterjev (Turčija, Iran, 
Saudova Arabija ipd.) zavzemajo pristop 
kazanja moči, pri čemer enostranska 
diplomatska dejanja kombinirajo z 
destabilizirajočimi dejavnostmi, ki so v 
prvi vrsti hibridne narave, in krepitvijo 
vojaških zmogljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 42
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da svetovni akterji 
(ZDA, Kitajska, Rusija), pa tudi vse večje 
število regionalnih akterjev (Turčija, Iran, 
Saudova Arabija ipd.) zavzemajo pristop 
kazanja moči, pri čemer enostranska 
diplomatska dejanja kombinirajo s 
krepitvijo vojaških zmogljivosti;

3. ugotavlja, da svetovni akterji 
(ZDA, Kitajska, Rusija), pa tudi vse večje 
število regionalnih akterjev (Turčija, Iran, 
Egipt, Saudova Arabija ipd.) zavzemajo 
pristop kazanja moči, pri čemer 
enostranska diplomatska dejanja 
kombinirajo s krepitvijo vojaških 
zmogljivosti in uporabo sile, s čimer kršijo 
mednarodno pravo;

Or. en

Predlog spremembe 43
Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da svetovni akterji 
(ZDA, Kitajska, Rusija), pa tudi vse večje 
število regionalnih akterjev (Turčija, Iran, 

3. ugotavlja, da svetovni akterji 
(ZDA, Kitajska, Rusija), pa tudi vse večje 
število regionalnih akterjev (Turčija, Iran, 
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Saudova Arabija ipd.) zavzemajo pristop 
kazanja moči, pri čemer enostranska 
diplomatska dejanja kombinirajo s 
krepitvijo vojaških zmogljivosti;

Saudova Arabija ipd.) zavzemajo pristop 
kazanja moči, pri čemer enostranska 
diplomatska dejanja kombinirajo s 
spreminjajočimi se zavezništvi in 
krepitvijo vojaških zmogljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 44
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da svetovni akterji 
(ZDA, Kitajska, Rusija), pa tudi vse večje 
število regionalnih akterjev (Turčija, Iran, 
Saudova Arabija ipd.) zavzemajo pristop 
kazanja moči, pri čemer enostranska 
diplomatska dejanja kombinirajo s 
krepitvijo vojaških zmogljivosti;

3. ugotavlja, da svetovni akterji 
(ZDA, Kitajska, Rusija), pa tudi vse večje 
število regionalnih akterjev (Turčija, 
Izrael, Iran, Saudova Arabija ipd.) 
zavzemajo pristop kazanja moči, pri čemer 
enostranska diplomatska dejanja 
kombinirajo s krepitvijo vojaških 
zmogljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 45
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, 
Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da svetovni akterji 
(ZDA, Kitajska, Rusija), pa tudi vse večje 
število regionalnih akterjev (Turčija, Iran, 
Saudova Arabija ipd.) zavzemajo pristop 
kazanja moči, pri čemer enostranska 
diplomatska dejanja kombinirajo s 
krepitvijo vojaških zmogljivosti;

3. ugotavlja, da nekateri svetovni 
akterji (ZDA, Kitajska, Rusija), pa tudi vse 
večje število regionalnih akterjev (Turčija, 
Iran, Saudova Arabija ipd.) zavzemajo 
pristop kazanja moči, pri čemer 
enostranska diplomatska dejanja 
kombinirajo s krepitvijo vojaških 
zmogljivosti;

Or. en
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Predlog spremembe 46
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da svetovni akterji (ZDA, 
Kitajska, Rusija), pa tudi vse večje število 
regionalnih akterjev (Turčija, Iran, 
Saudova Arabija ipd.) zavzemajo pristop 
kazanja moči, pri čemer enostranska 
diplomatska dejanja kombinirajo s 
krepitvijo vojaških zmogljivosti;

3. ugotavlja, da svetovni akterji 
(Kitajska, Rusija), pa tudi vse večje število 
regionalnih akterjev (Turčija, Iran, 
Saudova Arabija ipd.) zavzemajo pristop 
kazanja moči, pri čemer enostranska 
diplomatska dejanja kombinirajo s 
krepitvijo vojaških zmogljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 47
Urmas Paet, Malik Azmani, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja vse večji geopolitični 
pomen Arktike in vpliv tega na varnostne 
razmere v EU in po svetu; poziva EU, naj 
si prizadeva za skladnejšo notranjo in 
zunanjo politiko EU, strategijo za Arktiko 
in konkreten akcijski načrt za za 
delovanje EU na Arktiki, pri čemer naj 
upošteva tudi varnostni in geostrateški 
vidik;  ugotavlja, da lahko EU prispeva k 
rešitvi morebitnih varnostnih in 
geostrateških izzivov;

Or. en

Predlog spremembe 48
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Predlog resolucije
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Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. izraža resno zaskrbljenost nad 
splošnim destabilizacijskim ravnanjem 
Turčije, med drugim nad njenimi 
nezakonitimi dejavnostmi v izključni 
ekonomski coni/epikontinentalnem pasu 
Cipra, s čimer krši mednarodno pravo, 
ravna v nasprotju z duhom dobrih 
sosedskih odnosov ter ogroža mir in 
stabilnost v že tako nestabilni regiji;

Or. en

Predlog spremembe 49
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. obžaluje, da ti akterji tako 
namerno zaobidejo ali celo poskušajo 
uničiti večstranske mehanizme, ki so 
nujni za ohranjanje miru;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 50
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. obžaluje, da ti akterji tako namerno 
zaobidejo ali celo poskušajo uničiti 
večstranske mehanizme, ki so nujni za 
ohranjanje miru;

4. obžaluje, da nekateri akterji tako 
namerno zaobidejo ali celo poskušajo 
uničiti večstranske mehanizme, ki so nujni 
za ohranjanje miru; obžaluje 
nespoštovanje skupnega celovitega načrta 
ukrepanja o iranski jedrski energiji, ki 
vpliva na mednarodno verodostojnost 
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večnacionalnega reševanja konfliktov;

Or. fr

Predlog spremembe 51
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. obžaluje, da ti akterji tako namerno 
zaobidejo ali celo poskušajo uničiti 
večstranske mehanizme, ki so nujni za 
ohranjanje miru;

4. obžaluje, da ti akterji tako namerno 
zaobidejo ali celo poskušajo uničiti 
večstranske mehanizme, ki so nujni za 
ohranjanje miru; obžaluje tudi, da države 
EU s tem, ko nekaterim najbolj 
agresivnim akterjem v regiji še naprej 
prodajajo orožje, prispevajo h krepitvi 
njihovih vojaških zmogljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 52
Željana Zovko

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. obžaluje, da ti akterji tako namerno 
zaobidejo ali celo poskušajo uničiti 
večstranske mehanizme, ki so nujni za 
ohranjanje miru;

4. obžaluje, da ti akterji tako namerno 
zaobidejo ali celo poskušajo uničiti 
večstranske mehanizme, ki so nujni za 
ohranjanje miru, in ogroziti ustaljene 
dvostranske odnose EU s partnerskimi 
državami;

Or. en

Predlog spremembe 53
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. obžaluje, da ti akterji tako namerno 
zaobidejo ali celo poskušajo uničiti 
večstranske mehanizme, ki so nujni za 
ohranjanje miru;

4. obžaluje, da ti akterji tako namerno 
zaobidejo ali celo poskušajo uničiti 
večstranske mehanizme, načela Ustanovne 
listine OZN in zadevnega mednarodnega 
prava, ki so nujni za ohranjanje miru;

Or. en

Predlog spremembe 54
Claudiu Manda

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. obžaluje, da ti akterji tako namerno 
zaobidejo ali celo poskušajo uničiti 
večstranske mehanizme, ki so nujni za 
ohranjanje miru;

4. obžaluje, da nekateri od teh 
akterjev tako namerno zaobidejo ali celo 
poskušajo uničiti večstranske mehanizme, 
ki so nujni za ohranjanje miru, in lahko 
postanejo neposredna grožnja za našo 
varnost;

Or. en

Predlog spremembe 55
Attila Ara-Kovács

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. obžaluje, da ti akterji tako namerno 
zaobidejo ali celo poskušajo uničiti 
večstranske mehanizme, ki so nujni za 
ohranjanje miru;

4. obžaluje, da nekateri od teh 
akterjev tako namerno zaobidejo ali celo 
poskušajo uničiti večstranske mehanizme, 
ki so nujni za ohranjanje miru, in lahko 
postanejo neposredna grožnja za našo 
varnost;

Or. en
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Predlog spremembe 56
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. obžaluje, da ti akterji tako namerno 
zaobidejo ali celo poskušajo uničiti 
večstranske mehanizme, ki so nujni za 
ohranjanje miru;

4. obžaluje, da nekateri od teh 
akterjev tako namerno zaobidejo ali celo 
poskušajo uničiti večstranske mehanizme, 
ki so nujni za ohranjanje miru;

Or. en

Predlog spremembe 57
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. obžaluje, da ti akterji tako namerno 
zaobidejo ali celo poskušajo uničiti 
večstranske mehanizme, ki so nujni za 
ohranjanje miru;

4. obžaluje, da ti akterji tako namerno 
zaobidejo ali celo poskušajo uničiti 
večstranske mehanizme, ki lahko 
prispevajo k ohranjanju miru;

Or. en

Predlog spremembe 58
Michael Gahler, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler-Lima, Neena Gill, Raphaël 
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

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja, da je okrepitev 
pomembnih odnosov z vzhodno in 
jugovzhodno Azijo ključnega pomena za 
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celovito in trajnostno, na pravilih 
temelječo strategijo EU za povezovanje; je 
seznanjen s krepitvijo vojaških 
zmogljivosti v regiji in poziva vse vpletene 
strani, naj spoštujejo pravico do plovbe, 
razrešujejo nesoglasja na miroljuben 
način in se vzdržujejo enostranskih 
ukrepov za spreminjanje trenutnega 
stanja, tudi v Vzhodno- in Južnokitajskem 
morju ter Tajvanski ožini; izraža 
zaskrbljenost, ker vmešavanje tujih 
avtokratskih režimov z dezinformacijami 
in kibernetskimi napadi na bližajoče se 
splošne volitve ogroža azijske demokracije 
in regionalno stabilnost;  ponovno izraža 
podporo smiselnemu sodelovanju Tajvana 
v mednarodnih organizacijah, 
mehanizmih in dejavnostih;

Or. en

Predlog spremembe 59
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, 
Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. je zaskrbljen zaradi dejavnosti in 
politik Rusije, ki še naprej destabilizirajo 
in spreminjajo varnostno okolje; 
poudarja, da je Rusija še vedno zaseda del 
Ukrajine, sporazumi iz Minska niso bili 
izvedeni, nezakonita priključitev in 
militarizacija Krima pa se nadaljujeta; je 
zaskrbljen zaradi nenehnih latentnih 
konfliktov, ki jih v Evropi (v Moldaviji, 
Gruziji) goji Rusija; poudarja, da je v tem 
okviru potreben enoten pristop, kar 
zadeva politiko EU;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. še naprej obsoja vojaški poseg 
Rusije in to, da si je nezakonito priključila 
Krimski polotok; izraža podporo 
neodvisnosti, suverenosti in ozemeljski 
celovitosti Ukrajine;

Or. en

Predlog spremembe 61
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. ponavlja, kako pomembno je 
zagotavljati skladnost politike EU v 
primerih zasedbe ali priključitve ozemlja;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. ugotavlja, da so ciljno usmerjeni 
omejevalni ukrepi lahko učinkovito 
orodje, a poudarja, da ne smejo negativno 
vplivati na nedolžne ljudi in da morajo biti 
skladni z načeli Ustanovne listine OZN in 
SZVP;
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Or. en

Predlog spremembe 63
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis, 
Tonino Picula

Predlog resolucije
Odstavek 4 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4c. ponavlja, da podpira poziv iz 
govora predsednika Komisije Junckerja o 
stanju v Uniji, ki ga je imel 12. septembra 
2018, in sicer da naj se odločitve na 
specifičnih področjih SZVP, tudi v zvezi s 
sankcijami, namesto z glasovanjem s 
soglasjem odslej sprejemajo z 
glasovanjem s kvalificirano večino;

Or. en

Predlog spremembe 64
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ugotavlja, da se je Unija prepozno 
odzvala in se s političnega, diplomatskega 
in vojaškega vidika prepozno prilagodila 
na nove krize in na te nove mednarodne 
razmere; meni, da so – na področju 
obrambe, ki velja za specifično področje – 
nezadostne naložbe, neenake zmogljivosti 
in pomanjkanje interoperabilnosti, 
predvsem pa tudi pomanjkanje politične 
volje za izvajanje strogih določb iz 
evropskih pogodb in številne oblike 
sodelovanja med državami članicami 
oslabile zmogljivost EU, da igra odločilno 
vlogo v zunanjih krizah; poleg tega 
priznava, da nobena država sama ni kos 
varnostnim izzivom, ki se pojavljajo na 

5. ugotavlja, da se je Unija prepozno 
odzvala in se s političnega in 
diplomatskega vidika prepozno prilagodila 
na nove krize in na te nove mednarodne 
razmere;
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evropski celini in v njeni neposredni 
okolici;

Or. en

Predlog spremembe 65
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ugotavlja, da se je Unija prepozno 
odzvala in se s političnega, diplomatskega 
in vojaškega vidika prepozno prilagodila 
na nove krize in na te nove mednarodne 
razmere; meni, da so – na področju 
obrambe, ki velja za specifično področje – 
nezadostne naložbe, neenake zmogljivosti 
in pomanjkanje interoperabilnosti, 
predvsem pa tudi pomanjkanje politične 
volje za izvajanje strogih določb iz 
evropskih pogodb in številne oblike 
sodelovanja med državami članicami 
oslabile zmogljivost EU, da igra odločilno 
vlogo v zunanjih krizah; poleg tega 
priznava, da nobena država sama ni kos 
varnostnim izzivom, ki se pojavljajo na 
evropski celini in v njeni neposredni 
okolici;

5. ugotavlja, da je Unija s političnega, 
diplomatskega in vojaškega vidika 
prispevala k novim krizam in tem novim 
mednarodnim razmeram;

Or. en

Predlog spremembe 66
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ugotavlja, da se je Unija prepozno 
odzvala in se s političnega, diplomatskega 
in vojaškega vidika prepozno prilagodila 

5. ugotavlja, da se je Unija prepozno 
odzvala in se s političnega, diplomatskega 
in vojaškega vidika prepozno prilagodila 
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na nove krize in na te nove mednarodne 
razmere; meni, da so – na področju 
obrambe, ki velja za specifično področje – 
nezadostne naložbe, neenake zmogljivosti 
in pomanjkanje interoperabilnosti, 
predvsem pa tudi pomanjkanje politične 
volje za izvajanje strogih določb iz 
evropskih pogodb in številne oblike 
sodelovanja med državami članicami 
oslabile zmogljivost EU, da igra odločilno 
vlogo v zunanjih krizah; poleg tega 
priznava, da nobena država sama ni kos 
varnostnim izzivom, ki se pojavljajo na 
evropski celini in v njeni neposredni 
okolici;

na nove krize in na te nove mednarodne 
razmere; meni, da so – na področju 
obrambe, ki velja za specifično področje – 
zgrešene naložbe, nepripravljenost 
združevati in deliti, neenake zmogljivosti 
in pomanjkanje interoperabilnosti, 
predvsem pa tudi pomanjkanje politične 
volje za izvajanje strogih določb iz 
evropskih pogodb in številne oblike 
sodelovanja med državami članicami 
oslabili zmogljivost EU, da igra odločilno 
vlogo pri upravljanju zunanjih kriz; poleg 
tega priznava, da nobena država sama ni 
kos varnostnim izzivom, ki se pojavljajo na 
evropski celini in v njeni neposredni 
okolici, ter poziva države članice, naj 
razvijejo učinkovit celosten pristop k 
reševanju kriz in konfliktov, s katerim 
bodo kar najbolje in uravnoteženo 
kombinirana civilna in vojaška sredstva; 
meni, da je zmogljivost Unije, da se 
ustrezno odziva na nastajajoče krize in 
konflikte, odvisna tudi od hitrosti 
sprejemanja odločitev; v zvezi s tem 
podpira, da se začnejo v Svetu odločitve 
sprejemati z glasovanjem s kvalificirano 
večino;

Or. en

Predlog spremembe 67
Joachim Schuster

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ugotavlja, da se je Unija prepozno 
odzvala in se s političnega, diplomatskega 
in vojaškega vidika prepozno prilagodila 
na nove krize in na te nove mednarodne 
razmere; meni, da so – na področju 
obrambe, ki velja za specifično področje – 
nezadostne naložbe, neenake zmogljivosti 
in pomanjkanje interoperabilnosti, 
predvsem pa tudi pomanjkanje politične 
volje za izvajanje strogih določb iz 

5. ugotavlja, da zaenkrat ne obstaja 
skupen strateški pristop k morebitnim 
grožnjam, ki bi ga uporabljalo vseh 28 
držav članic EU, in da imajo zato države 
članice različne obrambne strategije in 
vojaške izdatke; zato predlaga poglobljeno 
strateško razpravo med institucijami o 
prihodnji vlogi in prihodnjih ciljih EU na 
področju zunanje in varnostne politike, ki 
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evropskih pogodb in številne oblike 
sodelovanja med državami članicami 
oslabile zmogljivost EU, da igra odločilno 
vlogo v zunanjih krizah; poleg tega 
priznava, da nobena država sama ni kos 
varnostnim izzivom, ki se pojavljajo na 
evropski celini in v njeni neposredni 
okolici;

bo presegala globalno strategijo EU;

Or. en

Predlog spremembe 68
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ugotavlja, da se je Unija prepozno 
odzvala in se s političnega, diplomatskega 
in vojaškega vidika prepozno prilagodila 
na nove krize in na te nove mednarodne 
razmere; meni, da so – na področju 
obrambe, ki velja za specifično področje – 
nezadostne naložbe, neenake zmogljivosti 
in pomanjkanje interoperabilnosti, 
predvsem pa tudi pomanjkanje politične 
volje za izvajanje strogih določb iz 
evropskih pogodb in številne oblike 
sodelovanja med državami članicami 
oslabile zmogljivost EU, da igra odločilno 
vlogo v zunanjih krizah; poleg tega 
priznava, da nobena država sama ni kos 
varnostnim izzivom, ki se pojavljajo na 
evropski celini in v njeni neposredni 
okolici;

5. ugotavlja, da se je Unija prepozno 
odzvala in se s političnega, diplomatskega 
in vojaškega vidika prepozno prilagodila 
na nove krize in na te nove mednarodne 
razmere; na področju obrambe, ki velja za 
specifično področje, se zaradi nezadostnih 
naložb, neenakih zmogljivosti in 
pomanjkanja interoperabilnosti ni 
mogoče uspešno soočiti z varnostnimi 
izzivi, ki se pojavljajo na evropski celini in 
v njeni neposredni okolici;

Or. en

Predlog spremembe 69
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Tonino Picula

Predlog resolucije
Odstavek 5
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ugotavlja, da se je Unija prepozno 
odzvala in se s političnega, diplomatskega 
in vojaškega vidika prepozno prilagodila 
na nove krize in na te nove mednarodne 
razmere; meni, da so – na področju 
obrambe, ki velja za specifično področje – 
nezadostne naložbe, neenake zmogljivosti 
in pomanjkanje interoperabilnosti, 
predvsem pa tudi pomanjkanje politične 
volje za izvajanje strogih določb iz 
evropskih pogodb in številne oblike 
sodelovanja med državami članicami 
oslabile zmogljivost EU, da igra odločilno 
vlogo v zunanjih krizah; poleg tega 
priznava, da nobena država sama ni kos 
varnostnim izzivom, ki se pojavljajo na 
evropski celini in v njeni neposredni 
okolici;

5. ugotavlja, da se je Unija prepozno 
odzvala in se s političnega, diplomatskega 
in vojaškega vidika prepozno prilagodila 
na nove krize in na te nove mednarodne 
razmere; meni, da so – na področju 
obrambe, ki velja za specifično področje – 
nezadostne naložbe, neenake zmogljivosti 
in pomanjkanje interoperabilnosti, 
predvsem pa tudi pomanjkanje politične 
volje za izvajanje strogih določb iz 
evropskih pogodb in številne oblike 
sodelovanja med državami članicami 
oslabile zmogljivost EU, da igra odločilno 
vlogo v zunanjih krizah; zato poziva 
Evropski svet, naj na področju SZVP in 
SVOP, kadar to dopušča Pogodba o 
Evropski uniji, odločitve namesto z 
glasovanjem s soglasjem odslej sprejema z 
glasovanjem s kvalificirano večino, 
vključno z odločitvami o civilnih misijah 
EU; poleg tega priznava, da nobena država 
sama ni kos varnostnim izzivom, ki se 
pojavljajo na evropski celini in v njeni 
neposredni okolici;

Or. en

Predlog spremembe 70
Pierfrancesco Majorino

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ugotavlja, da se je Unija prepozno 
odzvala in se s političnega, diplomatskega 
in vojaškega vidika prepozno prilagodila 
na nove krize in na te nove mednarodne 
razmere; meni, da so – na področju 
obrambe, ki velja za specifično področje – 
nezadostne naložbe, neenake zmogljivosti 
in pomanjkanje interoperabilnosti, 
predvsem pa tudi pomanjkanje politične 
volje za izvajanje strogih določb iz 

5. ugotavlja, da se je Unija prepozno 
odzvala in se s političnega, diplomatskega 
in vojaškega vidika prepozno prilagodila 
na nove krize in na te nove mednarodne 
razmere; meni, da so – na področju 
obrambe, ki velja za specifično področje –
 neenake zmogljivosti in pomanjkanje 
interoperabilnosti, predvsem pa tudi 
pomanjkanje politične volje za izvajanje 
strogih določb iz evropskih pogodb in 
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evropskih pogodb in številne oblike 
sodelovanja med državami članicami 
oslabile zmogljivost EU, da igra odločilno 
vlogo v zunanjih krizah; poleg tega 
priznava, da nobena država sama ni kos 
varnostnim izzivom, ki se pojavljajo na 
evropski celini in v njeni neposredni 
okolici;

številne oblike sodelovanja med državami 
članicami oslabile zmogljivost EU, da igra 
odločilno vlogo v zunanjih krizah; zato 
poziva Evropski svet, naj na področju 
SZVP in SVOP, kadar to dopušča 
Pogodba o Evropski uniji, odločitve 
namesto z glasovanjem s soglasjem odslej 
sprejema z glasovanjem s kvalificirano 
večino; poleg tega priznava, da nobena 
država sama ni kos varnostnim izzivom, ki 
se pojavljajo na evropski celini in v njeni 
neposredni okolici;

Or. en

Predlog spremembe 71
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ugotavlja, da se je Unija prepozno 
odzvala in se s političnega, diplomatskega 
in vojaškega vidika prepozno prilagodila 
na nove krize in na te nove mednarodne 
razmere; meni, da so – na področju 
obrambe, ki velja za specifično področje – 
nezadostne naložbe, neenake zmogljivosti 
in pomanjkanje interoperabilnosti, 
predvsem pa tudi pomanjkanje politične 
volje za izvajanje strogih določb iz 
evropskih pogodb in številne oblike 
sodelovanja med državami članicami 
oslabile zmogljivost EU, da igra odločilno 
vlogo v zunanjih krizah; poleg tega 
priznava, da nobena država sama ni kos 
varnostnim izzivom, ki se pojavljajo na 
evropski celini in v njeni neposredni 
okolici;

5. je seznanjen z vse večjo potrebo po 
tem, da se Unija s političnega, 
diplomatskega in vojaškega vidika odziva 
in prilagaja na nove krize in na te nove 
mednarodne razmere; meni, da – na 
področju obrambe, ki velja za specifično 
področje – zaradi nezadostnih naložb, 
pomanjkanja zmogljivosti in slabe 
odzivnosti, pa tudi političnih omejitev pri 
tem, da bi se v celoti izkoristile določbe iz 
evropskih pogodb, ni bilo mogoče 
uresničiti polnega potenciala Unije, da 
igra odločilno vlogo v zunanjih krizah; 
poleg tega priznava, da nobena država 
sama ni kos varnostnim izzivom, ne da bi 
sodelovala z zavezniki in partnerji;

Or. en

Predlog spremembe 72
Željana Zovko
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Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ugotavlja, da se je Unija prepozno 
odzvala in se s političnega, diplomatskega 
in vojaškega vidika prepozno prilagodila 
na nove krize in na te nove mednarodne 
razmere; meni, da so – na področju 
obrambe, ki velja za specifično področje – 
nezadostne naložbe, neenake zmogljivosti 
in pomanjkanje interoperabilnosti, 
predvsem pa tudi pomanjkanje politične 
volje za izvajanje strogih določb iz 
evropskih pogodb in številne oblike 
sodelovanja med državami članicami 
oslabile zmogljivost EU, da igra odločilno 
vlogo v zunanjih krizah; poleg tega 
priznava, da nobena država sama ni kos 
varnostnim izzivom, ki se pojavljajo na 
evropski celini in v njeni neposredni 
okolici;

5. ugotavlja, da se je Unija prepozno 
odzvala in se s političnega, diplomatskega 
in vojaškega vidika prepozno prilagodila 
na nove krize in na te nove mednarodne 
razmere; meni, da so – na področju 
obrambe, ki velja za specifično področje – 
nezadostne naložbe, neenake zmogljivosti 
in pomanjkanje interoperabilnosti, 
predvsem pa tudi pomanjkanje politične 
volje za izvajanje strogih določb iz 
evropskih pogodb in številne oblike 
sodelovanja med državami članicami 
oslabile zmogljivost EU, da igra odločilno 
vlogo v zunanjih krizah; poleg tega 
priznava in poudarja, da nobena država 
sama ni kos varnostnim izzivom, ki se 
pojavljajo na evropski celini in v njeni 
neposredni okolici;

Or. en

Predlog spremembe 73
Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ugotavlja, da se je Unija prepozno 
odzvala in se s političnega, diplomatskega 
in vojaškega vidika prepozno prilagodila 
na nove krize in na te nove mednarodne 
razmere; meni, da so – na področju 
obrambe, ki velja za specifično področje – 
nezadostne naložbe, neenake zmogljivosti 
in pomanjkanje interoperabilnosti, 
predvsem pa tudi pomanjkanje politične 
volje za izvajanje strogih določb iz 
evropskih pogodb in številne oblike 
sodelovanja med državami članicami 
oslabile zmogljivost EU, da igra odločilno 

5. ugotavlja, da se Unija prepozno 
odziva in se s političnega, diplomatskega in 
vojaškega vidika prepozno prilagaja na 
nove krize in na te nove mednarodne 
razmere; meni, da – na področju obrambe, 
ki velja za specifično področje – 
nezadostne naložbe, neenake zmogljivosti 
in pomanjkanje interoperabilnosti, 
predvsem pa tudi pomanjkanje politične 
volje za izvajanje strogih določb iz 
evropskih pogodb in številne oblike 
sodelovanja med državami članicami EU 
onemogočajo, da igra odločilno vlogo v 
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vlogo v zunanjih krizah; poleg tega 
priznava, da nobena država sama ni kos 
varnostnim izzivom, ki se pojavljajo na 
evropski celini in v njeni neposredni 
okolici;

zunanjih krizah; poleg tega priznava, da 
nobena država sama ni kos varnostnim 
izzivom, ki se pojavljajo na evropski celini 
in v njeni neposredni okolici;

Or. en

Predlog spremembe 74
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. v teh neugodnih in nestanovitnih 
razmerah pozdravlja pozno, a resnično 
spoznanje o skupnih varnostnih interesih 
ter vse večjo politično voljo evropskih 
držav in evropskih institucij, da bi za svojo 
varnost delovale skupaj, za kar bi imele na 
voljo več ločenih instrumentov za 
ukrepanje;

6. v teh neugodnih in nestanovitnih 
razmerah pozdravlja pozno, a resnično 
spoznanje o skupnih varnostnih interesih 
ter vse večjo politično voljo evropskih 
držav, da bi za svojo varnost delovale 
skupaj, za kar bi imele na voljo več ločenih 
instrumentov za odločno ukrepanje; 
pozdravlja tudi, da se ZDA veliko bolj 
zavzemajo za varnost Evrope, kar je zlasti 
razvidno iz tega, da so povečale sredstva 
za Pobudo za odvračanje v Evropi (na šest 
milijard USD) in prednjo vojaško 
prisotnost v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 75
Claudiu Manda

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. v teh neugodnih in nestanovitnih 
razmerah pozdravlja pozno, a resnično 
spoznanje o skupnih varnostnih interesih 
ter vse večjo politično voljo evropskih 
držav in evropskih institucij, da bi za svojo 

6. v teh neugodnih in nestanovitnih 
razmerah pozdravlja pozno, a resnično 
spoznanje o skupnih varnostnih interesih 
ter vse večjo politično voljo evropskih 
držav in evropskih institucij, da bi za svojo 
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varnost delovale skupaj, za kar bi imele na 
voljo več ločenih instrumentov za 
ukrepanje;

varnost delovale skupaj, za kar bi imele na 
voljo več ločenih instrumentov za 
ukrepanje; ugotavlja, da lahko EU le s 
skupnim pristopom postane močnejša in 
zmožna prevzeti večjo odgovornost za 
svojo lastno varnost in obrambo;

Or. en

Predlog spremembe 76
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. v teh neugodnih in nestanovitnih 
razmerah pozdravlja pozno, a resnično 
spoznanje o skupnih varnostnih interesih 
ter vse večjo politično voljo evropskih 
držav in evropskih institucij, da bi za svojo 
varnost delovale skupaj, za kar bi imele 
na voljo več ločenih instrumentov za 
ukrepanje;

6. v teh neugodnih in nestanovitnih 
razmerah poziva k resničnemu spoznanju 
o skupnih varnostnih interesih, k 
nadaljnjim političnim ukrepom in večjim 
obrambnim izdatkom;

Or. en

Predlog spremembe 77
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. v teh neugodnih in nestanovitnih 
razmerah pozdravlja pozno, a resnično 
spoznanje o skupnih varnostnih interesih 
ter vse večjo politično voljo evropskih 
držav in evropskih institucij, da bi za svojo 
varnost delovale skupaj, za kar bi imele 
na voljo več ločenih instrumentov za 
ukrepanje;

6. v teh neugodnih in nestanovitnih 
razmerah pozdravlja pozno, a resnično 
spoznanje o skupnih varnostnih interesih 
ter vse večjo politično voljo evropskih 
držav;

Or. en
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Predlog spremembe 78
Željana Zovko

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. v teh neugodnih in nestanovitnih 
razmerah pozdravlja pozno, a resnično 
spoznanje o skupnih varnostnih interesih 
ter vse večjo politično voljo evropskih 
držav in evropskih institucij, da bi za svojo 
varnost delovale skupaj, za kar bi imele na 
voljo več ločenih instrumentov za 
ukrepanje;

6. v teh neugodnih in nestanovitnih 
razmerah pozdravlja pozno, a resnično 
spoznanje o skupnih varnostnih interesih 
ter nujno in vse večjo politično voljo 
evropskih držav članic in ostalih 
evropskih držav in evropskih institucij, da 
bi za svojo varnost delovale skupaj, za kar 
bi imele na voljo več ločenih instrumentov 
za samostojno ukrepanje;

Or. en

Predlog spremembe 79
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. v teh neugodnih in nestanovitnih 
razmerah pozdravlja pozno, a resnično 
spoznanje o skupnih varnostnih interesih 
ter vse večjo politično voljo evropskih 
držav in evropskih institucij, da bi za svojo 
varnost delovale skupaj, za kar bi imele na 
voljo več ločenih instrumentov za 
ukrepanje;

6. v teh neugodnih in nestanovitnih 
razmerah pozdravlja pozno, a resnično 
spoznanje o skupnih varnostnih interesih 
ter vse večjo politično voljo evropskih 
držav in evropskih institucij, da bi za svojo 
varnost delovale skupaj, za kar bi imele na 
voljo več ločenih instrumentov za bolj 
preventivno, hitro, učinkovito in 
samostojno ukrepanje;

Or. en

Predlog spremembe 80
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani
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Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. v teh neugodnih in nestanovitnih 
razmerah pozdravlja pozno, a resnično 
spoznanje o skupnih varnostnih interesih 
ter vse večjo politično voljo evropskih 
držav in evropskih institucij, da bi za svojo 
varnost delovale skupaj, za kar bi imele na 
voljo več ločenih instrumentov za 
ukrepanje;

6. pozdravlja resnično spoznanje o 
skupnih varnostnih interesih ter vse večjo 
politično voljo evropskih držav in 
evropskih institucij, da bi za svojo varnost 
delovale skupaj, za kar bi imele na voljo 
več ločenih instrumentov za samostojno 
ukrepanje;

Or. en

Predlog spremembe 81
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. v teh neugodnih in nestanovitnih 
razmerah pozdravlja pozno, a resnično 
spoznanje o skupnih varnostnih interesih 
ter vse večjo politično voljo evropskih 
držav in evropskih institucij, da bi za svojo 
varnost delovale skupaj, za kar bi imele na 
voljo več ločenih instrumentov za 
ukrepanje;

6. v teh neugodnih in nestanovitnih 
razmerah pozdravlja pozno, a resnično 
spoznanje o skupnih varnostnih interesih 
ter vse večjo politično voljo evropskih 
držav, da bi za svojo varnost delovale 
skupaj, za kar bi imele na voljo več ločenih 
instrumentov za ukrepanje;

Or. fr

Predlog spremembe 82
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Michal Šimečka, 
Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da bi bilo najbolje, če bi 
se države na te izzive odzvale skupaj, ne 
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posamezno; meni, da je nujno, da se EU 
na te izzive odzove hitro, dosledno, 
učinkovito in enotno ter da to stori skupaj 
s zavezniki, partnerji in drugimi 
mednarodnimi organizacijami;

Or. en

Predlog spremembe 83
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. je prepričan, da se je treba na 
varnostne izzive Unije odzvati predvsem s 
krepitvijo njene strateške neodvisnosti;

7. je prepričan, da se je treba na 
varnostne izzive Unije odzvati predvsem 
tako, da se oblikuje celovita in sodobna 
varnostna politika, ki bo tesno prepletena 
z vsemi drugimi zunanjimi politikami, 
tako da se vzpostavi prava evropska 
varnostna unija, pri kateri bo v središču 
varnost ljudi in ki bo omogočala 
samostojno in učinkovito sprejemanje 
odločitev, načrtovanje, izvajanje ter 
izvrševanje diplomatskih, civilnih, 
vojaških in drugih ustreznih varnostnih 
ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 84
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. je prepričan, da se je treba na 
varnostne izzive Unije odzvati predvsem s 
krepitvijo njene strateške neodvisnosti;

7. je prepričan, da se je treba na 
varnostne izzive držav članic odzvati 
predvsem s krepitvijo njihovega 
sodelovanja; poudarja strateško 
nestabilnost, ki jo je povzročila turška 
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diplomacija; izraža zaskrbljenost zaradi 
vračanja številnih džihadistov v države 
članice in na Zahodni Balkan;

Or. fr

Predlog spremembe 85
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. je prepričan, da se je treba na 
varnostne izzive Unije odzvati predvsem s 
krepitvijo njene strateške neodvisnosti;

7. je prepričan, da se je treba na 
varnostne izzive Unije odzvati predvsem s 
krepitvijo njene strateške neodvisnosti; 
zato podpira nadaljnja prizadevanja pri 
povezovanju na področju varnosti in 
obrambe, med drugim to, da se 
dolgoročno vzpostavi skupna evropska 
vojska;

Or. en

Predlog spremembe 86
Costas Mavrides

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. je prepričan, da se je treba na 
varnostne izzive Unije odzvati predvsem s 
krepitvijo njene strateške neodvisnosti;

7. je prepričan, da se je treba na 
varnostne izzive Unije odzvati predvsem s 
krepitvijo njene strateške neodvisnosti; 
zato podpira nadaljnja prizadevanja pri 
povezovanju na področju varnosti in 
obrambe, med drugim to, da se 
dolgoročno vzpostavi skupna evropska 
vojska;

Or. en
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Predlog spremembe 87
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. je prepričan, da se je treba na 
varnostne izzive Unije odzvati predvsem s 
krepitvijo njene strateške neodvisnosti;

7. je prepričan, da se je treba na 
varnostne izzive Unije odzvati predvsem s 
strateško odgovornostjo držav članic, 
vključno s povečanjem obrambnih 
izdatkov in naložb v razvoj zmogljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 88
Costas Mavrides

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. je prepričan, da se je treba na 
varnostne izzive Unije odzvati predvsem s 
krepitvijo njene strateške neodvisnosti;

7. je prepričan, da se je treba na 
varnostne izzive Unije odzvati predvsem s 
krepitvijo njene strateške neodvisnosti; 
poudarja, da je zanesljiva oskrba z 
energijo pomemben element pri 
doseganju strateške neodvisnosti;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. je prepričan, da se je treba na 
varnostne izzive Unije odzvati predvsem s 
krepitvijo njene strateške neodvisnosti;

7. je prepričan, da se je treba na 
varnostne izzive Unije odzvati predvsem s 
krepitvijo njene strateške neodvisnosti in 
njene zmožnosti, da z drugimi, zlasti z 
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Natom, sodeluje v okviru strateškega 
partnerstva;

Or. en

Predlog spremembe 90
Tonino Picula

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. je prepričan, da se je treba na 
varnostne izzive Unije odzvati predvsem s 
krepitvijo njene strateške neodvisnosti;

7. je prepričan, da se je treba na 
varnostne izzive Unije odzvati predvsem s 
krepitvijo njene strateške neodvisnosti in 
njenih notranjih zmogljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 91
Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. je prepričan, da se je treba na 
varnostne izzive Unije odzvati predvsem s 
krepitvijo njene strateške neodvisnosti;

7. je prepričan, da se je treba na 
varnostne izzive Unije odzvati predvsem s 
tesnejšim povezovanjem za zagotovitev 
njene strateške neodvisnosti;

Or. en

Predlog spremembe 92
Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. je prepričan, da se je treba na 7. je prepričan, da se je treba na 
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varnostne izzive Unije odzvati predvsem s 
krepitvijo njene strateške neodvisnosti;

varnostne izzive Unije odzvati predvsem z 
opredelitvijo in krepitvijo njene strateške 
neodvisnosti;

Or. de

Predlog spremembe 93
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. je prepričan, da se je treba na 
varnostne izzive Unije odzvati predvsem s 
krepitvijo njene strateške neodvisnosti;

7. je prepričan, da se je treba na 
varnostne izzive Unije odzvati predvsem 
tako, da se okrepi zmožnost držav članic 
za sodelovanje;

Or. en

Predlog spremembe 94
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. je prepričan, da se je treba na 
varnostne izzive Unije odzvati predvsem s 
krepitvijo njene strateške neodvisnosti;

7. je prepričan, da je za obrambo in 
varnost Unije predvsem treba okrepiti 
Severnoatlantsko zavezništvo;

Or. en

Predlog spremembe 95
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Hilde Vautmans, Michal Šimečka

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da je strateško 
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partnerstvo med EU in Natom ključno za 
obravnavo varnostnih izzivov, s katerimi 
se soočata EU in njeno sosedstvo; 
poudarja, da strateška neodvisnost EU ne 
ogroža Nata in ne spodkopava sedanje 
varnostne strukture v Evropi; močnejša 
Evropa krepi Nato in nam omogoča, da se 
skupaj spoprimemo z več svetovnimi 
izzivi;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. pozdravlja dosežke zadnjih petih 
let v zvezi s krepitvijo skupne varnostne in 
obrambne politike ter poziva Svet in 
Komisijo, naj še naprej razvijata 
zmogljivosti Unije, da deluje kot globalna 
partnerica, ki zastopa interese evropskih 
državljanov in deluje kot pozitivna sila v 
mednarodnih odnosih;

Or. en

Predlog spremembe 97
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. pozdravlja in podpira operacijo 
Atlantska odločnost in okrepljeno prednjo 
prisotnost Nata na evropski celini ter 
priznava, kako pomembne so sile Nata, ko 
se skuša Rusijo odvrniti od nadaljnje 
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agresije in v primeru konflikta 
zagotavljati ključna podpora;

Or. en

Predlog spremembe 98
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. priznava, da Evropa sodeluje in 
podpira operacijo Odločna podpora v 
Afganistanu; priznava tudi, da je ta misija 
pomembna za stabilnost in varnost v 
Afganistanu in regiji;

Or. en

Predlog spremembe 99
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 7 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7c. priznava, da bi bilo treba tesno 
sodelovati tudi s tretjimi državami ter prek 
Natove strukture poveljevanja in 
načrtovanja; meni, da bo tako sodelovanje 
zagotovilo ključne zmogljivosti, kot je 
strateški transport, ki je bistvenega 
pomena za operacije na obrobju Evrope;

Or. en

Predlog spremembe 100
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Podnaslov 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

Potreba po krepitvi strateške neodvisnosti 
Evrope

Potreba po krepitvi Evropske unije 
kot neodvisne in učinkovite akterke

Or. en

Predlog spremembe 101
Michael Gahler

Predlog resolucije
Podnaslov 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

Potreba po krepitvi strateške neodvisnosti 
Evrope

Potreba po razvoju in krepitvi strateške 
neodvisnosti Evrope

Or. de

Predlog spremembe 102
Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Podnaslov 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

Potreba po krepitvi strateške neodvisnosti 
Evrope

Potreba po dosegi strateške neodvisnosti 
Evrope

Or. en

Predlog spremembe 103
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe
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8. je seznanjen s tem, da je 28 
voditeljev držav in vlad cilj strateške 
neodvisnosti Evrope prvič navedlo junija 
2016 v dokumentu z naslovom Globalna 
strategija za zunanjo in varnostno politiko 
Evropske unije, ki ga je 28. junija 2016 
predložila visoka predstavnica Unije za 
zunanje zadeve in varnostno 
politiko/podpredsednica Komisije;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 104
Martin Horwood, Malik Azmani, Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. je seznanjen s tem, da je 28 
voditeljev držav in vlad cilj strateške 
neodvisnosti Evrope prvič navedlo junija 
2016 v dokumentu z naslovom Globalna 
strategija za zunanjo in varnostno politiko 
Evropske unije, ki ga je 28. junija 2016 
predložila visoka predstavnica Unije za 
zunanje zadeve in varnostno 
politiko/podpredsednica Komisije;

8. je seznanjen s tem, da je 28 
voditeljev držav in vlad cilj strateške 
neodvisnosti Evrope prvič navedlo 
junija 2016 v dokumentu z naslovom 
Globalna strategija za zunanjo in varnostno 
politiko Evropske unije, ki ga 
je 28. junija 2016 predložila visoka 
predstavnica Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko/podpredsednica 
Komisije; meni, da bi moral biti poudarek 
pri vseh prihodnjih pregledih globalne 
strategije EU iz leta 2016 na povečanju 
učinkovitosti praktične in operativne 
uresničitve evropske strateške 
neodvisnosti in ne na spremembi njene 
usmeritve;

Or. en

Predlog spremembe 105
Kris Peeters

Predlog resolucije
Odstavek 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8. je seznanjen s tem, da je 28 
voditeljev držav in vlad cilj strateške 
neodvisnosti Evrope prvič navedlo junija 
2016 v dokumentu z naslovom Globalna 
strategija za zunanjo in varnostno politiko 
Evropske unije, ki ga je 28. junija 2016 
predložila visoka predstavnica Unije za 
zunanje zadeve in varnostno 
politiko/podpredsednica Komisije;

8. je seznanjen s tem, da je 28 
voditeljev držav in vlad cilj strateške 
neodvisnosti Evrope prvič navedlo 
junija 2016 v dokumentu z naslovom 
Globalna strategija za zunanjo in varnostno 
politiko Evropske unije, ki ga 
je 28. junija 2016 predložila visoka 
predstavnica Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko/podpredsednica 
Komisije; poudarja, da je v tem 
dokumentu evropska 
strateška neodvisnost določena kot 
dolgoročni cilj in da se v njem poziva k 
postopni sinhronizaciji in vzajemnemu 
prilagajanju praks nacionalnega 
obrambnega načrtovanja in razvoja 
zmogljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 106
Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. je seznanjen s tem, da je 28 
voditeljev držav in vlad cilj strateške 
neodvisnosti Evrope prvič navedlo junija 
2016 v dokumentu z naslovom Globalna 
strategija za zunanjo in varnostno politiko 
Evropske unije, ki ga je 28. junija 2016 
predložila visoka predstavnica Unije za 
zunanje zadeve in varnostno 
politiko/podpredsednica Komisije;

8. je seznanjen s tem, da se je 28 
voditeljev držav in vlad za cilj strateške 
neodvisnosti Evrope prvič zavzelo v 
sklepih Sveta z dne 19. in 20. decembra 
2013 in jih navedlo junija 2016 v 
dokumentu z naslovom Globalna strategija 
za zunanjo in varnostno politiko Evropske 
unije, ki ga je 28. junija 2016 predložila 
visoka predstavnica Unije za zunanje 
zadeve in varnostno 
politiko/podpredsednica Komisije;

Or. de

Predlog spremembe 107
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete
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Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. je seznanjen s tem, da je 28 
voditeljev držav in vlad cilj strateške 
neodvisnosti Evrope prvič navedlo junija 
2016 v dokumentu z naslovom Globalna 
strategija za zunanjo in varnostno politiko 
Evropske unije, ki ga je 28. junija 2016 
predložila visoka predstavnica Unije za 
zunanje zadeve in varnostno 
politiko/podpredsednica Komisije;

8. je seznanjen s tem, da je bil cilj 
strateške neodvisnosti Evrope prvič 
naveden v dokumentu z naslovom 
Globalna strategija za zunanjo in varnostno 
politiko Evropske unije, ki ga 
je 28. junija 2016 predložila visoka 
predstavnica Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko/podpredsednica 
Komisije;

Or. en

Predlog spremembe 108
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da je načelo strateške 
neodvisnosti Evrope odvisno od zmožnosti 
Unije, da okrepi svojo diskrecijsko pravico 
ter pravico do odločanja in ukrepanja, 
kadar je to zaradi okoliščin potrebno, da 
bi obvarovala svoje interese in vrednote;

9. meni, da načelo strateške 
neodvisnosti Evrope temelji na napačni 
predstavi, da lahko EU bolje kot Nato ali 
naše države oceni interese in vrednote 
naših državljanov, sprejema odločitve v 
zvezi s temi interesi in vrednotami in 
ukrepa za njihovo zaščito, in da bi 
nekatere evropske države sicer lahko 
začele izvajati nizkointenzivne vojaške 
operacije, a so težko predstavljive 
okoliščine, v katerih bi evropske države 
lahko sodelovale v večjih spopadih brez 
podpore zaveznic Nata, zato poziva k 
ponovni zavezi za oživitev zavezništva;

Or. en

Predlog spremembe 109
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
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Guetta, Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da je načelo strateške 
neodvisnosti Evrope odvisno od zmožnosti 
Unije, da okrepi svojo diskrecijsko pravico 
ter pravico do odločanja in ukrepanja, 
kadar je to zaradi okoliščin potrebno, da bi 
obvarovala svoje interese in vrednote;

9. meni, da je načelo strateške 
neodvisnosti Evrope odvisno od zmožnosti 
Unije, da okrepi svojo diskrecijsko pravico, 
njenih samostojnih operativnih 
zmogljivosti, ki jih sestavljajo 
verodostojne vojaške sile, industrijskih 
zmogljivosti za proizvodnjo opreme, ki jo 
potrebujejo njene sile, ter političnih 
zmogljivosti za sprejemanje odločitev, 
kadar je to zaradi okoliščin potrebno, da bi 
obvarovala svoje interese in vrednote; 

Or. fr

Predlog spremembe 110
Radosław Sikorski

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da je načelo strateške 
neodvisnosti Evrope odvisno od zmožnosti 
Unije, da okrepi svojo diskrecijsko pravico 
ter pravico do odločanja in ukrepanja, 
kadar je to zaradi okoliščin potrebno, da bi 
obvarovala svoje interese in vrednote;

9. meni, da je načelo strateške 
neodvisnosti Evrope odvisno od zmožnosti 
Unije, da okrepi svojo diskrecijsko pravico 
ter pravico do odločanja in ukrepanja, 
kadar je to zaradi okoliščin potrebno, da bi 
obvarovala svoje interese in vrednote; je 
trdno prepričan, da bi morala evropska 
strateška neodvisnost vključevati 
zmogljivost, da se vojaške sile uporabijo 
na obrobju EU;

Or. en

Predlog spremembe 111
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da je načelo strateške 
neodvisnosti Evrope odvisno od zmožnosti 
Unije, da okrepi svojo diskrecijsko pravico 
ter pravico do odločanja in ukrepanja, 
kadar je to zaradi okoliščin potrebno, da bi 
obvarovala svoje interese in vrednote;

9. meni, da koncept EU kot 
učinkovite in neodvisne varnostne akterke 
temelji na zmožnosti Unije, da okrepi 
svojo diskrecijsko pravico ter pravico do 
odločanja in da ima zmogljivosti za 
ukrepanje, kadar je to zaradi okoliščin 
potrebno, da bi obvarovala skupne interese 
ter univerzalne vrednote, pravila in 
načela;

Or. en

Predlog spremembe 112
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da je načelo strateške 
neodvisnosti Evrope odvisno od zmožnosti 
Unije, da okrepi svojo diskrecijsko pravico 
ter pravico do odločanja in ukrepanja, 
kadar je to zaradi okoliščin potrebno, da bi 
obvarovala svoje interese in vrednote;

9. meni, da je načelo strateške 
neodvisnosti Evrope odvisno od zmožnosti 
držav članic, da okrepijo svojo 
diskrecijsko pravico ter pravico do 
odločanja in ukrepanja, kadar je to zaradi 
okoliščin potrebno, da bi obvarovala svoje 
interese, ki se včasih lahko izkažejo za 
skupne;

Or. fr

Predlog spremembe 113
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da je načelo strateške 
neodvisnosti Evrope odvisno od zmožnosti 

9. meni, da je načelo strateške 
neodvisnosti Evrope odvisno od zmožnosti 
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Unije, da okrepi svojo diskrecijsko pravico 
ter pravico do odločanja in ukrepanja, 
kadar je to zaradi okoliščin potrebno, da bi 
obvarovala svoje interese in vrednote;

Unije, da okrepi svojo diskrecijsko pravico 
ter pravico do odločanja in ukrepanja, 
kadar je to zaradi okoliščin potrebno, da bi 
zaščitila finančne interese, ki jih imajo 
nekatere od njenih držav članic v tujini;

Or. en

Predlog spremembe 114
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da je načelo strateške 
neodvisnosti Evrope odvisno od zmožnosti 
Unije, da okrepi svojo diskrecijsko pravico 
ter pravico do odločanja in ukrepanja, 
kadar je to zaradi okoliščin potrebno, da bi 
obvarovala svoje interese in vrednote;

9. meni, da je načelo strateške 
neodvisnosti Evrope odvisno od zmožnosti 
Unije, da okrepi svojo diskrecijsko pravico 
ter državam članicam svetuje, kadar je to 
zaradi okoliščin potrebno, da bi lahko 
obvarovale svoje interese in vrednote;

Or. en

Predlog spremembe 115
Kris Peeters

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da je načelo strateške 
neodvisnosti Evrope odvisno od zmožnosti 
Unije, da okrepi svojo diskrecijsko pravico 
ter pravico do odločanja in ukrepanja, 
kadar je to zaradi okoliščin potrebno, da bi 
obvarovala svoje interese in vrednote;

9. meni, da je načelo strateške 
neodvisnosti Evrope odvisno od zmožnosti 
Unije, da okrepi svojo diskrecijsko pravico 
ter pravico do odločanja in ukrepanja, 
kadar je to zaradi okoliščin potrebno, da bi 
v duhu multilateralizma obvarovala svoje 
interese in vrednote;

Or. en

Predlog spremembe 116
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Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da je načelo strateške 
neodvisnosti Evrope odvisno od zmožnosti 
Unije, da okrepi svojo diskrecijsko pravico 
ter pravico do odločanja in ukrepanja, 
kadar je to zaradi okoliščin potrebno, da bi 
obvarovala svoje interese in vrednote;

9. meni, da je strateška neodvisnost 
Evrope odvisna od zmožnosti Unije, da 
okrepi svojo diskrecijsko pravico ter 
pravico do odločanja in ukrepanja na 
področju zunanje in varnostne politike, 
kadar je to zaradi okoliščin potrebno, da bi 
obvarovala svoje skupne interese in 
vrednote;

Or. de

Predlog spremembe 117
Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da je načelo strateške 
neodvisnosti Evrope odvisno od zmožnosti 
Unije, da okrepi svojo diskrecijsko pravico 
ter pravico do odločanja in ukrepanja, 
kadar je to zaradi okoliščin potrebno, da bi 
obvarovala svoje interese in vrednote;

9. meni, da je načelo strateške 
neodvisnosti Evrope odvisno od zmožnosti 
Unije, da okrepi svojo diskrecijsko pravico 
ter pravico do odločanja in ukrepanja, 
kadar je to zaradi okoliščin potrebno, da bi 
obvarovala svoje interese, vključno z 
vrednotami;

Or. en

Predlog spremembe 118
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da je načelo strateške 
neodvisnosti Evrope odvisno od zmožnosti 

9. meni, da ideja o strateški 
neodvisnosti Evrope odraža cilj 
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Unije, da okrepi svojo diskrecijsko pravico 
ter pravico do odločanja in ukrepanja, 
kadar je to zaradi okoliščin potrebno, da bi 
obvarovala svoje interese in vrednote;

prevzemanja večje odgovornosti za 
evropsko varnost s partnerji, kadar je to 
mogoče, in samostojno, kadar je to 
potrebno, da bi obvarovala svoje interese in 
vrednote;

Or. en

Predlog spremembe 119
Joachim Schuster

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja pomen mednarodnih 
obveznosti EU in držav članic o 
konvencionalnem in jedrskem 
razoroževanju in nadzoru orožja ter 
pomen njihovega uresničevanja; 
opozarja, da je za vse vojaške operacije na 
tujem potreben mandat OZN;

Or. en

Predlog spremembe 120
Pierfrancesco Majorino

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja pomen mednarodnih 
obveznosti EU in držav članic o 
konvencionalnem in jedrskem 
razoroževanju in nadzoru orožja ter 
pomen njihovega uresničevanja; 
opozarja, da je za vsako vojaško operacijo 
na tujem potreben mandat OZN;

Or. en
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Predlog spremembe 121
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. zato meni, da je strateška 
neodvisnost Evrope v prvi vrsti odvisna od 
zmožnosti Unije, da oceni krizno situacijo 
in samostojno odloča, kar nujno vključuje 
neodvisen postopek odločanja, orodja za 
ocenjevanje ter svobodo izvajanja analiz 
in ukrepov; meni tudi, da je strateška 
neodvisnost Evrope odvisna tudi od 
zmožnosti Unije, da deluje samostojno, 
kadar so ogroženi njeni interesi 
(dejavnosti, ki jih njeni evropski partnerji 
ne obravnavajo prednostno), ali v okviru 
obstoječega sodelovanja; ne nazadnje 
meni, da je strateška neodvisnost Evrope 
del večstranskega okvira, v katerem se 
spoštujejo zaveze, dane v okviru OZN, in 
da dopolnjuje zavezništva (zveza Nato) in 
partnerstva, pri katerih sodeluje večina 
držav članic; odločno poudarja, da 
strateška neodvisnost Unije ne pomeni, da 
bi morala sistematično na vseh področjih 
in vedno delovati sama;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 122
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. zato meni, da je strateška 
neodvisnost Evrope v prvi vrsti odvisna od 
zmožnosti Unije, da oceni krizno situacijo 
in samostojno odloča, kar nujno vključuje 
neodvisen postopek odločanja, orodja za 
ocenjevanje ter svobodo izvajanja analiz in 
ukrepov; meni tudi, da je strateška 

10. zato meni, da je strateška 
neodvisnost Evrope v prvi vrsti odvisna od 
zmožnosti Unije, da oceni krizno situacijo 
in pripravi smernice, kar nujno vključuje 
neodvisen postopek odločanja, orodja za 
ocenjevanje ter svobodo izvajanja analiz in 
svetovanja; meni tudi, da je strateška 
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neodvisnost Evrope odvisna tudi od 
zmožnosti Unije, da deluje samostojno, 
kadar so ogroženi njeni interesi 
(dejavnosti, ki jih njeni evropski partnerji 
ne obravnavajo prednostno), ali v okviru 
obstoječega sodelovanja; ne nazadnje 
meni, da je strateška neodvisnost Evrope 
del večstranskega okvira, v katerem se 
spoštujejo zaveze, dane v okviru OZN, in 
da dopolnjuje zavezništva (zveza Nato) in 
partnerstva, pri katerih sodeluje večina 
držav članic; odločno poudarja, da 
strateška neodvisnost Unije ne pomeni, da 
bi morala sistematično na vseh področjih 
in vedno delovati sama;

neodvisnost Evrope odvisna tudi od 
zmožnosti držav članic, da delujejo 
samostojno, kadar so ogroženi njeni 
interesi (dejavnosti, ki jih njeni evropski 
partnerji ne obravnavajo prednostno), ali v 
okviru obstoječega sodelovanja; ne 
nazadnje meni,

Or. en

Predlog spremembe 123
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. zato meni, da je strateška 
neodvisnost Evrope v prvi vrsti odvisna od 
zmožnosti Unije, da oceni krizno situacijo 
in samostojno odloča, kar nujno vključuje 
neodvisen postopek odločanja, orodja za 
ocenjevanje ter svobodo izvajanja analiz in 
ukrepov; meni tudi, da je strateška 
neodvisnost Evrope odvisna tudi od 
zmožnosti Unije, da deluje samostojno, 
kadar so ogroženi njeni interesi 
(dejavnosti, ki jih njeni evropski partnerji 
ne obravnavajo prednostno), ali v okviru 
obstoječega sodelovanja; ne nazadnje 
meni, da je strateška neodvisnost Evrope 
del večstranskega okvira, v katerem se 
spoštujejo zaveze, dane v okviru OZN, in 
da dopolnjuje zavezništva (zveza Nato) in 
partnerstva, pri katerih sodeluje večina 
držav članic; odločno poudarja, da 
strateška neodvisnost Unije ne pomeni, da 
bi morala sistematično na vseh področjih in 

10. zato meni, da je strateška 
neodvisnost Evrope v prvi vrsti odvisna od 
zmožnosti Unije, da oceni krizno situacijo 
in samostojno odloča, kar nujno vključuje 
neodvisen postopek odločanja, orodja za 
ocenjevanje ter svobodo izvajanja analiz in 
ukrepov; meni, da je strateška neodvisnost 
Evrope del večstranskega okvira, v 
katerem se spoštujejo zaveze, dane v 
okviru OZN, in da dopolnjuje zavezništva 
(zveza Nato) in partnerstva, pri katerih 
sodeluje večina držav članic, vendar ne 
vse; odločno poudarja, da strateška 
neodvisnost Unije ne pomeni, da bi morala 
sistematično na vseh področjih in vedno 
delovati sama;
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vedno delovati sama;

Or. en

Predlog spremembe 124
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. zato meni, da je strateška 
neodvisnost Evrope v prvi vrsti odvisna od 
zmožnosti Unije, da oceni krizno situacijo 
in samostojno odloča, kar nujno vključuje 
neodvisen postopek odločanja, orodja za 
ocenjevanje ter svobodo izvajanja analiz in 
ukrepov; meni tudi, da je strateška 
neodvisnost Evrope odvisna tudi od 
zmožnosti Unije, da deluje samostojno, 
kadar so ogroženi njeni interesi 
(dejavnosti, ki jih njeni evropski partnerji 
ne obravnavajo prednostno), ali v okviru 
obstoječega sodelovanja; ne nazadnje 
meni, da je strateška neodvisnost Evrope 
del večstranskega okvira, v katerem se 
spoštujejo zaveze, dane v okviru OZN, in 
da dopolnjuje zavezništva (zveza Nato) in 
partnerstva, pri katerih sodeluje večina 
držav članic; odločno poudarja, da 
strateška neodvisnost Unije ne pomeni, da 
bi morala sistematično na vseh področjih in 
vedno delovati sama;

10. zato meni, da je učinkovita skupna 
varnostna in obrambna politika v prvi 
vrsti odvisna od zmožnosti Unije, da oceni 
krizno situacijo in samostojno odloča, kar 
nujno vključuje neodvisen postopek 
odločanja, orodja za ocenjevanje ter 
svobodo izvajanja analiz in ukrepov in 
zmožnost ukrepanja; meni, da bi morala 
SVOP zagotavljati zmožnost Unije, da 
deluje samostojno, ampak po celostnem 
pristopu, ki uravnoteženo združuje civilna 
in vojaška sredstva, kadar so ogrožena 
splošna načela in skupni interesi 
(dejavnosti, ki jih njeni evropski partnerji 
ne obravnavajo prednostno), ali v okviru 
obstoječega sodelovanja;  ne nazadnje 
meni, da je strateška neodvisnost Evrope 
del večstranskega okvira, v katerem se 
spoštujejo zaveze, dane v okviru OZN, in 
da dopolnjuje zavezništva (zveza Nato) in 
partnerstva, pri katerih sodeluje večina 
držav članic; poudarja, da je izbira Unija 
glede sredstev po celostnem pristopu v 
prvi vrsti odvisna od dejanskih potreb na 
terenu; odločno poudarja, da operativna 
neodvisnost Unije ne pomeni, da bi morala 
sistematično na vseh področjih in vedno 
delovati sama;

Or. en

Predlog spremembe 125
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete
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Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. zato meni, da je strateška 
neodvisnost Evrope v prvi vrsti odvisna od 
zmožnosti Unije, da oceni krizno situacijo 
in samostojno odloča, kar nujno vključuje 
neodvisen postopek odločanja, orodja za 
ocenjevanje ter svobodo izvajanja analiz in 
ukrepov; meni tudi, da je strateška 
neodvisnost Evrope odvisna tudi od 
zmožnosti Unije, da deluje samostojno, 
kadar so ogroženi njeni interesi 
(dejavnosti, ki jih njeni evropski partnerji 
ne obravnavajo prednostno), ali v okviru 
obstoječega sodelovanja; ne nazadnje 
meni, da je strateška neodvisnost Evrope 
del večstranskega okvira, v katerem se 
spoštujejo zaveze, dane v okviru OZN, in 
da dopolnjuje zavezništva (zveza Nato) in 
partnerstva, pri katerih sodeluje večina 
držav članic; odločno poudarja, da 
strateška neodvisnost Unije ne pomeni, da 
bi morala sistematično na vseh področjih 
in vedno delovati sama;

10. zato meni, da je treba izboljšati 
zmožnost Unije, da oceni krizno situacijo 
in samostojno odloča, kar vključuje 
postopek odločanja na podlagi več 
informacij, orodja za ocenjevanje ter 
zmogljivosti za izvajanje analiz in ukrepov; 
meni tudi, da mora Unija delovati s 
partnerji, kadar je to mogoče, in 
samostojno, kadar je to potrebno in so 
ogroženi njeni interesi, ali v okviru 
obstoječega sodelovanja; ne nazadnje 
meni, da evropske obrambne pobude 
spoštujejo zaveze, dane v okviru OZN, in 
da dopolnjujejo zvezo Nato; odločno 
poudarja, da ideja strateške neodvisnosti 
Unije ne pomeni, da bo Unija sistematično 
na vseh področjih in vedno delovala sama;

Or. en

Predlog spremembe 126
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. zato meni, da je strateška 
neodvisnost Evrope v prvi vrsti odvisna od 
zmožnosti Unije, da oceni krizno situacijo 
in samostojno odloča, kar nujno vključuje 
neodvisen postopek odločanja, orodja za 
ocenjevanje ter svobodo izvajanja analiz in 
ukrepov; meni tudi, da je strateška 
neodvisnost Evrope odvisna tudi od 
zmožnosti Unije, da deluje samostojno, 

10. zato meni, da je strateška 
neodvisnost Evrope v prvi vrsti odvisna od 
zmožnosti Unije, da oceni krizno situacijo 
in samostojno odloča, kar nujno vključuje 
neodvisen postopek odločanja, orodja za 
ocenjevanje ter svobodo izvajanja analiz in 
ukrepov; meni tudi, da je strateška 
neodvisnost Evrope odvisna tudi od 
zmožnosti Unije, da deluje samostojno, 
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kadar so ogroženi njeni interesi 
(dejavnosti, ki jih njeni evropski partnerji 
ne obravnavajo prednostno), ali v okviru 
obstoječega sodelovanja; ne nazadnje 
meni, da je strateška neodvisnost Evrope 
del večstranskega okvira, v katerem se 
spoštujejo zaveze, dane v okviru OZN, in 
da dopolnjuje zavezništva (zveza Nato) in 
partnerstva, pri katerih sodeluje večina 
držav članic; odločno poudarja, da 
strateška neodvisnost Unije ne pomeni, da 
bi morala sistematično na vseh področjih in 
vedno delovati sama;

kadar so ogroženi njeni interesi 
(dejavnosti, ki jih njeni evropski partnerji 
ne obravnavajo prednostno), ali v okviru 
obstoječega sodelovanja; ne nazadnje 
meni, da je strateška neodvisnost Evrope 
del večstranskega okvira, v katerem se 
spoštujejo zaveze, dane v okviru OZN, in 
da dopolnjuje zavezništva (zveza Nato) in 
partnerstva, pri katerih sodeluje večina 
držav članic; odločno poudarja, da 
strateška neodvisnost Unije ne pomeni, da 
bi morala sistematično na vseh področjih in 
vedno delovati sama, in nasprotno 
poudarja, kako je lahko Unija 
odločnejša, kadar so njeni ukrepi 
vključeni v mednarodne večstranske 
mehanizme in tesno sodeluje s svojimi 
partnerji;

Or. it

Predlog spremembe 127
Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. zato meni, da je strateška 
neodvisnost Evrope v prvi vrsti odvisna od 
zmožnosti Unije, da oceni krizno situacijo 
in samostojno odloča, kar nujno vključuje 
neodvisen postopek odločanja, orodja za 
ocenjevanje ter svobodo izvajanja analiz in 
ukrepov; meni tudi, da je strateška 
neodvisnost Evrope odvisna tudi od 
zmožnosti Unije, da deluje samostojno, 
kadar so ogroženi njeni interesi 
(dejavnosti, ki jih njeni evropski partnerji 
ne obravnavajo prednostno), ali v okviru 
obstoječega sodelovanja; ne nazadnje 
meni, da je strateška neodvisnost Evrope 
del večstranskega okvira, v katerem se 
spoštujejo zaveze, dane v okviru OZN, in 
da dopolnjuje zavezništva (zveza Nato) in 
partnerstva, pri katerih sodeluje večina 
držav članic; odločno poudarja, da 

10. zato meni, da je strateška 
neodvisnost Evrope v prvi vrsti odvisna od 
zmožnosti Unije, da krizno situacijo oceni 
na podlagi vidikov zunanje in varnostne 
politike in samostojno odloča, za kar so 
nujno potrebni neodvisen postopek 
odločanja, orodja za ocenjevanje ter 
obstoječe zmogljivosti Evropske službe za 
zunanje delovanje za izvajanje analiz in 
ukrepov; meni tudi, da je strateška 
neodvisnost Evrope odvisna tudi od 
zmožnosti Unije, da deluje samostojno, 
kadar so ogroženi njeni interesi (področja 
delovanja, ki jih države članice EU ne 
obravnavajo prednostno), ali v okviru 
obstoječega sodelovanja; ne nazadnje 
meni, da je strateška neodvisnost Evrope 
del večstranskega okvira, v katerem se 
spoštujejo zaveze, dane v okviru OZN, in 
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strateška neodvisnost Unije ne pomeni, da 
bi morala sistematično na vseh področjih in 
vedno delovati sama;

da dopolnjuje zavezništva (zveza Nato) in 
partnerstva, pri katerih sodeluje večina 
držav članic; odločno poudarja, da 
strateška neodvisnost Unije ne pomeni, da 
bi morala sistematično na vseh področjih in 
vedno delovati sama;

Or. de

Predlog spremembe 128
Joachim Schuster

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. zato meni, da je strateška 
neodvisnost Evrope v prvi vrsti odvisna od 
zmožnosti Unije, da oceni krizno situacijo 
in samostojno odloča, kar nujno vključuje 
neodvisen postopek odločanja, orodja za 
ocenjevanje ter svobodo izvajanja analiz in 
ukrepov; meni tudi, da je strateška 
neodvisnost Evrope odvisna tudi od 
zmožnosti Unije, da deluje samostojno, 
kadar so ogroženi njeni interesi 
(dejavnosti, ki jih njeni evropski partnerji 
ne obravnavajo prednostno), ali v okviru 
obstoječega sodelovanja; ne nazadnje 
meni, da je strateška neodvisnost Evrope 
del večstranskega okvira, v katerem se 
spoštujejo zaveze, dane v okviru OZN, in 
da dopolnjuje zavezništva (zveza Nato) in 
partnerstva, pri katerih sodeluje večina 
držav članic; odločno poudarja, da 
strateška neodvisnost Unije ne pomeni, da 
bi morala sistematično na vseh področjih in 
vedno delovati sama;

10. zato meni, da je strateška 
neodvisnost Evrope v prvi vrsti odvisna od 
zmožnosti Unije, da oceni krizno situacijo 
in samostojno odloča, kar nujno vključuje 
neodvisen postopek odločanja, orodja za 
ocenjevanje ter svobodo izvajanja analiz in 
ukrepov; meni tudi, da je strateška 
neodvisnost Evrope odvisna tudi od 
zmožnosti Unije, da deluje samostojno, 
kadar so ogroženi njeni interesi 
(dejavnosti, ki jih njeni evropski partnerji 
ne obravnavajo prednostno), ali v okviru 
obstoječega sodelovanja; ne nazadnje 
meni, da je strateška neodvisnost Evrope 
del večstranskega okvira, v katerem se 
spoštujejo zaveze, dane v okviru OZN in 
Organizacije za varnost in sodelovanje v 
Evropi (OVSE), in da dopolnjuje 
zavezništva (zveza Nato) in partnerstva, pri 
katerih sodeluje večina držav članic; 
odločno poudarja, da strateška neodvisnost 
Unije ne pomeni, da bi morala sistematično 
na vseh področjih in vedno delovati sama;

Or. en

Predlog spremembe 129
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács
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Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. zato meni, da je strateška 
neodvisnost Evrope v prvi vrsti odvisna od 
zmožnosti Unije, da oceni krizno situacijo 
in samostojno odloča, kar nujno vključuje 
neodvisen postopek odločanja, orodja za 
ocenjevanje ter svobodo izvajanja analiz in 
ukrepov; meni tudi, da je strateška 
neodvisnost Evrope odvisna tudi od 
zmožnosti Unije, da deluje samostojno, 
kadar so ogroženi njeni interesi 
(dejavnosti, ki jih njeni evropski partnerji 
ne obravnavajo prednostno), ali v okviru 
obstoječega sodelovanja; ne nazadnje 
meni, da je strateška neodvisnost Evrope 
del večstranskega okvira, v katerem se 
spoštujejo zaveze, dane v okviru OZN, in 
da dopolnjuje zavezništva (zveza Nato) in 
partnerstva, pri katerih sodeluje večina 
držav članic; odločno poudarja, da 
strateška neodvisnost Unije ne pomeni, da 
bi morala sistematično na vseh področjih in 
vedno delovati sama;

10. zato meni, da je strateška 
neodvisnost Evrope v prvi vrsti odvisna od 
zmožnosti Unije, da oceni krizno situacijo 
in samostojno odloča, kar nujno vključuje 
neodvisen in učinkovit postopek odločanja, 
orodja za ocenjevanje ter svobodo 
izvajanja analiz in ukrepov; meni tudi, da 
je strateška neodvisnost Evrope odvisna 
tudi od zmožnosti Unije, da deluje 
samostojno, kadar so ogroženi njeni 
interesi, ali v okviru obstoječega 
sodelovanja; ne nazadnje meni, da je 
strateška neodvisnost Evrope del 
večstranskega okvira, v katerem se 
spoštujejo zaveze, dane v okviru OZN, in 
da dopolnjuje zavezništva (zveza Nato) in 
partnerstva, pri katerih sodeluje večina 
držav članic; odločno poudarja, da 
strateška neodvisnost Unije ne pomeni, da 
bi morala sistematično na vseh področjih in 
vedno delovati sama;

Or. en

Predlog spremembe 130
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Michal Šimečka

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. zato meni, da je strateška 
neodvisnost Evrope v prvi vrsti odvisna od 
zmožnosti Unije, da oceni krizno situacijo 
in samostojno odloča, kar nujno vključuje 
neodvisen postopek odločanja, orodja za 
ocenjevanje ter svobodo izvajanja analiz in 
ukrepov; meni tudi, da je strateška 
neodvisnost Evrope odvisna tudi od 
zmožnosti Unije, da deluje samostojno, 

10. zato meni, da je strateška 
neodvisnost Evrope v prvi vrsti odvisna od 
zmožnosti Unije, da oceni krizno situacijo 
in samostojno odloča, kar nujno vključuje 
neodvisen postopek odločanja, orodja za 
ocenjevanje ter svobodo izvajanja analiz in 
ukrepov; meni tudi, da je strateška 
neodvisnost Evrope odvisna tudi od 
zmožnosti Unije, da deluje samostojno, 
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kadar so ogroženi njeni interesi 
(dejavnosti, ki jih njeni evropski partnerji 
ne obravnavajo prednostno), ali v okviru 
obstoječega sodelovanja; ne nazadnje 
meni, da je strateška neodvisnost Evrope 
del večstranskega okvira, v katerem se 
spoštujejo zaveze, dane v okviru OZN, in 
da dopolnjuje zavezništva (zveza Nato) in 
partnerstva, pri katerih sodeluje večina 
držav članic; odločno poudarja, da 
strateška neodvisnost Unije ne pomeni, da 
bi morala sistematično na vseh področjih in 
vedno delovati sama;

kadar so ogroženi njeni interesi 
(dejavnosti, ki jih njeni evropski partnerji 
ne obravnavajo prednostno), ali v okviru 
obstoječega sodelovanja; ne nazadnje 
meni, da je strateška neodvisnost Evrope 
del večstranskega okvira, v katerem se 
spoštujejo zaveze, dane v okviru OZN, in 
da dopolnjuje zvezo Nato ter zavezništva in 
partnerstva, pri katerih sodeluje večina 
držav članic; odločno poudarja, da 
strateška neodvisnost Unije ne pomeni in 
ne bi smela pomeniti, da bi morala 
sistematično na vseh področjih in vedno 
delovati sama;

Or. en

Predlog spremembe 131
Kris Peeters

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. zato meni, da je strateška 
neodvisnost Evrope v prvi vrsti odvisna od 
zmožnosti Unije, da oceni krizno situacijo 
in samostojno odloča, kar nujno vključuje 
neodvisen postopek odločanja, orodja za 
ocenjevanje ter svobodo izvajanja analiz in 
ukrepov; meni tudi, da je strateška 
neodvisnost Evrope odvisna tudi od 
zmožnosti Unije, da deluje samostojno, 
kadar so ogroženi njeni interesi 
(dejavnosti, ki jih njeni evropski partnerji 
ne obravnavajo prednostno), ali v okviru 
obstoječega sodelovanja; ne nazadnje 
meni, da je strateška neodvisnost Evrope 
del večstranskega okvira, v katerem se 
spoštujejo zaveze, dane v okviru OZN, in 
da dopolnjuje zavezništva (zveza Nato) in 
partnerstva, pri katerih sodeluje večina 
držav članic; odločno poudarja, da 
strateška neodvisnost Unije ne pomeni, da 
bi morala sistematično na vseh področjih in 
vedno delovati sama;

10. zato meni, da je strateška 
neodvisnost Evrope v prvi vrsti odvisna od 
zmožnosti Unije, da oceni krizno situacijo 
in samostojno odloča, kar nujno vključuje 
neodvisen postopek odločanja, orodja za 
ocenjevanje ter svobodo izvajanja analiz in 
ukrepov; meni tudi, da je strateška 
neodvisnost Evrope odvisna tudi od 
zmožnosti Unije, da deluje samostojno, 
kadar so ogroženi njeni interesi 
(dejavnosti, ki jih njeni evropski partnerji 
ne obravnavajo prednostno), ali v okviru 
obstoječega sodelovanja; ne nazadnje 
meni, da je strateška neodvisnost Evrope 
del večstranskega okvira, v katerem se 
spoštujejo zaveze, dane v okviru OZN, in 
da dopolnjuje zvezo Nato ter druga 
zavezništva in partnerstva, pri katerih 
sodeluje večina držav članic; odločno 
poudarja, da strateška neodvisnost Unije ne 
pomeni, da bi morala sistematično na vseh 
področjih in vedno delovati sama;
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Or. en

Predlog spremembe 132
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. zato meni, da je strateška 
neodvisnost Evrope v prvi vrsti odvisna od 
zmožnosti Unije, da oceni krizno situacijo 
in samostojno odloča, kar nujno vključuje 
neodvisen postopek odločanja, orodja za 
ocenjevanje ter svobodo izvajanja analiz in 
ukrepov; meni tudi, da je strateška 
neodvisnost Evrope odvisna tudi od 
zmožnosti Unije, da deluje samostojno, 
kadar so ogroženi njeni interesi 
(dejavnosti, ki jih njeni evropski partnerji 
ne obravnavajo prednostno), ali v okviru 
obstoječega sodelovanja; ne nazadnje 
meni, da je strateška neodvisnost Evrope 
del večstranskega okvira, v katerem se 
spoštujejo zaveze, dane v okviru OZN, in 
da dopolnjuje zavezništva (zveza Nato) in 
partnerstva, pri katerih sodeluje večina 
držav članic; odločno poudarja, da 
strateška neodvisnost Unije ne pomeni, da 
bi morala sistematično na vseh področjih in 
vedno delovati sama;

10. zato meni, da je strateška 
neodvisnost Evrope v prvi vrsti odvisna od 
zmožnosti Unije, da oceni krizno situacijo 
in samostojno odloča, kar nujno vključuje 
neodvisen postopek odločanja, orodja za 
ocenjevanje ter svobodo izvajanja analiz in 
ukrepov; meni tudi, da je strateška 
neodvisnost Evrope odvisna tudi od 
zmožnosti Unije, da deluje samostojno, 
kadar so ogroženi njeni interesi 
(dejavnosti, ki jih njeni evropski partnerji 
ne obravnavajo prednostno), ali v okviru 
obstoječega sodelovanja; ne nazadnje 
meni, da je strateška neodvisnost Evrope 
del večstranskega okvira, v katerem se 
spoštujejo zaveze, dane v okviru OZN, in 
da krepi zavezništva (zveza Nato) in 
partnerstva, pri katerih sodeluje večina 
držav članic; odločno poudarja, da 
strateška neodvisnost Unije ne pomeni, da 
bi morala sistematično na vseh področjih in 
vedno delovati sama;

Or. en

Predlog spremembe 133
Arba Kokalari

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. zato meni, da je strateška 
neodvisnost Evrope v prvi vrsti odvisna od 
zmožnosti Unije, da oceni krizno situacijo 

10. zato meni, da je strateška 
neodvisnost Evrope v prvi vrsti odvisna od 
zmožnosti Unije, da oceni krizno situacijo 
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in samostojno odloča, kar nujno vključuje 
neodvisen postopek odločanja, orodja za 
ocenjevanje ter svobodo izvajanja analiz in 
ukrepov; meni tudi, da je strateška 
neodvisnost Evrope odvisna tudi od 
zmožnosti Unije, da deluje samostojno, 
kadar so ogroženi njeni interesi 
(dejavnosti, ki jih njeni evropski partnerji 
ne obravnavajo prednostno), ali v okviru 
obstoječega sodelovanja; ne nazadnje 
meni, da je strateška neodvisnost Evrope 
del večstranskega okvira, v katerem se 
spoštujejo zaveze, dane v okviru OZN, in 
da dopolnjuje zavezništva (zveza Nato) in 
partnerstva, pri katerih sodeluje večina 
držav članic; odločno poudarja, da 
strateška neodvisnost Unije ne pomeni, da 
bi morala sistematično na vseh področjih in 
vedno delovati sama;

in samostojno odloča, kar nujno vključuje 
neodvisen postopek odločanja, orodja za 
ocenjevanje ter svobodo izvajanja analiz in 
ukrepov; meni tudi, da je strateška 
neodvisnost Evrope odvisna tudi od 
zmožnosti Unije, da deluje samostojno, 
kadar so ogroženi njeni interesi 
(dejavnosti, ki jih njeni evropski partnerji 
ne obravnavajo prednostno), ali v okviru 
obstoječega sodelovanja; poudarja, da je 
strateška neodvisnost Evrope del 
večstranskega okvira, v katerem se 
spoštujejo zaveze, dane v okviru OZN, in 
da dopolnjuje zavezništva (zveza Nato) in 
partnerstva, pri katerih sodeluje večina 
držav članic; odločno poudarja, da 
strateška neodvisnost Unije ne pomeni, da 
bi morala sistematično na vseh področjih in 
vedno delovati sama;

Or. en

Predlog spremembe 134
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da je zagotovitev strateške 
neodvisnosti Evrope odvisna od 
vzpostavitve evropskega obrambnega 
sodelovanja na področju tehnologije, 
zmogljivosti, industrije in operacij; meni, 
da bo le s pomočjo konkretnega in 
prožnega sodelovanja, ki bo temeljilo na 
pragmatičnih pobudah, mogoče 
postopoma premostiti težave, razviti 
resnično skupno strateško kulturo in 
oblikovati skupne odzive, pri katerih bodo 
upoštevani glavni izzivi, s katerimi se 
celina sooča na področju varnosti in 
obrambe;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 135
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da je zagotovitev strateške 
neodvisnosti Evrope odvisna od 
vzpostavitve evropskega obrambnega 
sodelovanja na področju tehnologije, 
zmogljivosti, industrije in operacij; meni, 
da bo le s pomočjo konkretnega in 
prožnega sodelovanja, ki bo temeljilo na 
pragmatičnih pobudah, mogoče postopoma 
premostiti težave, razviti resnično skupno 
strateško kulturo in oblikovati skupne 
odzive, pri katerih bodo upoštevani glavni 
izzivi, s katerimi se celina sooča na 
področju varnosti in obrambe;

11. meni, da je zagotovitev strateške 
neodvisnosti Evrope odvisna od 
vzpostavitve evropskega obrambnega 
sodelovanja na področju tehnologije, 
zmogljivosti, industrije in operacij; meni, 
da bo le s pomočjo konkretnega in 
prožnega sodelovanja, ki bo temeljilo na 
pragmatičnih pobudah, mogoče postopoma 
premostiti težave, razviti resnično skupno 
strateško kulturo in oblikovati skupne 
odzive, pri katerih bodo upoštevani glavni 
izzivi, s katerimi se celina sooča na 
področju varnosti in obrambe; trdi, da 
mora takšno sodelovanje potekati zlasti v 
okviru politike sodelovanja med državami;

Or. fr

Predlog spremembe 136
Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da je zagotovitev strateške 
neodvisnosti Evrope odvisna od 
vzpostavitve evropskega obrambnega 
sodelovanja na področju tehnologije, 
zmogljivosti, industrije in operacij; meni, 
da bo le s pomočjo konkretnega in 
prožnega sodelovanja, ki bo temeljilo na 
pragmatičnih pobudah, mogoče postopoma 
premostiti težave, razviti resnično skupno 
strateško kulturo in oblikovati skupne 
odzive, pri katerih bodo upoštevani glavni 
izzivi, s katerimi se celina sooča na 

11. meni, da je zagotovitev strateške 
neodvisnosti Evrope odvisna od 
vzpostavitve celovite skupne zunanje in 
varnostne politike (SZVP) in ustreznega 
evropskega obrambnega sodelovanja na 
področju tehnologije, zmogljivosti, 
industrije in operacij; meni, da bo le s 
pomočjo konkretnega in prožnega 
sodelovanja, ki bo temeljilo na 
pragmatičnih pobudah, mogoče postopoma 
premostiti težave, razviti resnično skupno 
strateško kulturo in oblikovati skupne 
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področju varnosti in obrambe; odzive, pri katerih bodo upoštevani glavni 
izzivi, s katerimi se EU sooča na področju 
varnosti in obrambe;

Or. de

Predlog spremembe 137
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da je zagotovitev strateške 
neodvisnosti Evrope odvisna od 
vzpostavitve evropskega obrambnega 
sodelovanja na področju tehnologije, 
zmogljivosti, industrije in operacij; meni, 
da bo le s pomočjo konkretnega in 
prožnega sodelovanja, ki bo temeljilo na 
pragmatičnih pobudah, mogoče postopoma 
premostiti težave, razviti resnično skupno 
strateško kulturo in oblikovati skupne 
odzive, pri katerih bodo upoštevani glavni 
izzivi, s katerimi se celina sooča na 
področju varnosti in obrambe;

11. zavrača mnenje, da je strateška 
neodvisnost Evrope odvisna od 
vzpostavitve evropskega obrambnega 
sodelovanja na področju tehnologije, 
zmogljivosti, industrije in operacij; meni, 
da bo le s pomočjo konkretnega, prožnega, 
izključno miroljubnega in civilnega 
sodelovanja, ki bo temeljilo na 
pragmatičnih pobudah, mogoče postopoma 
premostiti težave, razviti resnično skupno 
strateško kulturo in oblikovati skupne 
odzive, pri katerih bodo upoštevani glavni 
izzivi, s katerimi se celina sooča na 
področju varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 138
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da je zagotovitev strateške 
neodvisnosti Evrope odvisna od 
vzpostavitve evropskega obrambnega 
sodelovanja na področju tehnologije, 
zmogljivosti, industrije in operacij; meni, 
da bo le s pomočjo konkretnega in 
prožnega sodelovanja, ki bo temeljilo na 

11. meni, da je zagotovitev strateške 
neodvisnosti Evrope odvisna od 
vzpostavitve evropskega obrambnega 
povezovanja na področju tehnologije, 
zmogljivosti, industrije in operacij; meni, 
da bo le s pomočjo konkretnega in 
prožnega sodelovanja, ki bo temeljilo na 
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pragmatičnih pobudah, mogoče postopoma 
premostiti težave, razviti resnično skupno 
strateško kulturo in oblikovati skupne 
odzive, pri katerih bodo upoštevani glavni 
izzivi, s katerimi se celina sooča na 
področju varnosti in obrambe;

pragmatičnih pobudah, mogoče postopoma 
premostiti težave, razviti resnično skupno 
strateško kulturo in oblikovati skupne 
odzive, pri katerih bodo upoštevani glavni 
izzivi, s katerimi se celina sooča na 
področju varnosti in obrambe;

Or. en

Predlog spremembe 139
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da je zagotovitev strateške 
neodvisnosti Evrope odvisna od 
vzpostavitve evropskega obrambnega 
sodelovanja na področju tehnologije, 
zmogljivosti, industrije in operacij; meni, 
da bo le s pomočjo konkretnega in 
prožnega sodelovanja, ki bo temeljilo na 
pragmatičnih pobudah, mogoče 
postopoma premostiti težave, razviti 
resnično skupno strateško kulturo in 
oblikovati skupne odzive, pri katerih bodo 
upoštevani glavni izzivi, s katerimi se 
celina sooča na področju varnosti in 
obrambe;

11. meni, da je evropsko obrambno 
sodelovanje na področju tehnologije, 
zmogljivosti, industrije in operacij 
pomembno za potrditev evropskih 
strateških ambicij; meni, da bo le s 
pomočjo sodelovanja, kjer bo v središču 
odprava pomanjkljivosti v evropskih 
obrambnih zmogljivostih, mogoče 
postopoma premostiti težave, razviti 
resnično skupno strateško kulturo in 
oblikovati skupne odzive, pri katerih bodo 
upoštevane glavne potrebe celine na 
področju varnosti in obrambe;

Or. en

Predlog spremembe 140
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da je zagotovitev strateške 
neodvisnosti Evrope odvisna od 
vzpostavitve evropskega obrambnega 

11. meni, da je učinkovita skupna 
varnostna in obrambna politika odvisna 
tudi od vzpostavitve evropskega 
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sodelovanja na področju tehnologije, 
zmogljivosti, industrije in operacij; meni, 
da bo le s pomočjo konkretnega in 
prožnega sodelovanja, ki bo temeljilo na 
pragmatičnih pobudah, mogoče postopoma 
premostiti težave, razviti resnično skupno 
strateško kulturo in oblikovati skupne 
odzive, pri katerih bodo upoštevani glavni 
izzivi, s katerimi se celina sooča na 
področju varnosti in obrambe;

obrambnega sodelovanja na področju 
tehnologije, zmogljivosti, industrije, 
trgovine in operacij; meni, da bo le s 
pomočjo konkretnega in prožnega 
sodelovanja, ki bo temeljilo na 
pragmatičnih pobudah, mogoče postopoma 
premostiti težave, razviti resnično skupno 
strateško kulturo in oblikovati skupne 
odzive, pri katerih bodo upoštevani glavni 
izzivi, s katerimi se celina sooča na 
področju varnosti in obrambe;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da morajo države 
članice povečati izdatke za obrambo, kjer 
bi moral biti cilj 2 % BDP, in tako okrepiti 
strateško neodvisnost EU ; meni, da 
morajo države članice in EU nujno 
povečati naložbe v varnost in obrambo in 
da bi morala solidarnost in sodelovanje 
na obrambnem področju postati pravilo;

Or. en

Predlog spremembe 142
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da bo mogoče strateško 
neodvisnost doseči le, če bodo države 
članice delovale solidarno, kar zlasti 

črtano
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pomeni, da je treba dati prednost nabavi 
evropskih zmogljivosti, kadar je oprema 
dejansko na voljo in je konkurenčna;

Or. en

Predlog spremembe 143
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da bo mogoče strateško 
neodvisnost doseči le, če bodo države 
članice delovale solidarno, kar zlasti 
pomeni, da je treba dati prednost nabavi 
evropskih zmogljivosti, kadar je oprema 
dejansko na voljo in je konkurenčna;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 144
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da bo mogoče strateško 
neodvisnost doseči le, če bodo države 
članice delovale solidarno, kar zlasti 
pomeni, da je treba dati prednost nabavi 
evropskih zmogljivosti, kadar je oprema 
dejansko na voljo in je konkurenčna;

12. poudarja, da bo mogoče evropsko 
strateško neodvisnost doseči le, če bodo 
države članice sodelovale, kar zlasti 
pomeni, da je mogoče dati prednost nabavi 
evropskih zmogljivosti, kadar je oprema 
dejansko na voljo in je konkurenčna; 
opozarja, da je Sodišče Evropske unije v 
sodbi z dne 10. marca 2005 (Španija proti 
Svetu Evropske unije) pojasnilo, da je 
koncept posebne ugodnosti Skupnosti 
politično in ne pravno načelo, ki ga zato 
ni mogoče uveljavljati proti načelom 
proste trgovine, ki jih EU še naprej 
nalaga; priznava suverenost držav članic 
pri njihovih strateških in vojaških 
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odločitvah, zlasti v zvezi z opremo in 
dobavo opreme, potrebne za njihove 
oborožene sile;

Or. fr

Predlog spremembe 145
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da bo mogoče strateško 
neodvisnost doseči le, če bodo države 
članice delovale solidarno, kar zlasti 
pomeni, da je treba dati prednost nabavi 
evropskih zmogljivosti, kadar je oprema 
dejansko na voljo in je konkurenčna;

12. poudarja, da bo mogoče strateško 
neodvisnost doseči le, če bodo države 
članice delovale solidarno, kar zlasti 
pomeni, da je treba dati prednost nabavi 
evropskih zmogljivosti, kadar je oprema 
dejansko na voljo in je konkurenčna, 
glavni cilj pa mora biti interoperabilnost z 
glavnimi zaveznicami in preprečiti 
podvajanje med evropskimi silami, kar bi 
omogočilo hitro in čim bolj nemoteno 
napotitev;

Or. en

Predlog spremembe 146
Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da bo mogoče strateško 
neodvisnost doseči le, če bodo države 
članice delovale solidarno, kar zlasti 
pomeni, da je treba dati prednost nabavi 
evropskih zmogljivosti, kadar je oprema 
dejansko na voljo in je konkurenčna;

12. poudarja, da bo mogoče strateško 
neodvisnost doseči le, če bodo države 
članice delovale solidarno, kar zlasti 
pomeni, da je treba dati prednost nabavi 
evropskih zmogljivosti, kadar oprema 
dejansko izpolnjuje najvišje standarde, je 
na voljo in konkurenčna, da bi hkrati 
zagotovili vzajemen dostop do pretežno 
zaprtih trgov orožja;



AM\1192395SL.docx 73/162 PE643.150v01-00

SL

Or. de

Predlog spremembe 147
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da bo mogoče strateško 
neodvisnost doseči le, če bodo države 
članice delovale solidarno, kar zlasti 
pomeni, da je treba dati prednost nabavi 
evropskih zmogljivosti, kadar je oprema 
dejansko na voljo in je konkurenčna;

12. poudarja, da bo mogoče strateško 
neodvisnost doseči le, če bodo države 
članice delovale solidarno;

Or. en

Predlog spremembe 148
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da bo mogoče strateško 
neodvisnost doseči le, če bodo države 
članice delovale solidarno, kar zlasti 
pomeni, da je treba dati prednost nabavi 
evropskih zmogljivosti, kadar je oprema 
dejansko na voljo in je konkurenčna;

12. poudarja, da je za učinkovito 
uporabo razpoložljivih virov potrebna 
inovativna in konkurenčna obrambna 
industrija v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 149
Assita Kanko

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da bo mogoče strateško 12. poudarja, da bo mogoče strateško 
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neodvisnost doseči le, če bodo države 
članice delovale solidarno, kar zlasti 
pomeni, da je treba dati prednost nabavi 
evropskih zmogljivosti, kadar je oprema 
dejansko na voljo in je konkurenčna;

neodvisnost doseči le, če bodo države 
članice delovale solidarno, kar zlasti 
pomeni, da je treba dati prednost nabavi 
evropskih zmogljivosti, kadar je oprema 
dejansko na voljo in je konkurenčna in pod 
pogojem, da se postopki javnega 
naročanja pravilno uporabljajo;

Or. nl

Predlog spremembe 150
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da bo mogoče strateško 
neodvisnost doseči le, če bodo države 
članice delovale solidarno, kar zlasti 
pomeni, da je treba dati prednost nabavi 
evropskih zmogljivosti, kadar je oprema 
dejansko na voljo in je konkurenčna;

12. poudarja, da bo mogoče strateško 
neodvisnost doseči le, če bodo države 
članice pokazale politično pripravljenost, 
skladnost in solidarnost, kar pomeni tudi, 
da je treba dati prednost nabavi evropskih 
zmogljivosti, kadar je oprema dejansko na 
voljo in je konkurenčna;

Or. it

Predlog spremembe 151
Željana Zovko

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da bo mogoče strateško 
neodvisnost doseči le, če bodo države 
članice delovale solidarno, kar zlasti 
pomeni, da je treba dati prednost nabavi 
evropskih zmogljivosti, kadar je oprema 
dejansko na voljo in je konkurenčna;

12. poudarja, da bo mogoče evropsko 
strateško neodvisnost doseči le, če bodo 
države članice delovale solidarno, kar 
zlasti pomeni, da je treba dati prednost 
nabavi evropskih zmogljivosti, kadar je 
oprema dejansko na voljo in je 
konkurenčna;

Or. en
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Predlog spremembe 152
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da bo mogoče strateško 
neodvisnost doseči le, če bodo države 
članice delovale solidarno, kar zlasti 
pomeni, da je treba dati prednost nabavi 
evropskih zmogljivosti, kadar je oprema 
dejansko na voljo in je konkurenčna;

12. poudarja, da izvajanje koncepta 
strateške avtonomije pomeni zlasti, da so 
države članice odločene, da je treba dati 
prednost nabavi evropskih zmogljivosti, 
kadar je oprema dejansko na voljo in je 
konkurenčna;

Or. fr

Predlog spremembe 153
Arba Kokalari

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da bo mogoče strateško 
neodvisnost doseči le, če bodo države 
članice delovale solidarno, kar zlasti 
pomeni, da je treba dati prednost nabavi 
evropskih zmogljivosti, kadar je oprema 
dejansko na voljo in je konkurenčna;

12. poudarja, da bo mogoče strateško 
neodvisnost doseči le, če bodo države 
članice delovale solidarno, kar zlasti 
pomeni, da je treba zagotoviti zmožnosti in 
zmogljivosti v Evropi ter razpoložljivost 
konkurenčne opreme;

Or. en

Predlog spremembe 154
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe
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13. meni, da si je za evropsko strateško 
neodvisnost legitimno in potrebno 
prizadevati in da mora ostati prednostni 
cilj evropske obrambne politike; poudarja, 
da je njegovo konkretno in operativno 
izvajanje v skupni odgovornosti evropskih 
državljanov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 155
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. meni, da si je za evropsko strateško 
neodvisnost legitimno in potrebno 
prizadevati in da mora ostati prednostni 
cilj evropske obrambne politike; poudarja, 
da je njegovo konkretno in operativno 
izvajanje v skupni odgovornosti evropskih 
državljanov;

13. meni, da je evropska strateška 
neodvisnost, zastavljena kot prizadevanje 
za povečanje vojaških izdatkov in 
nadaljnja militarizacija EU, etično 
nelegitimno vprašanje; 

Or. en

Predlog spremembe 156
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. meni, da si je za evropsko strateško 
neodvisnost legitimno in potrebno 
prizadevati in da mora ostati prednostni cilj 
evropske obrambne politike; poudarja, da 
je njegovo konkretno in operativno 
izvajanje v skupni odgovornosti evropskih 
državljanov;

13. meni, da si je za suvereno, celovito 
in učinkovito skupno varnostno in 
obrambno politiko legitimno in potrebno 
prizadevati in da mora ostati prednostni cilj 
evropske obrambne politike; poudarja, da 
je njegovo konkretno in operativno 
izvajanje v skupni odgovornosti evropskih 
državljanov;
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Or. en

Predlog spremembe 157
Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. meni, da si je za evropsko strateško 
neodvisnost legitimno in potrebno 
prizadevati in da mora ostati prednostni cilj 
evropske obrambne politike; poudarja, da 
je njegovo konkretno in operativno 
izvajanje v skupni odgovornosti evropskih 
državljanov;

13. meni, da si je za evropsko strateško 
neodvisnost legitimno in potrebno 
prizadevati in da mora ostati prednostni cilj 
skupne zunanje in varnostne politike 
(SZVP) ter evropske obrambne politike; 
poudarja, da je njegovo konkretno in 
operativno izvajanje v skupni odgovornosti 
evropskih državljanov;

Or. de

Predlog spremembe 158
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen Grošelj, Malik 
Azmani

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. meni, da si je za evropsko strateško 
neodvisnost legitimno in potrebno 
prizadevati in da mora ostati prednostni cilj 
evropske obrambne politike; poudarja, da 
je njegovo konkretno in operativno 
izvajanje v skupni odgovornosti evropskih 
državljanov;

13. ponovno poudarja, da si je za 
evropsko strateško neodvisnost legitimno 
in potrebno prizadevati in da mora ostati 
prednostni cilj evropske obrambne politike; 
poudarja, da njeno konkretno in operativno 
izvajanje zadeva tako Evropsko unijo kot 
njene države članice;

Or. fr

Predlog spremembe 159
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete
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Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. meni, da si je za evropsko strateško 
neodvisnost legitimno in potrebno 
prizadevati in da mora ostati prednostni 
cilj evropske obrambne politike; poudarja, 
da je njegovo konkretno in operativno 
izvajanje v skupni odgovornosti evropskih 
državljanov;

13. meni, da si je legitimno prizadevati 
za evropsko strateško neodvisnost in da ta 
pozitivno vpliva na evropsko obrambno 
politiko; poudarja, da morajo o 
konkretnem in operativnem izvajanju 
razpravljati evropske države; 

Or. en

Predlog spremembe 160
Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Podnaslov 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

Za okrepitev evropske strateške 
avtonomnosti je treba doseči resnični 
napredek

Za vzpostavitev evropske strateške 
avtonomnosti je treba doseči resnični 
napredek

Or. en

Predlog spremembe 161
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da se mora evropska 
strateška avtonomnost razširiti na 
industrijo, zmogljivosti (skupni programi, 
vlaganje v obrambne tehnologije) in 
operacije (financiranje operacij, okrepitev 
partnerskih zmogljivosti, zmogljivost 
načrtovanja in izvajanja misij);

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 162
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da se mora evropska strateška 
avtonomnost razširiti na industrijo, 
zmogljivosti (skupni programi, vlaganje v 
obrambne tehnologije) in operacije 
(financiranje operacij, okrepitev 
partnerskih zmogljivosti, zmogljivost 
načrtovanja in izvajanja misij);

14. meni, da se mora evropska strateška 
avtonomnost razširiti na industrijo, 
zmogljivosti (skupni programi, vlaganje v 
obrambne tehnologije) in operacije 
(financiranje operacij, okrepitev 
partnerskih zmogljivosti, zmogljivost 
načrtovanja in izvajanja misij), podlaga 
zanjo so lahko uspehi industrijske 
svetovalne skupine NATO in lahko 
dopolnjuje veljavne zaveze držav članic, 
vključenih v čezatlantsko sodelovanje na 
področju obrambne tehnologije in 
industrije;

Or. en

Predlog spremembe 163
Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da se mora evropska strateška 
avtonomnost razširiti na industrijo, 
zmogljivosti (skupni programi, vlaganje v 
obrambne tehnologije) in operacije 
(financiranje operacij, okrepitev 
partnerskih zmogljivosti, zmogljivost 
načrtovanja in izvajanja misij);

14. meni, da se mora evropska strateška 
neodvisnost razširiti na področje zunanje 
in varnostne politike ter industrijo, 
zmogljivosti (skupni programi, vlaganje v 
obrambne tehnologije) in operacije 
(financiranje operacij, okrepitev 
partnerskih zmogljivosti, zmogljivost 
načrtovanja in izvajanja misij);

Or. de
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Predlog spremembe 164
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da se mora evropska 
strateška avtonomnost razširiti na 
industrijo, zmogljivosti (skupni programi, 
vlaganje v obrambne tehnologije) in 
operacije (financiranje operacij, okrepitev 
partnerskih zmogljivosti, zmogljivost 
načrtovanja in izvajanja misij);

14. meni, da se mora suverena in 
učinkovita SVOP razširiti na industrijo, 
zmogljivosti (skupni programi, vlaganje v 
obrambne tehnologije) in operacije 
(financiranje operacij, zmogljivost 
načrtovanja in izvajanja misij), spremljati 
pa jo mora odgovorna politika nadzora 
nad orožjem na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 165
Joachim Schuster

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da se mora evropska 
strateška avtonomnost razširiti na 
industrijo, zmogljivosti (skupni programi, 
vlaganje v obrambne tehnologije) in 
operacije (financiranje operacij, okrepitev 
partnerskih zmogljivosti, zmogljivost 
načrtovanja in izvajanja misij);

14. meni, da si je treba pri evropski 
strateški avtonomnosti prizadevati za 
omejevalno politiko izvoza orožja za vse 
vrste orožja, in zato poziva, naj za blago z 
dvojno rabo veljajo stroga evropska 
pravila in parlamentarni nadzor; poziva 
države članice, naj spoštujejo kodeks 
ravnanja EU glede izvoza orožja;

Or. en

Predlog spremembe 166
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Predlog resolucije
Odstavek 14
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da se mora evropska 
strateška avtonomnost razširiti na 
industrijo, zmogljivosti (skupni programi, 
vlaganje v obrambne tehnologije) in 
operacije (financiranje operacij, okrepitev 
partnerskih zmogljivosti, zmogljivost 
načrtovanja in izvajanja misij);

14. meni, da morajo imeti evropske 
obrambne pobude praktične koristi na 
področju industrije, zmogljivosti (skupni 
programi, vlaganje v obrambne 
tehnologije) in operacij (financiranje 
operacij, okrepitev partnerskih 
zmogljivosti, zmogljivost načrtovanja in 
izvajanja misij);

Or. en

Predlog spremembe 167
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da se mora evropska 
strateška avtonomnost razširiti na 
industrijo, zmogljivosti (skupni programi, 
vlaganje v obrambne tehnologije) in 
operacije (financiranje operacij, okrepitev 
partnerskih zmogljivosti, zmogljivost 
načrtovanja in izvajanja misij);

14. meni, da bi se evropska strateška 
avtonomnost lahko razširila na področja, 
kot so: industrija, zmogljivosti (skupni 
programi, vlaganje v obrambne 
tehnologije) in operacije (financiranje 
operacij, okrepitev partnerskih 
zmogljivosti, zmogljivost načrtovanja in 
izvajanja misij);

Or. en

Predlog spremembe 168
Pierfrancesco Majorino

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. meni, da bi bilo ustrezno 
prizadevati si za omejevalno politiko 
izvoza orožja za vse vrste orožja, tudi za 
blago z dvojno rabo; poziva države 
članice, naj spoštujejo kodeks ravnanja 
EU glede izvoza orožja; ponavlja, da 
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morajo vse države članice natančno 
izvajati pravila iz Skupnega stališča Sveta 
2008/944/SZVP o izvozu orožja, vključno 
z doslednim izvajanjem drugega merila o 
spoštovanju človekovih pravic v ciljni 
državi;

Or. en

Predlog spremembe 169
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da obramba Evrope temelji 
predvsem na sposobnosti Unije za 
verodostojno vojaško ukrepanje v 
zunanjih operacijah;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 170
Joachim Schuster

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da obramba Evrope temelji 
predvsem na sposobnosti Unije za 
verodostojno vojaško ukrepanje v 
zunanjih operacijah;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 171
Martin Horwood, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 15
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da obramba Evrope temelji 
predvsem na sposobnosti Unije za 
verodostojno vojaško ukrepanje v zunanjih 
operacijah;

15. meni, da obramba Evrope temelji 
predvsem na sposobnosti Unije in politični 
pripravljenosti držav članic za 
verodostojno vojaško ukrepanje v zunanjih 
operacijah; meni, da ima Unija precejšnje 
človeške, finančne, tehnične in vojaške 
vire, kar ji daje edinstveno zmožnost za 
izvajanje vojaških in civilnih operacij ter 
hitro in preventivno odzivanje na 
varnostne izzive v prihodnosti, na primer z 
dejavnimi mirovnimi misijami; 

Or. en

Predlog spremembe 172
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da obramba Evrope temelji 
predvsem na sposobnosti Unije za 
verodostojno vojaško ukrepanje v 
zunanjih operacijah;

15. poudarja, da je evropsko varnost 
najbolj zagotoviti tako, da se osredotoči na 
izkoreninjenje revščine, brezpogojno 
humanitarno pomoč, trajnosten in 
pravičen gospodarski razvoj, 
preprečevanje, da bi globalni davčni 
sistemi omogočali korupcijo, mirno in 
diplomatsko reševanje sporov, 
razoroževanje, odpoklic vojaških enot in 
programe ponovne integracije;

Or. en

Predlog spremembe 173
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 15
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da obramba Evrope temelji 
predvsem na sposobnosti Unije za 
verodostojno vojaško ukrepanje v 
zunanjih operacijah;

15. se zaveda, da so dejavnosti SVOP 
majhne operacije na evropskem obrobju z 
omejenim številom osebja in cilji; 
priznava, da EU ne more posnemati ali 
nadomestiti struktur poveljevanja ter 
načrtovanja obrambe zveze Nato in 
priznava njeno vlogo kot temelj evropske 
obrambe;

Or. en

Predlog spremembe 174
Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da obramba Evrope temelji 
predvsem na sposobnosti Unije za 
verodostojno vojaško ukrepanje v 
zunanjih operacijah;

15. meni, da skupna varnostna in 
obrambna politika (SVOP) v veliki meri 
temelji na zmožnosti držav članic, da v 
okviru varnostne politike verodostojno 
ukrepajo v zunanjih operacijah, pri čemer 
lahko v skrajnem primeru tudi vojaško 
posredujejo;

Or. de

Predlog spremembe 175
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da obramba Evrope temelji 
predvsem na sposobnosti Unije za 
verodostojno vojaško ukrepanje v zunanjih 
operacijah;

15. meni, da obrambna zmogljivost 
Evrope temelji predvsem na zmožnosti 
držav članic, vsake posebej in skupaj, ter 
na njihovi pripravljenosti za spoštovanje 
načela pravne države na lastnem ozemlju 
ter za nadzor svojih meja in zlasti zunanjih 
meja EU;
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Or. en

Predlog spremembe 176
Urmas Paet, Malik Azmani, Javier Nart

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da obramba Evrope temelji 
predvsem na sposobnosti Unije za 
verodostojno vojaško ukrepanje v zunanjih 
operacijah;

15. meni, da obramba Evrope temelji 
predvsem na sposobnosti Unije za 
verodostojno vojaško ukrepanje v zunanjih 
operacijah; ugotavlja, da je pri tem 
pomembna izmenjava informacij z 
Natom; 

Or. en

Predlog spremembe 177
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da obramba Evrope temelji 
predvsem na sposobnosti Unije za 
verodostojno vojaško ukrepanje v 
zunanjih operacijah;

15. meni, da obramba evropskih 
vrednot in interesov temelji predvsem na 
sposobnosti Unije, da pravočasno ukrepa z 
vso paleto možnosti, ki jih ima na 
razpolago na interesnih področjih;

Or. it

Predlog spremembe 178
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da obramba Evrope temelji 
predvsem na sposobnosti Unije za 

15. meni, da obramba Evrope deloma 
temelji predvsem na njeni sposobnosti za 
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verodostojno vojaško ukrepanje v zunanjih 
operacijah;

verodostojno ukrepanje v zunanjih 
operacijah v okviru civilnih in vojaških 
operacij SVOP;

Or. fr

Predlog spremembe 179
Željana Zovko

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da obramba Evrope temelji 
predvsem na sposobnosti Unije za 
verodostojno vojaško ukrepanje v zunanjih 
operacijah;

15. meni, da obramba Evrope temelji 
predvsem na sposobnosti Unije za 
verodostojno vojaško ukrepanje v zunanjih 
operacijah brez nepotrebnega odlašanja;

Or. en

Predlog spremembe 180
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da obramba Evrope temelji 
predvsem na sposobnosti Unije za 
verodostojno vojaško ukrepanje v zunanjih 
operacijah;

15. meni, da obramba Evrope temelji 
predvsem na trdnem čezatlantskem 
zavezništvu in sposobnosti Unije za 
verodostojno vojaško ukrepanje v zunanjih 
operacijah;

Or. en

Predlog spremembe 181
Martin Horwood, Malik Azmani, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja, da od sprejetja globalne 
strategije EU leta 2016 širjenje 
regionalnih in lokalnih konfliktov, 
nenazadnje v bližini naših neposrednih 
sosedov, predstavlja številne izzive za 
varnost Unije, saj je učinek teh konfliktov 
pogosto čutiti tudi drugje; glede tega 
meni, da bi morala Unija postati močnejši 
akter v kriznem upravljanju, reševanju 
konfliktov in ohranjanju miru, če je le 
mogoče v sodelovanju z drugimi 
regionalnimi in mednarodnimi 
organizacijami, kot sta OZN in Afriška 
unija, v skladu s svojimi zavezami glede 
multilateralizma, a tudi samostojno, kadar 
razmere to zahtevajo;

Or. en

Predlog spremembe 182
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. spodbuja Evropsko službo za 
zunanje delovanje in države članice, naj 
pri načrtovanju zmogljivosti in razvoju 
uporabljajo pristop, ki bo bolj usmerjen v 
prihodnost, ter naj predvidevajo prihodnje 
potrebe za odločen odziv EU na krize in 
konflikte, da bi tako dolgoročno okrepili 
civilne misije;

Or. en

Predlog spremembe 183
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 16
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ugotavlja, da je Unija trenutno 
prisotna na treh celinah, kamor je 
napotenih 16 civilnih ali vojaških misij 
(deset civilnih in šest vojaških misij, 
vključno s tremi izvršnimi in tremi 
neizvršilnimi misijami); priznava, da te 
misije prispevajo k miru, varnosti in 
mednarodni stabilnosti; poudarja, da mora 
njihovo izvajanje spremljati preoblikovanje 
instrumentov iz Lizbonske pogodbe, ki so 
bili uvedeni v zadnjih letih, da bi bile 
učinkovitejše;

16. ugotavlja, da je Unija trenutno 
prisotna na treh celinah, kamor je 
napotenih 16 civilnih ali vojaških misij 
(deset civilnih in šest vojaških misij, 
vključno s tremi izvršnimi in tremi 
neizvršilnimi misijami); priznava, da te 
misije prispevajo k miru, varnosti in 
mednarodni stabilnosti; poudarja, da mora 
njihovo izvajanje spremljati temeljito 
preoblikovanje instrumentov iz Lizbonske 
pogodbe, ki so bili uvedeni v zadnjih letih, 
da bi bile učinkovitejše, hkrati pa je treba 
zmanjšati njihov obseg in število, da bodo 
lahko evropski partnerji posredovali, kjer 
bo to neogibno potrebno, ter omogočiti 
čim boljše pogoje za uspešno izvajanje 
misij;

Or. en

Predlog spremembe 184
Tonino Picula

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ugotavlja, da je Unija trenutno 
prisotna na treh celinah, kamor je 
napotenih 16 civilnih ali vojaških misij 
(deset civilnih in šest vojaških misij, 
vključno s tremi izvršnimi in tremi 
neizvršilnimi misijami); priznava, da te 
misije prispevajo k miru, varnosti in 
mednarodni stabilnosti; poudarja, da mora 
njihovo izvajanje spremljati preoblikovanje 
instrumentov iz Lizbonske pogodbe, ki so 
bili uvedeni v zadnjih letih, da bi bile 
učinkovitejše;

16. ugotavlja, da je Unija trenutno 
prisotna na treh celinah, kamor je 
napotenih 16 civilnih ali vojaških misij 
(deset civilnih in šest vojaških misij, 
vključno s tremi izvršnimi in tremi 
neizvršilnimi misijami); ponovno opozarja 
na pomen misije EULEX na Kosovem, ki 
je največja civilna misija SVOP, ter na 
misijo EUFOR v Bosni in Hercegovini, ki 
pomembno prispevata k varnosti 
Zahodnega Balkana; priznava, da te 
misije prispevajo k miru, varnosti in 
mednarodni stabilnosti; poudarja, da mora 
njihovo izvajanje spremljati preoblikovanje 
instrumentov iz Lizbonske pogodbe, ki so 
bili uvedeni v zadnjih letih, da bi bile 
učinkovitejše;
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Or. en

Predlog spremembe 185
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ugotavlja, da je Unija trenutno 
prisotna na treh celinah, kamor je 
napotenih 16 civilnih ali vojaških misij 
(deset civilnih in šest vojaških misij, 
vključno s tremi izvršnimi in tremi 
neizvršilnimi misijami); priznava, da te 
misije prispevajo k miru, varnosti in 
mednarodni stabilnosti; poudarja, da mora 
njihovo izvajanje spremljati preoblikovanje 
instrumentov iz Lizbonske pogodbe, ki so 
bili uvedeni v zadnjih letih, da bi bile 
učinkovitejše;

16. ugotavlja, da je Unija trenutno 
prisotna na treh celinah, kamor je 
napotenih 16 civilnih ali vojaških misij 
(deset civilnih in šest vojaških misij, 
vključno s tremi izvršnimi in tremi 
neizvršilnimi misijami); priznava, da te 
misije prispevajo k miru, varnosti in 
mednarodni stabilnosti; poudarja, da mora 
njihovo izvajanje spremljati preoblikovanje 
instrumentov iz Lizbonske pogodbe, ki so 
bili uvedeni v zadnjih letih, da bi bile 
učinkovitejše; si prizadeva za večjo raven 
učinkovitosti misij SVOP, da bi dosegli 
70-odstotni cilj glede napotenega osebja, 
ter poziva države članice, naj povečajo 
svoj prispevek; 

Or. en

Predlog spremembe 186
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ugotavlja, da je Unija trenutno 
prisotna na treh celinah, kamor je 
napotenih 16 civilnih ali vojaških misij 
(deset civilnih in šest vojaških misij, 
vključno s tremi izvršnimi in tremi 
neizvršilnimi misijami); priznava, da te 
misije prispevajo k miru, varnosti in 
mednarodni stabilnosti; poudarja, da mora 

16. ugotavlja, da je Unija trenutno 
prisotna na treh celinah, kamor je 
napotenih 16 civilnih ali vojaških misij 
(deset civilnih in šest vojaških misij, 
vključno s tremi izvršnimi in tremi 
neizvršilnimi misijami); priznava, da te 
misije prispevajo k miru, varnosti in 
mednarodni stabilnosti;
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njihovo izvajanje spremljati 
preoblikovanje instrumentov iz Lizbonske 
pogodbe, ki so bili uvedeni v zadnjih letih, 
da bi bile učinkovitejše;

Or. fr

Predlog spremembe 187
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ugotavlja, da je Unija trenutno 
prisotna na treh celinah, kamor je 
napotenih 16 civilnih ali vojaških misij 
(deset civilnih in šest vojaških misij, 
vključno s tremi izvršnimi in tremi 
neizvršilnimi misijami); priznava, da te 
misije prispevajo k miru, varnosti in 
mednarodni stabilnosti; poudarja, da mora 
njihovo izvajanje spremljati 
preoblikovanje instrumentov iz Lizbonske 
pogodbe, ki so bili uvedeni v zadnjih letih, 
da bi bile učinkovitejše;

16. ugotavlja, da je Unija trenutno 
prisotna na treh celinah, kamor je 
napotenih 16 civilnih ali vojaških misij 
(deset civilnih in šest vojaških misij, 
vključno s tremi izvršnimi in tremi 
neizvršilnimi misijami); priznava, da 
nobena od teh misij bistveno ne prispeva k 
miru, varnosti in mednarodni stabilnosti; 

Or. en

Predlog spremembe 188
Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ugotavlja, da je Unija trenutno 
prisotna na treh celinah, kamor je 
napotenih 16 civilnih ali vojaških misij 
(deset civilnih in šest vojaških misij, 
vključno s tremi izvršnimi in tremi 
neizvršilnimi misijami); priznava, da te 
misije prispevajo k miru, varnosti in 
mednarodni stabilnosti; poudarja, da mora 

16. ugotavlja, da je Unija trenutno 
prisotna na treh celinah, kamor je 
napotenih 16 civilnih ali vojaških misij 
(deset civilnih in šest vojaških misij, 
vključno s tremi izvršnimi in tremi 
neizvršilnimi misijami); priznava, da te 
misije prispevajo k miru, varnosti in 
mednarodni stabilnosti; poudarja, da mora 
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njihovo izvajanje spremljati preoblikovanje 
instrumentov iz Lizbonske pogodbe, ki so 
bili uvedeni v zadnjih letih, da bi bile 
učinkovitejše;

njihovo izvajanje spremljati preoblikovanje 
določenih instrumentov iz Lizbonske 
pogodbe, ki so bili uvedeni v zadnjih letih, 
da bi bili učinkovitejši, pa tudi da bi se 
povečala varnost evropskih državljanov;

Or. de

Predlog spremembe 189
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. pozdravlja vključitev Evropskega 
računskega sodišča v revizijo misij in 
operacij SVOP ter spodbuja pripravo 
nadaljnjih posebnih poročil o drugih 
misijah in operacijah;

Or. en

Predlog spremembe 190
Radosław Sikorski

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poudarja, da bi morala imeti EU 
možnost razmestiti zmogljivosti za 
ohranjanje miru v zamrznjenih konfliktih 
na postsovjetskem prostoru;

Or. en

Predlog spremembe 191
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Predlog resolucije
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Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. spodbuja države članice in 
evropske strukture, naj ohranijo prednostno 
in visoko raven zavezanosti v Afriki; 
pozdravlja tudi sklep Sveta iz julija 2018 o 
podaljšanju mandata vojaške misije za 
oblikovanje EUTM RCA za dve leti in 
željo Sveta, da začne civilno misijo kot 
dopolnilo vojaške komponente; ugotavlja, 
da je ta nedavni razvoj pozitiven znak 
ponovne vzpostavitve stikov med državami 
članicami;

17. spodbuja države članice in 
evropske strukture, naj ohranijo prednostno 
in visoko raven zavezanosti v Afriki; 
pozdravlja tudi sklep Sveta iz julija 2018 o 
podaljšanju mandata vojaške misije za 
oblikovanje EUTM RCA za dve leti in 
željo Sveta, da začne civilno misijo kot 
dopolnilo vojaške komponente; ugotavlja, 
da je ta nedavni razvoj pozitiven znak 
ponovne vzpostavitve stikov med državami 
članicami; priznava, da je tesnejše 
sodelovanje z obstoječimi regionalnimi 
silami, kot so Afriška unija, skupina G5 
Sahel in Gospodarska skupnost 
zahodnoafriških držav (ECOWAS) ter 
ZDA, bistvenega pomena za uspešno 
delovanje v Afriki;

Or. en

Predlog spremembe 192
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. spodbuja države članice in 
evropske strukture, naj ohranijo prednostno 
in visoko raven zavezanosti v Afriki; 
pozdravlja tudi sklep Sveta iz julija 2018 o 
podaljšanju mandata vojaške misije za 
oblikovanje EUTM RCA za dve leti in 
željo Sveta, da začne civilno misijo kot 
dopolnilo vojaške komponente; ugotavlja, 
da je ta nedavni razvoj pozitiven znak 
ponovne vzpostavitve stikov med državami 
članicami;

17. spodbuja države članice in 
evropske strukture, naj ohranijo prednostno 
in visoko raven zavezanosti v Afriki; 
pozdravlja tudi sklep Sveta iz julija 2018 o 
podaljšanju mandata vojaške misije za 
oblikovanje EUTM RCA za dve leti in 
željo Sveta, da začne civilno misijo kot 
dopolnilo vojaške komponente; ugotavlja, 
da je ta nedavni razvoj pozitiven znak 
ponovne vzpostavitve stikov med državami 
članicami, vendar poudarja, da so 
varnostne razmere in razmere na 
področju človekovih pravic v državi še 
vedno zelo problematične;
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Or. en

Predlog spremembe 193
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. spodbuja države članice in 
evropske strukture, naj ohranijo 
prednostno in visoko raven zavezanosti v 
Afriki; pozdravlja tudi sklep Sveta iz julija 
2018 o podaljšanju mandata vojaške misije 
za oblikovanje EUTM RCA za dve leti in 
željo Sveta, da začne civilno misijo kot 
dopolnilo vojaške komponente; ugotavlja, 
da je ta nedavni razvoj pozitiven znak 
ponovne vzpostavitve stikov med državami 
članicami;

17. poziva države članice in evropske 
organe, naj ohranijo pravo geografsko 
ravnovesje in zagotovijo učinkovito rabo 
virov; v tem duhu priznava sklep Sveta iz 
julija 2018 o podaljšanju mandata vojaške 
misije za oblikovanje EUTM RCA za dve 
leti in željo Sveta, da začne civilno misijo 
kot dopolnilo vojaške komponente; 
ugotavlja, da je ta nedavni razvoj pozitiven 
znak ponovne vzpostavitve stikov med 
državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 194
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. spodbuja države članice in 
evropske strukture, naj ohranijo 
prednostno in visoko raven zavezanosti v 
Afriki; pozdravlja tudi sklep Sveta iz julija 
2018 o podaljšanju mandata vojaške misije 
za oblikovanje EUTM RCA za dve leti in 
željo Sveta, da začne civilno misijo kot 
dopolnilo vojaške komponente; ugotavlja, 
da je ta nedavni razvoj pozitiven znak 
ponovne vzpostavitve stikov med državami 
članicami;

17. spodbuja države članice in 
evropske organe, naj ohranijo prednostno 
in visoko raven zavezanosti v Afriki; 
obžaluje sklep Sveta iz julija 2018 o 
podaljšanju mandata vojaške misije za 
oblikovanje EUTM RCA za dve leti in 
željo Sveta, da začne civilno misijo kot 
dopolnilo vojaške komponente; ugotavlja, 
da je ta nedavni razvoj znak ponovne 
vzpostavitve stikov med državami 
članicami;

Or. en
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Predlog spremembe 195
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. ugotavlja, da ima na Bližnjem 
vzhodu, v regiji, ki je ključna za evropsko 
varnost, Unija tri misije SVOP, in sicer 
EU BAM Rafah (Tel Aviv), EUPOL 
COPPS na Palestinskih ozemljih 
(Ramala) in EUAM Iraq (Bagdad); 
obžaluje izbruh nasilja v Iraku in 
streljanje varnostnih sil na protestnike; 
poziva EU in zlasti misijo EUAM, naj 
ponovno pregleda svoje delovanje v zvezi z 
reformo varnostnega sektorja glede na 
nesprejemljivo število smrtnih žrtev med 
protestniki;

Or. en

Predlog spremembe 196
Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. pozdravlja globalno delovanje 
Unije v regiji Sahel in Afriškem rogu s 
šestimi civilnimi (EUCAP Mali, EUCAP 
Niger, EUCAP Somalija) in vojaškimi 
misijami (EUTM Mali, EUTM Somalija, 
Atalanta); pozdravlja in spodbuja 
prizadevanja za regionalizacijo delovanja 
civilnih misij v Sahelu ob varnostnih 
izzivih, ki presegajo meje držav članic, kjer 
se izvajajo evropske misije;

18. pozdravlja globalno delovanje 
Unije v regiji Sahel in Afriškem rogu s 
šestimi civilnimi (EUCAP Mali, EUCAP 
Niger, EUCAP Somalia) in vojaškimi 
misijami (EUTM Mali, EUTM Somalia, 
Atalanta); pozdravlja in spodbuja 
prizadevanja za regionalizacijo delovanja 
civilnih misij v Sahelu ob varnostnih 
izzivih, ki presegajo meje držav članic, kjer 
se izvajajo evropske misije; v zvezi s tem 
kritizira, da ESZD ni določila ustreznih 
kazalnikov za spremljanje rezultatov misij 
EUCAP Niger in EUCAP Mali ter da sta 
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bila spremljanje in ocenjevanje dejavnosti 
v okviru misij neustrezna in nista bila 
osredotočena na posledice;

Or. de

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

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. pozdravlja globalno delovanje 
Unije v regiji Sahel in Afriškem rogu s 
šestimi civilnimi (EUCAP Mali, EUCAP 
Niger, EUCAP Somalija) in vojaškimi 
misijami (EUTM Mali, EUTM Somalija, 
Atalanta); pozdravlja in spodbuja 
prizadevanja za regionalizacijo delovanja 
civilnih misij v Sahelu ob varnostnih 
izzivih, ki presegajo meje držav članic, kjer 
se izvajajo evropske misije;

18. pozdravlja globalno delovanje 
Unije v regiji Sahel in Afriškem rogu s 
šestimi civilnimi (EUCAP Mali, EUCAP 
Niger, EUCAP Somalia) in vojaškimi 
misijami (EUTM Mali, EUTM Somalia, 
Atalanta); pozdravlja in spodbuja 
prizadevanja za regionalizacijo delovanja 
civilnih misij v Sahelu ob varnostnih 
izzivih, ki presegajo meje držav članic, kjer 
se izvajajo evropske misije, ter pozdravlja 
podporo, ki jo Evropska unija zagotavlja 
operaciji G5 Sahel;

Or. fr

Predlog spremembe 198
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. je globoko zaskrbljen glede 
številnih preiskanih in sporočenih 
primerov hudih kršitev človekovih pravic 
v okviru operacije UN/MINUSMA, ki so 
jih zagrešile malijske varnostne sile in bi 
se v skladu s humanitarnim pravom lahko 
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štele za vojne zločine; poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico, naj 
zagotovi, da partnerji EU strogo 
spoštujejo mednarodno humanitarno 
pravo in pravo človekovih pravic ter 
pravno zavezujoče predpise EU in da se 
storilci v navedenih primerih nemudoma 
privedejo pred sodišče; poziva ESZD, naj 
Parlamentu nujno poroča o teh primerih;

Or. en

Predlog spremembe 199
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. se sprašuje, ali so misije, kot je 
EUTM Mali, regiji v pomoč ali 
poslabšujejo razmere; ugotavlja, da je bilo 
od leta 2013 več napadov na vojake 
EUTM Mali, vojake OZN MINUSMA, 
malijske vojake in operacijo Barkhane;

Or. en

Predlog spremembe 200
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. je zaskrbljen zaradi vse slabših 
razmer v Burkini Faso; dvomi v ustreznost 
napotitve civilne in/ali vojaške misije, da 
bi okrepili upravljanje varnostnega 
sektorja, spoštovanje človekovih pravic in 
ponovno vzpostavitev zaupanja ljudi v 
varnostne sile;

19. je zaskrbljen zaradi vse slabših 
razmer v Burkini Faso;

Or. en
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Predlog spremembe 201
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. je zaskrbljen zaradi vse slabših 
razmer v Burkini Faso; dvomi v ustreznost 
napotitve civilne in/ali vojaške misije, da bi 
okrepili upravljanje varnostnega sektorja, 
spoštovanje človekovih pravic in ponovno 
vzpostavitev zaupanja ljudi v varnostne 
sile;

19. je zaskrbljen zaradi vse slabših 
razmer v Burkini Faso; dvomi v ustreznost 
napotitve civilne in/ali vojaške misije, da bi 
okrepili upravljanje varnostnega sektorja, 
demokratični nadzor oboroženih sil in 
civilni nadzor celotnega varnostnega 
sektorja, vključno z močno odgovornostjo, 
človekovimi pravicami in ponovno 
vzpostavitvijo zaupanja ljudi v varnostne 
sile;

Or. en

Predlog spremembe 202
Assita Kanko

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. je zaskrbljen zaradi vse slabših 
razmer v Burkini Faso; dvomi v ustreznost 
napotitve civilne in/ali vojaške misije, da 
bi okrepili upravljanje varnostnega 
sektorja, spoštovanje človekovih pravic in 
ponovno vzpostavitev zaupanja ljudi v 
varnostne sile;

19. je zaskrbljen zaradi vse slabših 
razmer v Burkini Faso in geopolitičnih 
posledic za območje Sahela in zahod, ki bi 
lahko upravičevale civilno in/ali vojaško 
misijo, da bi okrepili upravljanje 
varnostnega sektorja, spoštovanje 
človekovih pravic in ponovno vzpostavitev 
zaupanja ljudi v varnostne sile;

Or. nl

Predlog spremembe 203
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete



PE643.150v01-00 98/162 AM\1192395SL.docx

SL

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. je zaskrbljen zaradi vse slabših 
razmer v Burkini Faso; dvomi v ustreznost 
napotitve civilne in/ali vojaške misije, da 
bi okrepili upravljanje varnostnega 
sektorja, spoštovanje človekovih pravic in 
ponovno vzpostavitev zaupanja ljudi v 
varnostne sile;

19. je zaskrbljen zaradi vse slabših 
razmer v Burkini Faso; dvomi v ustreznost 
napotitve civilne misije, da bi okrepili 
upravljanje varnostnega sektorja, 
spoštovanje človekovih pravic in ponovno 
vzpostavitev zaupanja ljudi v varnostne 
sile;

Or. en

Predlog spremembe 204
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. je zaskrbljen zaradi vse slabših 
razmer v Burkini Faso; dvomi v ustreznost 
napotitve civilne in/ali vojaške misije, da 
bi okrepili upravljanje varnostnega 
sektorja, spoštovanje človekovih pravic in 
ponovno vzpostavitev zaupanja ljudi v 
varnostne sile;

19. je zaskrbljen zaradi vse slabših 
razmer v Burkini Faso; dvomi v ustreznost 
napotitve civilne misije, da bi okrepili 
upravljanje varnostnega sektorja, 
spoštovanje človekovih pravic in ponovno 
vzpostavitev zaupanja ljudi v varnostne 
sile;

Or. en

Predlog spremembe 205
Željana Zovko

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. ponovno poudarja strateški pomen 
Zahodnega Balkana za varnost in 
stabilnost EU; poudarja, da je treba 
izboljšati sodelovanje, povezovanje in 
usklajevanje EU v regiji, vključno z 
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mandatom misij SVOP EU; ponavlja, da 
je namen politike EU za Zahodni Balkan 
uskladiti države v regiji s pravnim redom 
EU in jim pomagati pri pripravah na 
pristop, s čimer bi se povečalo upravljanje 
miru in stabilnosti za celotno Evropo;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poudarja, kako pomembna sta 
Vzhodna Evropa in Zahodni Balkan za 
stabilnost in varnost EU, in meni, da je 
treba okrepiti politična prizadevanja EU 
ter se osredotočiti na ti regiji, tudi s 
trdnim mandatom za misije EU v okviru 
skupne varnostne in obrambne politike;

Or. en

Predlog spremembe 207
Željana Zovko

Predlog resolucije
Odstavek 19 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19b. poudarja ključno vlogo operacije 
EUFOR Althea v Bosni in Hercegovini za 
razvoj in vzdrževanje miru in varnosti v 
državi in regiji; pozdravlja sklepe Sveta iz 
oktobra 2019, ki podpirajo stalno 
prisotnost evropskih vojaških sil v Bosni 
in Hercegovini;

Or. en
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Predlog spremembe 208
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva k hitremu izvajanju Pakta o 
civilnih misijah, ki so ga novembra 2018 
sprejeli Svet in države članice in je 
namenjen krepitvi sredstev civilne SVOP, 
da bi misije postale prožnejše in bolj 
operativne, Unija pa na terenu 
učinkovitejša in verodostojnejša;

20. poziva k hitremu izvajanju Pakta o 
civilnih misijah, ki so ga novembra 2018 
sprejeli Svet in države članice in je 
namenjen krepitvi sredstev civilne SVOP, 
da bi misije postale prožnejše in bolj 
operativne, Unija pa na terenu 
učinkovitejša in verodostojnejša; poziva 
države članice, naj oblikujejo zanesljiv 
letni pregled, ki bo pomagal oceniti 
napredek pri izvajanju pakta o civilnih 
vidikih SVOP in lahko podpre nadaljnjo 
profesionalizacijo civilnih vidikov SVOP 
po letu 2023, vključno z ukrepi za 
zagotavljanje odgovornosti vseh 
udeleženih akterjev za doseganje 
rezultatov; poziva države članice, naj prek 
pilotnega projekta čim prej preskusijo na 
novo uvedeni koncept specializiranih ekip 
na tem področju ter ga uporabijo, da bi za 
omejeno obdobje zagotovile specializirane 
zmogljivosti, zapolnile trenutne vrzeli v 
zmogljivostih in ocenile izkušnje, 
pridobljene iz prvih napotitev;

Or. en

Predlog spremembe 209
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva k hitremu izvajanju Pakta o 
civilnih misijah, ki so ga novembra 2018 
sprejeli Svet in države članice in je 

20. poziva k zaustavitvi izvajanja Pakta 
o civilnih misijah, ki ga je Svet sprejel 
novembra 2018, dokler ne bo v celoti 



AM\1192395SL.docx 101/162 PE643.150v01-00

SL

namenjen krepitvi sredstev civilne SVOP, 
da bi misije postale prožnejše in bolj 
operativne, Unija pa na terenu 
učinkovitejša in verodostojnejša;

opravljena obsežna revizija evropskega 
koncepta civilnih misij, ki bi jih upravljala 
EU, in izvedena celovita ocena že 
izvedenih misij SVOP, da se zagotovi 
obsežna sprememba načina, kako se te 
misije začnejo, načrtujejo in izvajajo, tako 
da bi bile pregledne, odgovorne in bi se 
lahko izvajale v skladu s standardi, kot so 
evropski ideali o pravni državi in 
človekovih pravicah, ki naj bi jih izvajale;

Or. en

Predlog spremembe 210
Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva k hitremu izvajanju Pakta o 
civilnih misijah, ki so ga novembra 2018 
sprejeli Svet in države članice in je 
namenjen krepitvi sredstev civilne SVOP, 
da bi misije postale prožnejše in bolj 
operativne, Unija pa na terenu 
učinkovitejša in verodostojnejša;

20. poziva k hitremu izvajanju Pakta o 
civilnih misijah, ki so ga novembra 2018 
sprejeli Svet in države članice in je 
namenjen krepitvi sredstev civilne SVOP, 
da bi dosegli dogovorjeno število 
zaposlenih ter da bi misije postale 
prožnejše in bolj operativne, Unija pa na 
terenu učinkovitejša in verodostojnejša;

Or. de

Predlog spremembe 211
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva k hitremu izvajanju Pakta o 
civilnih misijah, ki so ga novembra 2018 
sprejeli Svet in države članice in je 
namenjen krepitvi sredstev civilne SVOP, 
da bi misije postale prožnejše in bolj 
operativne, Unija pa na terenu 

20. poziva k učinkovitemu izvajanju 
Pakta o civilnih misijah, ki so ga novembra 
2018 sprejeli Svet in države članice in je 
namenjen krepitvi sredstev civilne SVOP, 
da bi misije postale prožnejše in bolj 
operativne, Unija pa na terenu 



PE643.150v01-00 102/162 AM\1192395SL.docx

SL

učinkovitejša in verodostojnejša; učinkovitejša in verodostojnejša;

Or. en

Predlog spremembe 212
Sandra Kalniete

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poudarja, da je trenutno 10 
civilnih misij SVOP, ki imajo visoko 
dodano vrednost za mir in varnost, 
napotenih v sosedstvu EU: v Afriki in na 
Bližnjem vzhodu, Zahodnem Balkanu in v 
Vzhodni Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 213
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poudarja, da se z izvajanjem pakta 
o civilnih vidikih SVOP ne bi smela 
končati krepitev civilnih vidikov SVOP;

Or. en

Predlog spremembe 214
Javier Nart, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe
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21. vendar ugotavlja, da je učinkovitost 
misij in operacij SVOP na splošno soočena 
z vedno večjim odporom držav članic in 
evropskih institucij, da bi okrepile te misije 
in operacije, tako z vidika človeških virov 
kot z vidika njihovih mandatov; ugotavlja, 
da so vojaške operacije SVOP vse bolj 
osredotočene na usposabljanje oboroženih 
sil (EUTM) brez izvršilne razsežnosti;

21. vendar ugotavlja, da je učinkovitost 
misij in operacij SVOP na splošno soočena 
z vedno večjim odporom držav članic in 
evropskih institucij, da bi okrepile te misije 
in operacije, tako z vidika človeških virov 
kot z vidika njihovih mandatov; ugotavlja, 
da so vojaške operacije SVOP vse bolj 
osredotočene na usposabljanje oboroženih 
sil (EUTM) brez izvršilne razsežnosti in 
ugotavlja, da čeprav se priznava delo 
osebja EUTM, omejitve na področju 
usposabljanja in pomanjkanje orožja vodi 
v nezadostno delovanje usposobljenih 
enot, ki ne morejo zajeziti naraščanja 
džihadističnega terorizma in oboroženih 
uporov;

Or. fr

Predlog spremembe 215
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. vendar ugotavlja, da je 
učinkovitost misij in operacij SVOP na 
splošno soočena z vedno večjim odporom 
držav članic in evropskih institucij, da bi 
okrepile te misije in operacije, tako z 
vidika človeških virov kot z vidika 
njihovih mandatov; ugotavlja, da so 
vojaške operacije SVOP vse bolj 
osredotočene na usposabljanje oboroženih 
sil (EUTM) brez izvršilne razsežnosti;

21. pozdravlja, da so vojaške operacije 
SVOP vse bolj osredotočene na 
usposabljanje oboroženih sil (EUTM) brez 
izvršilne razsežnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 216
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 21
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Predlog resolucije Predlog spremembe

21. vendar ugotavlja, da je učinkovitost 
misij in operacij SVOP na splošno soočena 
z vedno večjim odporom držav članic in 
evropskih institucij, da bi okrepile te misije 
in operacije, tako z vidika človeških virov 
kot z vidika njihovih mandatov; ugotavlja, 
da so vojaške operacije SVOP vse bolj 
osredotočene na usposabljanje oboroženih 
sil (EUTM) brez izvršilne razsežnosti;

21. vendar ugotavlja, da učinkovitost 
misij in operacij SVOP na splošno ovira 
vedno večji odpor držav članic in 
evropskih institucij, da bi okrepile te misije 
in operacije, tako z vidika človeških virov 
kot z vidika njihovih mandatov; ugotavlja, 
da vojaške operacije SVOP vse pogosteje 
temeljijo na usposabljanju oboroženih sil 
(EUTM), brez izvršne razsežnosti, ki bi 
poudarilo pripravljenost za naložbe v 
pokonfliktno stabilizacijo, ohranjanje 
miru, uveljavljanje miru in druge 
zahtevne vojaške operacije, katerih cilj je 
zagotavljanje mednarodnega miru in 
stabilnosti;

Or. en

Predlog spremembe 217
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. vendar ugotavlja, da je učinkovitost 
misij in operacij SVOP na splošno soočena 
z vedno večjim odporom držav članic in 
evropskih institucij, da bi okrepile te misije 
in operacije, tako z vidika človeških virov 
kot z vidika njihovih mandatov; ugotavlja, 
da so vojaške operacije SVOP vse bolj 
osredotočene na usposabljanje oboroženih 
sil (EUTM) brez izvršilne razsežnosti;

21. ugotavlja, da učinkovitost misij in 
operacij SVOP na splošno do določene 
mere ovira vedno večji odpor držav članic 
in evropskih institucij, da bi okrepile te 
misije in operacije z vidika človeških virov 
in njihovih mandatov, zlasti kar zadeva 
odgovornost osebja in preglednost; 
ugotavlja, da vojaške operacije SVOP 
vedno bolj temeljijo na usposabljanju 
oboroženih sil brez izvršilne razsežnosti;

Or. en

Predlog spremembe 218
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Predlog resolucije
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Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. vendar ugotavlja, da je učinkovitost 
misij in operacij SVOP na splošno soočena 
z vedno večjim odporom držav članic in 
evropskih institucij, da bi okrepile te misije 
in operacije, tako z vidika človeških virov 
kot z vidika njihovih mandatov; ugotavlja, 
da so vojaške operacije SVOP vse bolj 
osredotočene na usposabljanje oboroženih 
sil (EUTM) brez izvršilne razsežnosti;

21. vendar ugotavlja, da učinkovitost 
misij in operacij SVOP na splošno ovirajo 
varnostne razmere v regijah s kriznimi 
razmerami, omejena sredstva držav članic 
in evropskih institucij, da bi okrepile te 
misije in operacije tako z vidika človeških 
virov kot z vidika njihovih mandatov; 
ugotavlja, da vojaške operacije SVOP 
vedno bolj temeljijo na usposabljanju 
oboroženih sil brez izvršilne razsežnosti;

Or. en

Predlog spremembe 219
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. vendar ugotavlja, da je učinkovitost 
misij in operacij SVOP na splošno soočena 
z vedno večjim odporom držav članic in 
evropskih institucij, da bi okrepile te misije 
in operacije, tako z vidika človeških virov 
kot z vidika njihovih mandatov; ugotavlja, 
da so vojaške operacije SVOP vse bolj 
osredotočene na usposabljanje oboroženih 
sil (EUTM) brez izvršilne razsežnosti;

21. vendar ugotavlja, da se učinkovitost 
misij in operacij SVOP na splošno sooča z 
izzivi zaradi omejitev prizadevanj držav 
članic in evropskih institucij, da bi okrepile 
te misije in operacije, tako z vidika 
človeških virov kot z vidika njihovih 
mandatov; ugotavlja, da vojaške operacije 
SVOP vedno bolj temeljijo na 
usposabljanju oboroženih sil (EUTM) brez 
izvršilne razsežnosti;

Or. en

Predlog spremembe 220
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe
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22. zaskrbljeno ugotavlja, da 
učinkovitost zadnjih civilnih in vojaških 
operacij SVOP ogrožajo trajne strukturne 
pomanjkljivosti;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 221
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. zaskrbljeno ugotavlja, da 
učinkovitost zadnjih civilnih in vojaških 
operacij SVOP ogrožajo trajne strukturne 
pomanjkljivosti;

22. zaskrbljeno ugotavlja, da 
učinkovitost zadnjih civilnih in vojaških 
operacij SVOP ovirajo trajne strukturne 
pomanjkljivosti in presenetljivo 
pomanjkanje predanosti in odgovornosti 
osebja, zlasti višjega vodstva iz 
nezanemarljivega števila osebja, ki dela v 
civilnih misijah v okviru SVOP;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. zaskrbljeno ugotavlja, da 
učinkovitost zadnjih civilnih in vojaških 
operacij SVOP ogrožajo trajne strukturne 
pomanjkljivosti;

22. zaskrbljeno ugotavlja, da 
učinkovitost zadnjih civilnih in vojaških 
operacij SVOP ovirajo trajne strukturne 
pomanjkljivosti, in poziva, naj se zanje 
oblikuje skupna rešitev na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 223
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Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. zaskrbljeno ugotavlja, da 
učinkovitost zadnjih civilnih in vojaških 
operacij SVOP ogrožajo trajne strukturne 
pomanjkljivosti;

22. zaskrbljeno ugotavlja, da 
učinkovitost zadnjih civilnih in vojaških 
misij SVOP ogrožajo trajne strukturne 
pomanjkljivosti;

Or. de

Predlog spremembe 224
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. obžaluje dolgotrajne postopke 
odločanja in izvajanja; opozarja, da je 
nedavno zelo majhno število vojaških 
operacij imelo izvršni mandat zaradi 
razlike pri hitrosti odločanja o 
sodelovanju in s tem v zvezi poziva k 
prilagoditvi struktur in postopkov SVOP, 
da bi izvajali misije na hitrejši, 
prilagodljivejši in skladnejši način; je 
seznanjen z uporabo novega orodja za 
krizno upravljanje – uvedbo mini misij v 
skladu s členom 28 PEU – da bi se hitreje 
in prožneje odzvali na krize;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 225
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe
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23. obžaluje dolgotrajne postopke 
odločanja in izvajanja; opozarja, da je 
nedavno zelo majhno število vojaških 
operacij imelo izvršni mandat zaradi 
razlike pri hitrosti odločanja o sodelovanju 
in s tem v zvezi poziva k prilagoditvi 
struktur in postopkov SVOP, da bi izvajali 
misije na hitrejši, prilagodljivejši in 
skladnejši način; je seznanjen z uporabo 
novega orodja za krizno upravljanje – 
uvedbo mini misij v skladu s členom 28 
PEU – da bi se hitreje in prožneje odzvali 
na krize;

23. obžaluje dolgotrajne postopke 
odločanja in izvajanja; opozarja, da je 
nedavno zelo majhno število vojaških 
operacij imelo izvršni mandat zaradi 
razlike pri hitrosti odločanja o sodelovanju 
in s tem v zvezi poziva k prilagoditvi 
struktur in postopkov SVOP, da bi izvajali 
misije na hitrejši, prilagodljivejši in 
skladnejši način; je seznanjen z uporabo 
novega orodja za krizno upravljanje – 
uvedbo mini misij v skladu s členom 28 
PEU – da bi se hitreje in prožneje odzvali 
na krize; poziva, naj se priprava misij 
dopolnjuje z akcijskim načrtom zveze 
NATO in skupno delovno skupino za zelo 
visoko pripravljenost, da bi preprečili 
podvajanje in izboljšali podporo skupnim 
ciljem misij;

Or. en

Predlog spremembe 226
Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. obžaluje dolgotrajne postopke 
odločanja in izvajanja; opozarja, da je 
nedavno zelo majhno število vojaških 
operacij imelo izvršni mandat zaradi 
razlike pri hitrosti odločanja o 
sodelovanju in s tem v zvezi poziva k 
prilagoditvi struktur in postopkov SVOP, 
da bi izvajali misije na hitrejši, 
prilagodljivejši in skladnejši način; je 
seznanjen z uporabo novega orodja za 
krizno upravljanje – uvedbo mini misij v 
skladu s členom 28 PEU – da bi se hitreje 
in prožneje odzvali na krize;

23. obžaluje, da postopki odločanja in 
izvajanja zelo različno napredujejo, pri 
čemer je njihova hitrost odvisna od 
skupne politične volje; opozarja, da je v 
zadnjem času le zelo majhno število 
vojaških operacij dobilo izvršni mandat, 
saj s postopki odločanja ni bilo mogoče 
kompenzirati pomanjkanja politične volje, 
in v zvezi s tem poziva države članice, naj 
– v primeru politične krize – poskrbijo za 
politično voljo, ki je potrebna za aktivno 
uporabo struktur in postopkov SVOP, da 
bi izvajali misije na hitrejši, prilagodljivejši 
in skladnejši način; poziva 
podpredsednico/visoko predstavnico, naj 
Evropskemu parlamentu pojasni napotitve 
mini misij v skladu s členom 28 PEU, pri 
čemer gre očitno za novo orodje za krizno 
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upravljanje;

Or. de

Predlog spremembe 227
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. obžaluje dolgotrajne postopke 
odločanja in izvajanja; opozarja, da je 
nedavno zelo majhno število vojaških 
operacij imelo izvršni mandat zaradi 
razlike pri hitrosti odločanja o sodelovanju 
in s tem v zvezi poziva k prilagoditvi 
struktur in postopkov SVOP, da bi izvajali 
misije na hitrejši, prilagodljivejši in 
skladnejši način; je seznanjen z uporabo 
novega orodja za krizno upravljanje – 
uvedbo mini misij v skladu s členom 28 
PEU – da bi se hitreje in prožneje odzvali 
na krize;

23. opaža dolgotrajne postopke 
odločanja in izvajanja; opozarja, da je 
nedavno zelo majhno število vojaških 
operacij imelo izvršni mandat zaradi 
razlike pri hitrosti odločanja o sodelovanju 
in s tem v zvezi poziva k prilagoditvi 
struktur in postopkov SVOP, da bi izvajali 
misije na hitrejši, prilagodljivejši in 
skladnejši način; je seznanjen z uporabo 
novega orodja za krizno upravljanje – 
uvedbo mini misij v skladu s členom 28 
PEU – da bi se hitreje in prožneje odzvali 
na krize;

Or. en

Predlog spremembe 228
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Nikos 
Androulakis

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. pozdravlja priznanje, da varnosti 
ni mogoče zagotoviti brez žensk, in 
poudarja pomen njihovega sodelovanja 
pri pogajanjih in misijah;

Or. en
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Predlog spremembe 229
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da so upravni in 
proračunski postopki premalo 
prilagodljivi, kar povzroča veliko težav 
osebju, poslanemu na teren;

24. poudarja, da je cilj upravnih in 
proračunskih postopkov, ki se uporabljajo 
za misije SVOP, zagotoviti strogost pri 
upravljanju teh misij, vendar to ne sme 
povzročiti pretirane togosti pri potekanju 
in učinkovitosti teh misij;

Or. fr

Predlog spremembe 230
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja, da je treba redno 
ocenjevati misije in operacije, da bi se 
izboljšala njihova učinkovitost; poziva 
ESZD in Komisijo, naj določita mandate in 
proračune, ki ustrezajo operacijam, ter 
oblikujeta izhodno strategijo; v zvezi s tem 
poziva k bolj rednim posvetovanjem z 
ustreznimi parlamentarnimi odbori in 
slednje poziva, naj svoje naloge in 
delegacije osredotočijo na področja, kjer se 
uporabljajo misije in operacije SVOP;

25. poudarja, da je treba redno 
ocenjevati misije in operacije, da bi se 
izboljšala njihova učinkovitost; poziva 
ESZD in Komisijo, naj določita mandate in 
proračune, ki ustrezajo operacijam, ter 
oblikujeta izhodno strategijo; v zvezi s tem 
poziva k bolj rednim posvetovanjem z 
ustreznimi parlamentarnimi odbori in 
slednje poziva, naj svoje naloge in 
delegacije osredotočijo na področja, kjer se 
uporabljajo misije in operacije SVOP; 
poziva Evropsko računsko sodišče, naj 
opravi pregled vseh misij, ki potekajo v 
okviru SVOP, da se zagotovi izvajanje 
njihovih proračunov in sil na 
najučinkovitejši način; poziva tudi, naj 
imajo vse tekoče misije SVOP uraden 
končni datum, ki ga je treba celovito 
pregledati, preden se obravnava 
morebitno podaljšanje;
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Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja, da je treba redno 
ocenjevati misije in operacije, da bi se 
izboljšala njihova učinkovitost; poziva 
ESZD in Komisijo, naj določita mandate in 
proračune, ki ustrezajo operacijam, ter 
oblikujeta izhodno strategijo; v zvezi s tem 
poziva k bolj rednim posvetovanjem z 
ustreznimi parlamentarnimi odbori in 
slednje poziva, naj svoje naloge in 
delegacije osredotočijo na področja, kjer se 
uporabljajo misije in operacije SVOP;

25. poudarja, da je treba redno 
ocenjevati misije in operacije, da bi se 
izboljšala njihova učinkovitost; poziva 
ESZD in Komisijo, naj določita mandate in 
proračune, ki ustrezajo operacijam, ter 
oblikujeta izhodno strategijo; v zvezi s tem 
poziva k bolj redni izmenjavi informacij 
in posvetovanjem z ustreznimi 
parlamentarnimi odbori pred, med ter po 
misijah in operacijah in slednje poziva, 
naj svoje naloge in delegacije osredotočijo 
na področja, kjer se uporabljajo misije in 
operacije SVOP; zahteva, da ima Evropski 
parlament – poleg nacionalnih 
parlamentov – okrepljeno vlogo v zvezi s 
SVOP, da bi se zagotovil parlamentarni 
nadzor nad skupno varnostno in 
obrambno politiko EU ter njenim 
proračunom;

Or. en

Predlog spremembe 232
Joachim Schuster

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja, da je treba redno 
ocenjevati misije in operacije, da bi se 
izboljšala njihova učinkovitost; poziva 
ESZD in Komisijo, naj določita mandate in 
proračune, ki ustrezajo operacijam, ter 

25. poudarja, da je treba redno 
ocenjevati misije in operacije, da bi se 
izboljšala njihova učinkovitost; poziva 
ESZD in Komisijo, naj določita mandate in 
proračune, ki ustrezajo operacijam, ter 
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oblikujeta izhodno strategijo; v zvezi s tem 
poziva k bolj rednim posvetovanjem z 
ustreznimi parlamentarnimi odbori in 
slednje poziva, naj svoje naloge in 
delegacije osredotočijo na področja, kjer 
se uporabljajo misije in operacije SVOP;

oblikujeta izhodno strategijo; v zvezi s tem 
poziva k bolj rednim posvetovanjem z 
ustreznimi parlamentarnimi odbori;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja, da je treba redno 
ocenjevati misije in operacije, da bi se 
izboljšala njihova učinkovitost; poziva 
ESZD in Komisijo, naj določita mandate in 
proračune, ki ustrezajo operacijam, ter 
oblikujeta izhodno strategijo; v zvezi s tem 
poziva k bolj rednim posvetovanjem z 
ustreznimi parlamentarnimi odbori in 
slednje poziva, naj svoje naloge in 
delegacije osredotočijo na področja, kjer se 
uporabljajo misije in operacije SVOP;

25. poudarja, da je treba redno 
ocenjevati misije in operacije, da bi se 
izboljšala njihova učinkovitost; poziva 
ESZD in Komisijo, naj določita mandate, 
proračune ter pravila delovanja in 
operativne postopke, ki ustrezajo 
operacijam, ter oblikujeta izhodno 
strategijo; v zvezi s tem poziva k bolj 
rednim posvetovanjem z ustreznimi 
parlamentarnimi odbori in slednje poziva, 
naj svoje naloge in delegacije osredotočijo 
na področja, kjer se uporabljajo misije in 
operacije SVOP;

Or. en

Predlog spremembe 234
Nikos Androulakis, Costas Mavrides

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da je pomembno 
organizirati skupna usposabljanja in vaje 
evropskih oboroženih sil ter tako 
spodbujati interoperabilnost, da bi se čim 

26. poudarja, da je pomembno 
organizirati skupna usposabljanja in vaje 
evropskih oboroženih sil ter tako 
spodbujati interoperabilnost, da bi se čim 
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bolje pripravili na misije in obravnavali 
široko paleto konvencionalnih in 
nekonvencionalnih groženj;

bolje pripravili na misije in obravnavali 
široko paleto konvencionalnih in 
nekonvencionalnih groženj; v zvezi s tem 
pozdravlja evropsko pobudo za izmenjavo 
mladih vojaških častnikov (vojaški 
Erasmus – EMILYO), ki jo upravlja 
Evropska akademija za varnost in 
obrambo, katere namen je nacionalnim 
vojaškim institucijam za izobraževanje in 
usposabljanje omogočiti, da raziščejo 
možnosti za kvantitativno in kvalitativno 
izmenjavo znanja in izkušenj;

Or. en

Predlog spremembe 235
Kris Peeters

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da je pomembno 
organizirati skupna usposabljanja in vaje 
evropskih oboroženih sil ter tako 
spodbujati interoperabilnost, da bi se čim 
bolje pripravili na misije in obravnavali 
široko paleto konvencionalnih in 
nekonvencionalnih groženj;

26. poudarja, da je pomembno 
organizirati skupna usposabljanja in vaje 
evropskih oboroženih sil, pa tudi 
vzporedne in usklajene vaje EU in Nata, 
ter tako spodbujati interoperabilnost in 
vojaško mobilnost, da bi se čim bolje 
pripravili na misije, zagotovili 
dopolnjevanje, preprečili nepotrebno 
podvajanje in obravnavali široko paleto 
konvencionalnih in nekonvencionalnih 
groženj;

Or. en

Predlog spremembe 236
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da je pomembno 26. poudarja, da je pomembno 



PE643.150v01-00 114/162 AM\1192395SL.docx

SL

organizirati skupna usposabljanja in vaje 
evropskih oboroženih sil ter tako 
spodbujati interoperabilnost, da bi se čim 
bolje pripravili na misije in obravnavali 
široko paleto konvencionalnih in 
nekonvencionalnih groženj;

organizirati skupna usposabljanja in vaje 
evropskih oboroženih sil ter tako 
spodbujati interoperabilnost, da bi se čim 
bolje pripravili na misije in obravnavali 
široko paleto konvencionalnih in 
nekonvencionalnih groženj; poudarja, da 
se teh skupnih usposabljanj in vaj nikoli 
ne bi smelo izvajati z namenom razvoja 
„vojske EU“, o kateri se je veliko 
razpravljalo;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da je pomembno 
organizirati skupna usposabljanja in vaje 
evropskih oboroženih sil ter tako 
spodbujati interoperabilnost, da bi se čim 
bolje pripravili na misije in obravnavali 
široko paleto konvencionalnih in 
nekonvencionalnih groženj;

26. poudarja, da je pomembno 
organizirati in izvajati skupna 
usposabljanja in vaje evropskih oboroženih 
sil ter tako spodbujati organizacijsko, 
postopkovno in tehnično interoperabilnost, 
da bi se čim bolje pripravili na misije in 
obravnavali široko paleto konvencionalnih 
in nekonvencionalnih groženj;

Or. en

Predlog spremembe 238
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da je pomembno 
organizirati skupna usposabljanja in vaje 
evropskih oboroženih sil ter tako 
spodbujati interoperabilnost, da bi se čim 

26. poudarja, da je pomembno 
organizirati skupna usposabljanja in vaje 
evropskih oboroženih sil in oboroženih sil 
ZDA ter tako spodbujati interoperabilnost, 
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bolje pripravili na misije in obravnavali 
široko paleto konvencionalnih in 
nekonvencionalnih groženj;

da bi se čim bolje pripravili na misije in 
obravnavali široko paleto konvencionalnih 
in nekonvencionalnih groženj;

Or. en

Predlog spremembe 239
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da je pomembno 
organizirati skupna usposabljanja in vaje 
evropskih oboroženih sil ter tako 
spodbujati interoperabilnost, da bi se čim 
bolje pripravili na misije in obravnavali 
široko paleto konvencionalnih in 
nekonvencionalnih groženj;

26. poudarja, da je pomembno 
spodbujati skupna usposabljanja in vaje 
evropskih oboroženih sil ter tako 
spodbujati interoperabilnost, da bi se čim 
bolje pripravili na misije in obravnavali 
široko paleto konvencionalnih in 
nekonvencionalnih groženj;

Or. en

Predlog spremembe 240
Javier Nart, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja trajno pomanjkanje 
opreme oboroženih sil, kar zavira uspeh 
misij za usposabljanje; je seznanjen s 
težavami pri pravočasnem zagotavljanju 
primerne opreme (zavezujoči postopki 
javnega naročanja itd.); meni, da je 
doseganje pozitivnih rezultatov v smislu 
usposabljanja in svetovanja v korist 
vojskam v tretjih državah dolgoročno 
izjemno težko izvedljivo, če teh 
prizadevanj ne spremljajo koristni in 
usklajeni programi za opremo; pozdravlja 
pobudo za krepitev zmogljivosti v podporo 
varnosti in razvoju, ki je privedla do 

27. poudarja trajno pomanjkanje 
opreme oboroženih sil, kar zavira uspeh 
misij za usposabljanje; je seznanjen s 
težavami pri pravočasnem zagotavljanju 
primerne opreme (zavezujoči postopki 
javnega naročanja itd.); meni, da je 
doseganje pozitivnih rezultatov v smislu 
usposabljanja in svetovanja v korist 
vojskam v tretjih državah dolgoročno 
izjemno težko izvedljivo brez 
zagotavljanja koristne in potrebne vojaške 
opreme za dopolnitev teoretskega 
usposabljanja; poudarja, da bi bili 
udeleženi v vojaškem usposabljanju brez 
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revizije instrumenta za prispevanje k 
stabilnosti in miru (ICSP+) v letu 2017 za 
financiranje usposabljanja in zagotavljanja 
nesmrtonosne opreme oboroženim silam 
tretjih držav; ugotavlja, da so bili do danes 
sprejeti trije projekti, in sicer v Maliju, 
Srednjeafriški republiki in Burkini Faso; 
opozarja na močno potrebo lokalnega 
prebivalstva po podpori na področju 
usposabljanja in zagotavljanja opreme;

orožja obsojeni na gotovo smrt ob 
spopadih; opozarja, da je za oborožene 
grožnje, s katerimi se soočajo te države, 
potreben tudi oborožen odziv; podpira 
številne zahteve lokalnega prebivalstva, 
uprav in vlad, da bi se učinkovito 
spopadle z nestabilnimi razmerami in 
terorizmom; poudarja, da je Rusija 
vstopila v Srednjeafriško republiko in se v 
njej uveljavila s konkretnim odzivom na te 
številne zahteve ter da se na Rusijo 
poskuša obrniti vse več držav Sahela; 
poudarja zmogljivosti za spremljanje teh 
prizadevanj z uporabnimi in usklajenimi 
programi opreme; pozdravlja pobudo za 
krepitev zmogljivosti v podporo varnosti in 
razvoju, ki je privedla do revizije 
instrumenta za prispevanje k stabilnosti in 
miru (ICSP+) v letu 2017 za financiranje 
usposabljanja in zagotavljanja 
nesmrtonosne opreme oboroženim silam 
tretjih držav; ugotavlja, da so bili do danes 
sprejeti trije projekti, in sicer v Maliju, 
Srednjeafriški republiki in Burkini Faso;

Or. fr

Predlog spremembe 241
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja trajno pomanjkanje 
opreme oboroženih sil, kar zavira uspeh 
misij za usposabljanje; je seznanjen s 
težavami pri pravočasnem zagotavljanju 
primerne opreme (zavezujoči postopki 
javnega naročanja itd.); meni, da je 
doseganje pozitivnih rezultatov v smislu 
usposabljanja in svetovanja v korist 
vojskam v tretjih državah dolgoročno 
izjemno težko izvedljivo, če teh 
prizadevanj ne spremljajo koristni in 
usklajeni programi za opremo; pozdravlja 

27. poudarja trajno pomanjkanje 
opreme oboroženih sil, kar zavira uspeh 
misij za usposabljanje; je seznanjen s 
težavami pri pravočasnem zagotavljanju 
primerne opreme (zavezujoči postopki 
javnega naročanja itd.); meni, da je 
doseganje pozitivnih rezultatov v smislu 
usposabljanja in svetovanja v korist 
vojskam v tretjih državah dolgoročno 
izjemno težko izvedljivo, če teh 
prizadevanj ne spremljajo koristni in 
usklajeni programi za opremo ter močni 
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pobudo za krepitev zmogljivosti v podporo 
varnosti in razvoju, ki je privedla do 
revizije instrumenta za prispevanje k 
stabilnosti in miru (ICSP+) v letu 2017 za 
financiranje usposabljanja in zagotavljanja 
nesmrtonosne opreme oboroženim silam 
tretjih držav; ugotavlja, da so bili do danes 
sprejeti trije projekti, in sicer v Maliju, 
Srednjeafriški republiki in Burkini Faso; 
opozarja na močno potrebo lokalnega 
prebivalstva po podpori na področju 
usposabljanja in zagotavljanja opreme;

mehanizmi demokratičnega nadzora in 
odgovornosti, ki preprečujejo neprimerno 
ravnanje, korupcijo in nekaznovanje; je 
seznanjen s pobudo za krepitev 
zmogljivosti za varnost in razvoj, ki je 
privedla do revizije instrumenta za 
prispevanje k stabilnosti in miru (ICSP+) v 
letu 2017 za financiranje usposabljanja in 
zagotavljanja nesmrtonosne opreme 
oboroženim silam tretjih držav; ugotavlja, 
da so bili do danes sprejeti trije projekti, in 
sicer v Maliju, Srednjeafriški republiki in 
Burkini Faso; opozarja na močno potrebo 
lokalnega prebivalstva po podpori na 
področju usposabljanja in zagotavljanja 
opreme; poudarja, da je treba zagotoviti, 
da bodo vsi prenosi dosledno spoštovali 
osem meril EU za izvoz orožja;

Or. en

Predlog spremembe 242
Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja trajno pomanjkanje 
opreme oboroženih sil, kar zavira uspeh 
misij za usposabljanje; je seznanjen s 
težavami pri pravočasnem zagotavljanju 
primerne opreme (zavezujoči postopki 
javnega naročanja itd.); meni, da je 
doseganje pozitivnih rezultatov v smislu 
usposabljanja in svetovanja v korist 
vojskam v tretjih državah dolgoročno 
izjemno težko izvedljivo, če teh 
prizadevanj ne spremljajo koristni in 
usklajeni programi za opremo; pozdravlja 
pobudo za krepitev zmogljivosti v podporo 
varnosti in razvoju, ki je privedla do 
revizije instrumenta za prispevanje k 
stabilnosti in miru (ICSP+) v letu 2017 za 
financiranje usposabljanja in zagotavljanja 
nesmrtonosne opreme oboroženim silam 
tretjih držav; ugotavlja, da so bili do danes 

27. poudarja trajno pomanjkanje 
opreme oboroženih sil, kar zavira uspeh 
misij za usposabljanje; je seznanjen s 
težavami pri pravočasnem zagotavljanju 
primerne opreme (zavezujoči postopki 
javnega naročanja itd.); meni, da je 
doseganje pozitivnih rezultatov v smislu 
usposabljanja in svetovanja v korist 
vojskam v tretjih državah dolgoročno 
izjemno težko izvedljivo, če teh 
prizadevanj ne spremljajo koristni in 
usklajeni programi za opremo; pozdravlja 
pobudo za krepitev zmogljivosti za varnost 
in razvoj, ki je privedla do revizije 
instrumenta za prispevanje k stabilnosti in 
miru (ICSP+) v letu 2017 za financiranje 
usposabljanja in zagotavljanja 
nesmrtonosne opreme oboroženim silam 
tretjih držav; pozdravlja predlog Komisije 
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sprejeti trije projekti, in sicer v Maliju, 
Srednjeafriški republiki in Burkini Faso; 
opozarja na močno potrebo lokalnega 
prebivalstva po podpori na področju 
usposabljanja in zagotavljanja opreme;

za vključitev pobude za krepitev 
zmogljivosti za varnost in razvoj v okviru 
evropskega mirovnega instrumenta; 
ugotavlja, da so bili do danes sprejeti trije 
projekti, in sicer v Maliju, Srednjeafriški 
republiki in Burkini Faso; opozarja, da 
lokalno prebivalstvo močno potrebuje 
podporo na področju usposabljanja in 
zagotavljanja opreme;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja trajno pomanjkanje 
opreme oboroženih sil, kar zavira uspeh 
misij za usposabljanje; je seznanjen s 
težavami pri pravočasnem zagotavljanju 
primerne opreme (zavezujoči postopki 
javnega naročanja itd.); meni, da je 
doseganje pozitivnih rezultatov v smislu 
usposabljanja in svetovanja v korist 
vojskam v tretjih državah dolgoročno 
izjemno težko izvedljivo, če teh prizadevanj 
ne spremljajo koristni in usklajeni 
programi za opremo; pozdravlja pobudo za 
krepitev zmogljivosti v podporo varnosti in 
razvoju, ki je privedla do revizije 
instrumenta za prispevanje k stabilnosti in 
miru (ICSP+) v letu 2017 za financiranje 
usposabljanja in zagotavljanja 
nesmrtonosne opreme oboroženim silam 
tretjih držav; ugotavlja, da so bili do danes 
sprejeti trije projekti, in sicer v Maliju, 
Srednjeafriški republiki in Burkini Faso; 
opozarja na močno potrebo lokalnega 
prebivalstva po podpori na področju 
usposabljanja in zagotavljanja opreme;

27. poudarja ponavljajoče se 
pomanjkanje opreme oboroženih sil držav, 
katerim so namenjene misije Evropske 
unije, kar zavira uspeh misij za 
usposabljanje; poudarja, da je težko 
zagotoviti ustrezno opremo v razumnem 
času, zlasti zaradi težavnosti postopkov 
javnega naročanja; meni, da bo doseganje 
pozitivnih rezultatov v smislu 
usposabljanja in svetovanja v korist 
vojskam v tretjih državah sčasoma 
nemogoče, če teh prizadevanj ne bodo 
spremljali koristni in usklajeni programi za 
opremo; pozdravlja pobudo za krepitev 
zmogljivosti v podporo varnosti in razvoju, 
ki je privedla do revizije instrumenta za 
prispevanje k stabilnosti in miru (ICSP+) v 
letu 2017 za financiranje usposabljanja in 
zagotavljanja nesmrtonosne opreme 
oboroženim silam tretjih držav; ugotavlja, 
da so bili do danes sprejeti trije projekti, in 
sicer v Maliju, Srednjeafriški republiki in 
Burkini Faso; opozarja na močno potrebo 
lokalnega prebivalstva po podpori na 
področju usposabljanja in zagotavljanja 
opreme;
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Or. fr

Predlog spremembe 244
Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja trajno pomanjkanje 
opreme oboroženih sil, kar zavira uspeh 
misij za usposabljanje; je seznanjen s 
težavami pri pravočasnem zagotavljanju 
primerne opreme (zavezujoči postopki 
javnega naročanja itd.); meni, da je 
doseganje pozitivnih rezultatov v smislu 
usposabljanja in svetovanja v korist 
vojskam v tretjih državah dolgoročno 
izjemno težko izvedljivo, če teh 
prizadevanj ne spremljajo koristni in 
usklajeni programi za opremo; pozdravlja 
pobudo za krepitev zmogljivosti v podporo 
varnosti in razvoju, ki je privedla do 
revizije instrumenta za prispevanje k 
stabilnosti in miru (ICSP+) v letu 2017 za 
financiranje usposabljanja in zagotavljanja 
nesmrtonosne opreme oboroženim silam 
tretjih držav; ugotavlja, da so bili do danes 
sprejeti trije projekti, in sicer v Maliju, 
Srednjeafriški republiki in Burkini Faso; 
opozarja na močno potrebo lokalnega 
prebivalstva po podpori na področju 
usposabljanja in zagotavljanja opreme;

27. poudarja trajno pomanjkanje 
opreme oboroženih sil tretjih držav, kar 
zavira uspeh misij za usposabljanje; je 
seznanjen s težavami pri pravočasnem 
zagotavljanju primerne opreme (zavezujoči 
postopki javnega naročanja itd.); meni, da 
je doseganje pozitivnih rezultatov v smislu 
usposabljanja in svetovanja v korist 
vojskam v tretjih državah dolgoročno 
izjemno težko izvedljivo, če teh 
prizadevanj ne spremljajo koristni in 
usklajeni programi za opremo; pozdravlja 
pobudo za krepitev zmogljivosti v podporo 
varnosti in razvoju, ki je privedla do 
revizije instrumenta za prispevanje k 
stabilnosti in miru (ICSP+) v letu 2017 za 
financiranje usposabljanja in zagotavljanja 
nesmrtonosne opreme oboroženim silam 
tretjih držav; ugotavlja, da so bili do danes 
sprejeti trije projekti, in sicer v Maliju, 
Srednjeafriški republiki in Burkini Faso; 
opozarja na močno potrebo lokalnega 
prebivalstva po podpori na področju 
usposabljanja in zagotavljanja opreme;

Or. de

Predlog spremembe 245
Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. obžaluje problem sestave sil, zlasti 28. obžaluje problem sestave sil, zlasti 
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na začetku vojaških misij; poudarja, da si 
EUTM Somalia prizadeva združiti 
potrebne sile; ugotavlja, da je zadnja 
splošna konferenca o sestavi sil, ki je 
potekala 4. junija 2019, opozorila na 
morebitno neuspešnost misije zaradi 
pomanjkanja osebja; ugotavlja, da tekoče 
vojaške operacije Unije zadevajo v 
povprečju le približno deset držav članic; 
poudarja, da so usposobljenost, strokovnost 
in predanost osebja na terenu ključni 
elementi za uspeh misije; poziva države 
članice, naj se bolj zavzemajo za kakovost 
osebja v misijah, ESZD in Komisijo pa, 
naj povečata stopnjo zasedenosti delovnih 
mest, dodeljenih misijam;

na začetku vojaških misij; poudarja, da si 
EUTM Somalia prizadeva združiti 
potrebne sile; ugotavlja, da je zadnja 
splošna konferenca o sestavi sil, ki je 
potekala 4. junija 2019, opozorila na 
morebitno neuspešnost misije zaradi 
pomanjkanja osebja; ugotavlja, da tekoče 
vojaške operacije Unije v povprečju 
zadevajo le približno deset držav članic; 
poudarja, da so usposobljenost, strokovnost 
in predanost osebja na terenu ključni 
elementi za uspeh misije; poziva države 
članice, naj se bolj zavzemajo za kakovost 
osebja v misijah, države članice pa, naj 
povečajo stopnjo zasedenosti delovnih 
mest, dodeljenih misijam;

Or. de

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

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. se sprašuje, ali je primerno ohraniti 
nekatere misije; meni, da bi morala Unija 
svoja prizadevanja usmeriti na misije, kjer 
ima največjo dodano vrednost;

29. se sprašuje, ali je primerno ohraniti 
nekatere misije; meni, da bi morala Unija 
svoja prizadevanja usmeriti na misije, kjer 
ima največjo dodano vrednost; podpira 
vzpostavitev in izpolnjevanje objektivnih 
meril za merjenje te dodane vrednosti in 
odločanje o nadaljevanju misije;

Or. fr

Predlog spremembe 247
Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 29
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Predlog resolucije Predlog spremembe

29. se sprašuje, ali je primerno 
ohraniti nekatere misije; meni, da bi 
morala Unija svoja prizadevanja usmeriti 
na misije, kjer ima največjo dodano 
vrednost;

29. poziva Svet, naj pojasni, zakaj se 
nekatere misije še naprej izvajajo, čeprav 
so svoj omejeni vojaški ali civilni namen 
že dosegle; meni, da bi morala Unija svoja 
prizadevanja usmeriti na misije z največjo 
dodano vrednostjo;

Or. de

Predlog spremembe 248
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. se sprašuje, ali je primerno 
ohraniti nekatere misije; meni, da bi 
morala Unija svoja prizadevanja usmeriti 
na misije, kjer ima največjo dodano 
vrednost;

29. meni, da bi bilo treba izvesti oceno 
vseh obstoječih misij, da se določi, katere 
so še vedno ustrezne; meni, da bi morala 
Unija svoja prizadevanja usmeriti na 
misije, kjer ima največjo dodano vrednost;

Or. it

Predlog spremembe 249
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. se sprašuje, ali je primerno ohraniti 
nekatere misije; meni, da bi morala Unija 
svoja prizadevanja usmeriti na misije, kjer 
ima največjo dodano vrednost;

29. se sprašuje, ali je primerno ohraniti 
nekatere misije; meni, da bi morala Unija 
svoja prizadevanja usmeriti na misije, kjer 
ustvari največjo dodano vrednost za 
državljane Evrope;

Or. en

Predlog spremembe 250
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Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. je seznanjen s sklepom z dne 26. 
septembra 2019, da se pomorska operacija 
Evropske unije v Sredozemlju 
(EUNAVFORMED Sophia) podaljša za 
šest mesecev, do 31. marca 2020; globoko 
obžaluje začasno zamrznitev prisotnosti 
plovil; poudarja, da je nujno treba doseči 
dogovor med državami članicami in 
poziva k ponovni vzpostavitvi pomorskih 
sredstev in polnemu izvajanju mandata;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 251
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. je seznanjen s sklepom z dne 26. 
septembra 2019, da se pomorska operacija 
Evropske unije v Sredozemlju 
(EUNAVFORMED Sophia) podaljša za 
šest mesecev, do 31. marca 2020; globoko 
obžaluje začasno zamrznitev prisotnosti 
plovil; poudarja, da je nujno treba doseči 
dogovor med državami članicami in poziva 
k ponovni vzpostavitvi pomorskih sredstev 
in polnemu izvajanju mandata;

30. je seznanjen s sklepom z dne 26. 
septembra 2019, da se pomorska operacija 
Evropske unije v Sredozemlju 
(EUNAVFORMED Sophia) podaljša za 
šest mesecev, do 31. marca 2020; poudarja, 
da je nujno treba doseči dogovor med 
državami članicami; poziva, naj operacija 
vključuje cilj preprečevanja odhodov in 
naj se migranti po potrebi vrnejo v 
izhodiščni kraj, če to ni njihova država 
izvora, kar je edina strategija, ki lahko 
prepreči odhode, omogoči boj proti mafiji 
trgovcev z ljudmi in rešuje življenja;  
poziva k oblikovanju evropske politike 
„No Way“" po zgledu avstralskega 
modela, ki se je izkazal za uspešnega;

Or. fr
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Predlog spremembe 252
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. je seznanjen s sklepom z dne 26. 
septembra 2019, da se pomorska operacija 
Evropske unije v Sredozemlju 
(EUNAVFORMED Sophia) podaljša za 
šest mesecev, do 31. marca 2020; globoko 
obžaluje začasno zamrznitev prisotnosti 
plovil; poudarja, da je nujno treba doseči 
dogovor med državami članicami in poziva 
k ponovni vzpostavitvi pomorskih sredstev 
in polnemu izvajanju mandata;

30. je seznanjen s sklepom z dne 26. 
septembra 2019, da se pomorska operacija 
Evropske unije v Sredozemlju 
(EUNAVFORMED Sophia) podaljša za 
šest mesecev, do 31. marca 2020; globoko 
obžaluje začasno zamrznitev prisotnosti 
plovil; poudarja, da je nujno treba doseči 
dogovor med državami članicami, in 
poziva k prerazporeditvi pomorskih 
sredstev in k celovitemu izvajanju mandata 
ter k preoblikovanju misije v učinkovito 
misijo za iskanje in reševanje;

Or. en

Predlog spremembe 253
Martin Horwood, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. je seznanjen s sklepom z dne 26. 
septembra 2019, da se pomorska operacija 
Evropske unije v Sredozemlju 
(EUNAVFORMED Sophia) podaljša za 
šest mesecev, do 31. marca 2020; globoko 
obžaluje začasno zamrznitev prisotnosti 
plovil; poudarja, da je nujno treba doseči 
dogovor med državami članicami in poziva 
k ponovni vzpostavitvi pomorskih sredstev 
in polnemu izvajanju mandata;

30. pozdravlja sklep z dne 26. 
septembra 2019, da se pomorska operacija 
Evropske unije v Sredozemlju 
(EUNAVFORMED Sophia) podaljša za 
šest mesecev, do 31. marca 2020; globoko 
obžaluje začasno zamrznitev prisotnosti 
plovil; poudarja, da je nujno treba doseči 
dogovor med državami članicami in poziva 
k ponovni vzpostavitvi pomorskih sredstev 
in polnemu izvajanju mandata;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. je seznanjen s sklepom z dne 26. 
septembra 2019, da se pomorska operacija 
Evropske unije v Sredozemlju 
(EUNAVFORMED Sophia) podaljša za 
šest mesecev, do 31. marca 2020; globoko 
obžaluje začasno zamrznitev prisotnosti 
plovil; poudarja, da je nujno treba doseči 
dogovor med državami članicami in poziva 
k ponovni vzpostavitvi pomorskih sredstev 
in polnemu izvajanju mandata;

30. je seznanjen s sklepom z dne 26. 
septembra 2019, da se pomorska operacija 
Evropske unije v Sredozemlju 
(EUNAVFORMED Sophia) podaljša za 
šest mesecev, do 31. marca 2020; globoko 
obžaluje, da je prisotnost plovil še vedno 
zamrznjena; poudarja, da je nujno treba 
doseči dogovor med državami članicami in 
poziva k ponovni vzpostavitvi pomorskih 
sredstev in polnemu izvajanju mandata;

Or. fr

Predlog spremembe 255
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. je seznanjen s sklepom z dne 26. 
septembra 2019, da se pomorska operacija 
Evropske unije v Sredozemlju 
(EUNAVFORMED Sophia) podaljša za 
šest mesecev, do 31. marca 2020; globoko 
obžaluje začasno zamrznitev prisotnosti 
plovil; poudarja, da je nujno treba doseči 
dogovor med državami članicami in poziva 
k ponovni vzpostavitvi pomorskih sredstev 
in polnemu izvajanju mandata;

30. je seznanjen s sklepom z dne 26. 
septembra 2019, da se pomorska operacija 
Evropske unije v Sredozemlju 
(EUNAVFORMED Sophia) podaljša za 
šest mesecev, do 31. marca 2020; obžaluje 
začasno zamrznitev prisotnosti plovil; 
poudarja, da je nujno treba doseči dogovor 
med državami članicami in poziva k 
ponovni vzpostavitvi pomorskih sredstev 
in polnemu izvajanju mandata;

Or. en

Predlog spremembe 256
Witold Jan Waszczykowski

Predlog resolucije
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Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. je seznanjen s sklepom z dne 26. 
septembra 2019, da se pomorska operacija 
Evropske unije v Sredozemlju 
(EUNAVFORMED Sophia) podaljša za 
šest mesecev, do 31. marca 2020; globoko 
obžaluje začasno zamrznitev prisotnosti 
plovil; poudarja, da je nujno treba doseči 
dogovor med državami članicami in poziva 
k ponovni vzpostavitvi pomorskih sredstev 
in polnemu izvajanju mandata;

30. je seznanjen s sklepom z dne 26. 
septembra 2019, da se pomorska operacija 
Evropske unije v Sredozemlju 
(EUNAVFORMED Sophia) podaljša za 
šest mesecev, do 31. marca 2020; je 
seznanjen s sklepom, da se začasno 
zamrzne prisotnost plovil; poudarja, da je 
nujno treba doseči dogovor med državami 
članicami in poziva k ponovni vzpostavitvi 
pomorskih sredstev in polnemu izvajanju 
mandata;

Or. en

Predlog spremembe 257
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. meni, da je vprašanje financiranja 
misij in operacij SVOP bistveno za trajnost 
te politike; poudarja, da je pomembno 
ponovno pregledati mehanizem Athena, da 
bo zajemal celotne stroške vojaških 
operacij in misij SVOP; v zvezi s tem 
podpira predlog visoke predstavnice Unije 
za zunanje zadeve in varnostno 
politiko/podpredsednice Komisije, ki ga 
podpira tudi Komisija, o oblikovanju 
evropskega mirovnega instrumenta, ki bo 
delno financiral stroške obrambnih 
dejavnosti Unije, zlasti skupne stroške 
vojaških operacij SVOP ter stroške, 
povezane s krepitvijo vojaških zmogljivosti 
partnerjev; upa, da bodo države članice 
hitro dosegle sporazum za vzpostavitev 
tega orodja; poudarja, da je pomembno 
narediti finančna pravila Unije prožnejša, 
da bi izboljšali njeno sposobnost odzivanja 
na krize in za izvajanje določb Lizbonske 

31. meni, da je vprašanje financiranja 
misij in operacij SVOP bistveno za trajnost 
te politike; poudarja, da je pomembno 
ponovno pregledati mehanizem Athena, da 
bo zajemal celotne stroške vojaških 
operacij in misij SVOP; v zvezi s tem 
podpira del predloga 
podpredsednice/visoke predstavnice 
Komisije, ki ga podpira Komisija, za 
vzpostavitev evropskega mirovnega 
instrumenta, ki bi se osredotočal na 
financiranje skupnih stroškov operacij 
SVOP in sofinanciranje operacij tretjih 
držav za ohranjanje miru; vendar zavrača 
načrt, da se na ravni EU kupujeta 
smrtonosna oprema in strelivo za uporabo 
v tretjih državah; poudarja, da predlog 
evropskega mirovnega instrumenta ne 
določa, kako in kdo bo preverjal, ali so ti 
prenosi vojaške opreme v skladu z osmimi 
merili EU za izvoz orožja; upa, da bodo 
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pogodbe; poziva države članice in 
Komisijo, naj razmislijo o prožnem 
mehanizmu, ki bo omogočil državam 
članicam, ki želijo sodelovati v misiji v 
okviru SVOP, da nosijo stroške, ter tako 
olajšal njihovo odločitev o začetku ali 
okrepitvi misije; ugotavlja, da je to orodje 
povsem v skladu s cilji strateške 
avtonomije Unije na operativnem 
področju;

države članice hitro dosegle sporazum za 
vzpostavitev tega orodja; poudarja, da je 
pomembno narediti finančna pravila Unije 
prožnejša, da bi izboljšali njeno sposobnost 
odzivanja na krize in za izvajanje določb 
Lizbonske pogodbe; poziva države članice 
in Komisijo, naj razmislijo o prožnem 
mehanizmu, ki bo omogočil državam 
članicam, ki želijo sodelovati v misiji v 
okviru SVOP, da nosijo stroške, ter tako 
olajšal njihovo odločitev o začetku ali 
okrepitvi misije; ugotavlja, da bi bil ta 
instrument povsem v skladu s ciljem 
Unije, da postane verodostojnejši in 
učinkovit varnostni akter na operativnem 
področju;

Or. en

Predlog spremembe 258
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. meni, da je vprašanje financiranja 
misij in operacij SVOP bistveno za trajnost 
te politike; poudarja, da je pomembno 
ponovno pregledati mehanizem Athena, da 
bo zajemal celotne stroške vojaških 
operacij in misij SVOP; v zvezi s tem 
podpira predlog visoke predstavnice Unije 
za zunanje zadeve in varnostno 
politiko/podpredsednice Komisije, ki ga 
podpira tudi Komisija, o oblikovanju 
evropskega mirovnega instrumenta, ki bo 
delno financiral stroške obrambnih 
dejavnosti Unije, zlasti skupne stroške 
vojaških operacij SVOP ter stroške, 
povezane s krepitvijo vojaških zmogljivosti 
partnerjev; upa, da bodo države članice 
hitro dosegle sporazum za vzpostavitev 
tega orodja; poudarja, da je pomembno 
narediti finančna pravila Unije prožnejša, 
da bi izboljšali njeno sposobnost odzivanja 
na krize in za izvajanje določb Lizbonske 

31. meni, da je vprašanje financiranja 
misij in operacij SVOP bistveno za trajnost 
te politike; poudarja, da je pomembno 
ponovno pregledati mehanizem Athena, da 
bo finančni mehanizem vojaških operacij 
in misij SVOP učinkovitejši; v zvezi s tem 
podpira predlog visoke predstavnice Unije 
za zunanje zadeve in varnostno 
politiko/podpredsednice Komisije, ki ga 
podpira tudi Komisija, o oblikovanju 
evropskega mirovnega instrumenta, ki bo 
delno financiral stroške obrambnih 
dejavnosti Unije, zlasti skupne stroške 
vojaških operacij SVOP ter stroške, 
povezane s krepitvijo vojaških zmogljivosti 
partnerjev; upa, da bodo države članice 
hitro dosegle sporazum za vzpostavitev 
tega orodja; poudarja, da je pomembno 
narediti finančna pravila Unije prožnejša, 
da bi izboljšali njeno sposobnost odzivanja 
na krize in za izvajanje določb Lizbonske 
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pogodbe; poziva države članice in 
Komisijo, naj razmislijo o prožnem 
mehanizmu, ki bo omogočil državam 
članicam, ki želijo sodelovati v misiji v 
okviru SVOP, da nosijo stroške, ter tako 
olajšal njihovo odločitev o začetku ali 
okrepitvi misije; ugotavlja, da je to orodje 
povsem v skladu s cilji strateške 
avtonomije Unije na operativnem 
področju;

pogodbe; poziva države članice in 
Komisijo, naj razmislijo o prožnem 
mehanizmu, ki bo omogočil državam 
članicam, ki želijo sodelovati v misiji v 
okviru SVOP, da nosijo stroške, ter tako 
olajšal njihovo odločitev o začetku ali 
okrepitvi misije; ugotavlja, da je to orodje 
povsem v skladu s cilji strateške 
avtonomije Unije na operativnem 
področju;

Or. en

Predlog spremembe 259
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. meni, da je vprašanje financiranja 
misij in operacij SVOP bistveno za 
trajnost te politike; poudarja, da je 
pomembno ponovno pregledati 
mehanizem Athena, da bo zajemal celotne 
stroške vojaških operacij in misij SVOP; v 
zvezi s tem podpira predlog visoke 
predstavnice Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko/podpredsednice 
Komisije, ki ga podpira tudi Komisija, o 
oblikovanju evropskega mirovnega 
instrumenta, ki bo delno financiral stroške 
obrambnih dejavnosti Unije, zlasti skupne 
stroške vojaških operacij SVOP ter 
stroške, povezane s krepitvijo vojaških 
zmogljivosti partnerjev; upa, da bodo 
države članice hitro dosegle sporazum za 
vzpostavitev tega orodja; poudarja, da je 
pomembno narediti finančna pravila 
Unije prožnejša, da bi izboljšali njeno 
sposobnost odzivanja na krize in za 
izvajanje določb Lizbonske pogodbe; 
poziva države članice in Komisijo, naj 
razmislijo o prožnem mehanizmu, ki bo 
omogočil državam članicam, ki želijo 
sodelovati v misiji v okviru SVOP, da 

31. meni, da je financiranje vojaških 
misij SVOP izključeno iz možnosti v 
skladu s členom 41(2) PEU, ki določa, da 
se odhodki, ki nastanejo zaradi operacij 
vojaškega ali obrambnega pomena, ne 
financirajo iz proračuna Unije; v zvezi s 
tem obžaluje predlog visoke predstavnice 
Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko/podpredsednice Komisije, ki ga 
podpira tudi Komisija, o oblikovanju 
evropskega mirovnega instrumenta, ki bi 
delno financiral stroške obrambnih 
dejavnosti Unije, vključno s skupnimi 
stroški vojaških operacij SVOP ter orožja 
in vojaške opreme; poziva države članice 
in Komisijo, naj razmislijo o prožnem 
mehanizmu, ki bo omogočil državam 
članicam, ki želijo sodelovati v misiji v 
okviru SVOP, da nosijo stroške, ter tako 
olajšal njihovo odločitev o začetku ali 
okrepitvi misije; poudarja, da je empirično 
dokazano, da se lahko mir in stabilnost 
najučinkoviteje ohranita in spodbujata 
tako, da se osredotočimo na 
izkoreninjenje revščine, brezpogojno 
humanitarno pomoč, trajnostni in 



PE643.150v01-00 128/162 AM\1192395SL.docx

SL

nosijo stroške, ter tako olajšal njihovo 
odločitev o začetku ali okrepitvi misije; 
ugotavlja, da je to orodje povsem v skladu 
s cilji strateške avtonomije Unije na 
operativnem področju;

pravičen gospodarski razvoj, 
preprečevanje, da bi globalni davčni 
sistemi omogočali korupcijo, mirno in 
diplomatsko reševanje sporov, 
razoroževanje, odpoklic vojaških enot in 
programe ponovne integracije;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. meni, da je vprašanje financiranja 
misij in operacij SVOP bistveno za trajnost 
te politike; poudarja, da je pomembno 
ponovno pregledati mehanizem Athena, da 
bo zajemal celotne stroške vojaških 
operacij in misij SVOP; v zvezi s tem 
podpira predlog visoke predstavnice Unije 
za zunanje zadeve in varnostno 
politiko/podpredsednice Komisije, ki ga 
podpira tudi Komisija, o oblikovanju 
evropskega mirovnega instrumenta, ki bo 
delno financiral stroške obrambnih 
dejavnosti Unije, zlasti skupne stroške 
vojaških operacij SVOP ter stroške, 
povezane s krepitvijo vojaških zmogljivosti 
partnerjev; upa, da bodo države članice 
hitro dosegle sporazum za vzpostavitev 
tega orodja; poudarja, da je pomembno 
narediti finančna pravila Unije prožnejša, 
da bi izboljšali njeno sposobnost odzivanja 
na krize in za izvajanje določb Lizbonske 
pogodbe; poziva države članice in 
Komisijo, naj razmislijo o prožnem 
mehanizmu, ki bo omogočil državam 
članicam, ki želijo sodelovati v misiji v 
okviru SVOP, da nosijo stroške, ter tako 
olajšal njihovo odločitev o začetku ali 
okrepitvi misije; ugotavlja, da je to orodje 
povsem v skladu s cilji strateške 

31. meni, da je vprašanje financiranja 
misij in operacij SVOP bistveno za trajnost 
te politike; poudarja, da je pomembno 
ponovno pregledati mehanizem Athena, da 
bo zajemal celotne stroške vojaških 
operacij in misij SVOP; v zvezi s tem 
podpira predlog visoke predstavnice Unije 
za zunanje zadeve in varnostno 
politiko/podpredsednice Komisije, ki ga 
podpira tudi Komisija, o oblikovanju 
evropskega mirovnega instrumenta, ki bo 
delno financiral stroške obrambnih 
dejavnosti Unije, zlasti skupne stroške 
vojaških operacij SVOP ter stroške, 
povezane s krepitvijo vojaških zmogljivosti 
partnerjev; upa, da bodo države članice 
hitro dosegle sporazum za vzpostavitev 
tega orodja; poudarja, da je pomembno 
prilagoditi finančna pravila Unije, da bi 
izboljšali njeno sposobnost odzivanja na 
krize in za izvajanje določb Lizbonske 
pogodbe; poziva države članice in 
Komisijo, naj razmislijo o prožnem 
mehanizmu, ki bo omogočil državam 
članicam, ki želijo sodelovati v misiji v 
okviru SVOP, da nosijo stroške, ter tako 
olajšal njihovo odločitev o začetku ali 
okrepitvi misije; ugotavlja, da je to orodje 
povsem v skladu s cilji strateške 
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avtonomije Unije na operativnem 
področju;

avtonomije Unije na operativnem 
področju;

Or. fr

Predlog spremembe 261
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 31 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

31a. poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico Komisije, 
naj se redno posvetuje z Evropskim 
parlamentom o vseh vidikih in temeljnih 
usmeritvah skupne varnostne in 
obrambne politike; v zvezi s tem meni, da 
bi se bilo treba s Parlamentom predhodno 
posvetovati o strateškem načrtovanju misij 
SVOP, spremembi njihovega mandata in 
možnosti za njihovo odpravo;

Or. fr

Predlog spremembe 262
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. podpira oblikovanje vojaških 
zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje za 
izvršilne misije, ki bodo omogočile izvedbo 
vseh vojaških operacij SVOP; poziva k 
okrepljenemu sodelovanju med vojaškimi 
zmogljivostmi za načrtovanje in izvajanje 
operacij ter civilnimi zmogljivostmi za 
načrtovanje in izvajanje operacij; 
opozarja na problem zaposlovanja in 
zagotavljanja sredstev, da bi lahko bile 
vojaške zmogljivosti za načrtovanje in 

črtano
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izvajanje operacij popolnoma učinkovite; 
poziva Evropsko službo za zunanje 
delovanje, naj vojaške zmogljivosti za 
načrtovanje in izvajanje operacij, ki so 
virtualni subjekt z namenskimi delovnimi 
mesti, spremeni v trden civilno-vojaški 
subjekt za operativno načrtovanje in 
vodenje;

Or. fr

Predlog spremembe 263
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. podpira oblikovanje vojaških 
zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje za 
izvršilne misije, ki bodo omogočile 
izvedbo vseh vojaških operacij SVOP; 
poziva k okrepljenemu sodelovanju med 
vojaškimi zmogljivostmi za načrtovanje in 
izvajanje operacij ter civilnimi 
zmogljivostmi za načrtovanje in izvajanje 
operacij; opozarja na problem 
zaposlovanja in zagotavljanja sredstev, da 
bi lahko bile vojaške zmogljivosti za 
načrtovanje in izvajanje operacij 
popolnoma učinkovite; poziva Evropsko 
službo za zunanje delovanje, naj vojaške 
zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje 
operacij, ki so virtualni subjekt z 
namenskimi delovnimi mesti, spremeni v 
trden civilno-vojaški subjekt za operativno 
načrtovanje in vodenje;

32. nasprotuje oblikovanju vojaških 
zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje za 
izvršilne misije, ki bi omogočile izvedbo 
vseh vojaških operacij SVOP; zavrača vse 
civilno-vojaške operacije in vsako 
podreditev področij civilne pristojnosti 
vojski;

Or. en

Predlog spremembe 264
Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 32
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Predlog resolucije Predlog spremembe

32. podpira oblikovanje vojaških 
zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje za 
izvršilne misije, ki bodo omogočile 
izvedbo vseh vojaških operacij SVOP; 
poziva k okrepljenemu sodelovanju med 
vojaškimi zmogljivostmi za načrtovanje in 
izvajanje operacij ter civilnimi 
zmogljivostmi za načrtovanje in izvajanje 
operacij; opozarja na problem zaposlovanja 
in zagotavljanja sredstev, da bi lahko bile 
vojaške zmogljivosti za načrtovanje in 
izvajanje operacij popolnoma učinkovite; 
poziva Evropsko službo za zunanje 
delovanje, naj vojaške zmogljivosti za 
načrtovanje in izvajanje operacij, ki so 
virtualni subjekt z namenskimi delovnimi 
mesti, spremeni v trden civilno-vojaški 
subjekt za operativno načrtovanje in 
vodenje;

32. podpira oblikovanje vojaških 
zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje za 
izvršilne misije, ki bodo omogočile 
izvedbo vseh vojaških operacij SVOP; 
poziva k okrepljenemu sodelovanju med 
vojaškimi zmogljivostmi za načrtovanje in 
izvajanje operacij ter civilnimi 
zmogljivostmi za načrtovanje in izvajanje 
operacij; opozarja na problem zaposlovanja 
in zagotavljanja sredstev, da bi lahko bile 
vojaške zmogljivosti za načrtovanje in 
izvajanje operacij popolnoma učinkovite; 
poziva države članice in Evropsko službo 
za zunanje delovanje, naj vojaških 
zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje 
operacij ne omejujejo več umetno na 
misije brez izvršilnih pooblastil z več 
namenskimi delovnimi mesti in jih 
namesto tega preoblikujejo v trden 
civilno-vojaški subjekt za operativno 
načrtovanje in vodenje;

Or. de

Predlog spremembe 265
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. podpira oblikovanje vojaških 
zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje za 
izvršilne misije, ki bodo omogočile 
izvedbo vseh vojaških operacij SVOP; 
poziva k okrepljenemu sodelovanju med 
vojaškimi zmogljivostmi za načrtovanje in 
izvajanje operacij ter civilnimi 
zmogljivostmi za načrtovanje in izvajanje 
operacij; opozarja na problem zaposlovanja 
in zagotavljanja sredstev, da bi lahko bile 
vojaške zmogljivosti za načrtovanje in 
izvajanje operacij popolnoma učinkovite; 

32. podpira oblikovanje vojaških 
zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje za 
izvršilne misije, ki bodo omogočile 
izvedbo vseh vojaških operacij SVOP; 
poziva k okrepljenemu sodelovanju med 
vojaškimi zmogljivostmi za načrtovanje in 
izvajanje operacij ter civilnimi 
zmogljivostmi za načrtovanje in izvajanje 
operacij; opozarja na problem zaposlovanja 
in zagotavljanja sredstev, da bi lahko bile 
vojaške zmogljivosti za načrtovanje in 
izvajanje operacij popolnoma učinkovite; 
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poziva Evropsko službo za zunanje 
delovanje, naj vojaške zmogljivosti za 
načrtovanje in izvajanje operacij, ki so 
virtualni subjekt z namenskimi delovnimi 
mesti, spremeni v trden civilno-vojaški 
subjekt za operativno načrtovanje in 
vodenje;

poziva Evropsko službo za zunanje 
delovanje, naj vojaške zmogljivosti za 
načrtovanje in izvajanje operacij, ki so 
virtualni subjekt z namenskimi delovnimi 
mesti, spremeni v trden vojaški subjekt za 
načrtovanje in vodenje celotnega spektra 
vojaških operacij, predvidenih v členu 
43(1) PEU;

Or. en

Predlog spremembe 266
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. podpira oblikovanje vojaških 
zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje za 
izvršilne misije, ki bodo omogočile 
izvedbo vseh vojaških operacij SVOP; 
poziva k okrepljenemu sodelovanju med 
vojaškimi zmogljivostmi za načrtovanje in 
izvajanje operacij ter civilnimi 
zmogljivostmi za načrtovanje in izvajanje 
operacij; opozarja na problem zaposlovanja 
in zagotavljanja sredstev, da bi lahko bile 
vojaške zmogljivosti za načrtovanje in 
izvajanje operacij popolnoma učinkovite; 
poziva Evropsko službo za zunanje 
delovanje, naj vojaške zmogljivosti za 
načrtovanje in izvajanje operacij, ki so 
virtualni subjekt z namenskimi delovnimi 
mesti, spremeni v trden civilno-vojaški 
subjekt za operativno načrtovanje in 
vodenje;

32. podpira oblikovanje vojaških 
zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje za 
izvršilne misije, ki bodo omogočile 
izvedbo nekaterih vojaških operacij 
SVOP; poziva k okrepljenemu sodelovanju 
med vojaškimi zmogljivostmi za 
načrtovanje in izvajanje operacij ter 
civilnimi zmogljivostmi za načrtovanje in 
izvajanje operacij; opozarja na problem 
zaposlovanja in zagotavljanja sredstev, da 
bi lahko bile vojaške zmogljivosti za 
načrtovanje in izvajanje operacij 
popolnoma učinkovite; poziva Evropsko 
službo za zunanje delovanje, naj vojaške 
zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje 
operacij, ki so virtualni subjekt z 
namenskimi delovnimi mesti, spremeni v 
trden civilno-vojaški subjekt za 
načrtovanje in vodenje operacij;

Or. en

Predlog spremembe 267
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 33



AM\1192395SL.docx 133/162 PE643.150v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. je seznanjen z neuspehom bojnih 
skupin Unije, ki od svoje ustanovitve leta 
2007 niso bile nikoli uporabljene, zlasti 
zaradi pomanjkanja konstruktivnega 
odnosa vseh držav članic ter zapletenega 
izvajanja in financiranja, v nasprotju s 
prvotnim ciljem glede hitrosti in 
učinkovitosti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 268
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. je seznanjen z neuspehom bojnih 
skupin Unije, ki od svoje ustanovitve leta 
2007 niso bile nikoli uporabljene, zlasti 
zaradi pomanjkanja konstruktivnega 
odnosa vseh držav članic ter zapletenega 
izvajanja in financiranja, v nasprotju s 
prvotnim ciljem glede hitrosti in 
učinkovitosti;

33. je seznanjen z neuspehom bojnih 
skupin Unije, ki od svoje ustanovitve leta 
2007 niso bile nikoli uporabljene, zlasti 
zaradi pomanjkanja konstruktivnega 
odnosa vseh držav članic ter zapletenega 
izvajanja in financiranja, v nasprotju s 
prvotnim ciljem glede hitrosti in 
učinkovitosti; predlaga preoblikovanje 
bojnih skupin v 
zanesljivejši nabor različnih 
večnacionalnih, vendar stalnih enot, ki bi 
lahko izvedle vse morebitne vojaške 
operacije v okviru SVOP, predvidene v 
pogodbi;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 33
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Predlog resolucije Predlog spremembe

33. je seznanjen z neuspehom bojnih 
skupin Unije, ki od svoje ustanovitve leta 
2007 niso bile nikoli uporabljene, zlasti 
zaradi pomanjkanja konstruktivnega 
odnosa vseh držav članic ter zapletenega 
izvajanja in financiranja, v nasprotju s 
prvotnim ciljem glede hitrosti in 
učinkovitosti;

33. je seznanjen z neuspehom bojnih 
skupin Unije, ki od svoje ustanovitve leta 
2007 niso bile nikoli uporabljene, zlasti 
zaradi pomanjkanja konstruktivnega 
odnosa vseh držav članic ter zapletenega 
izvajanja in financiranja, v nasprotju s 
prvotnim ciljem glede hitrosti in 
učinkovitosti; poziva k ponovni oceni in 
oživitvi projekta bojnih skupin na podlagi 
preteklih izkušenj;

Or. en

Predlog spremembe 270
Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. je seznanjen z neuspehom bojnih 
skupin Unije, ki od svoje ustanovitve leta 
2007 niso bile nikoli uporabljene, zlasti 
zaradi pomanjkanja konstruktivnega 
odnosa vseh držav članic ter zapletenega 
izvajanja in financiranja, v nasprotju s 
prvotnim ciljem glede hitrosti in 
učinkovitosti;

33. je seznanjen, da so bojne skupine 
Unije, ki od svoje ustanovitve leta 2007 
niso bile nikoli uporabljene, kot take 
prispevale le k preoblikovanju evropskih 
oboroženih sil, kar je zlasti posledica 
pomanjkanja konstruktivnega odnosa vseh 
držav članic ter zapletenega izvajanja in 
financiranja, kar je v nasprotju s prvotnim 
ciljem glede hitrosti in učinkovitosti;

Or. de

Predlog spremembe 271
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. je seznanjen z neuspehom bojnih 
skupin Unije, ki od svoje ustanovitve leta 

33. je seznanjen z neuspehom bojnih 
skupin Unije, ki od svoje ustanovitve leta 
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2007 niso bile nikoli uporabljene, zlasti 
zaradi pomanjkanja konstruktivnega 
odnosa vseh držav članic ter zapletenega 
izvajanja in financiranja, v nasprotju s 
prvotnim ciljem glede hitrosti in 
učinkovitosti;

2007 niso bile nikoli uporabljene, zlasti 
zaradi pomanjkanja konstruktivnega 
odnosa vseh držav članic ter zapletenega 
izvajanja in financiranja, v nasprotju s 
prvotnim ciljem glede hitrosti in 
učinkovitosti; poudarja, da je treba bojne 
skupine nemudoma odpraviti;

Or. en

Predlog spremembe 272
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. je seznanjen z neuspehom bojnih 
skupin Unije, ki od svoje ustanovitve leta 
2007 niso bile nikoli uporabljene, zlasti 
zaradi pomanjkanja konstruktivnega 
odnosa vseh držav članic ter zapletenega 
izvajanja in financiranja, v nasprotju s 
prvotnim ciljem glede hitrosti in 
učinkovitosti;

33. je seznanjen z neuspehom bojnih 
skupin Unije, ki od svoje ustanovitve leta 
2007 niso bile nikoli uporabljene, zlasti 
zaradi njihovega zapletenega izvajanja in 
financiranja, v nasprotju s prvotnim ciljem 
glede hitrosti in učinkovitosti;

Or. fr

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

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. je seznanjen z neuspehom bojnih 
skupin Unije, ki od svoje ustanovitve leta 
2007 niso bile nikoli uporabljene, zlasti 
zaradi pomanjkanja konstruktivnega 
odnosa vseh držav članic ter zapletenega 
izvajanja in financiranja, v nasprotju s 
prvotnim ciljem glede hitrosti in 
učinkovitosti;

33. je seznanjen z neuspehom bojnih 
skupin Unije, ki od svoje ustanovitve leta 
2007 niso bile nikoli uporabljene, zlasti 
zaradi nenaklonjenosti držav članic ter 
njihovega zapletenega izvajanja in 
financiranja, v nasprotju s prvotnim ciljem 
glede hitrosti in učinkovitosti;
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Or. fr

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

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. je seznanjen z neuspehom bojnih 
skupin Unije, ki od svoje ustanovitve leta 
2007 niso bile nikoli uporabljene, zlasti 
zaradi pomanjkanja konstruktivnega 
odnosa vseh držav članic ter zapletenega 
izvajanja in financiranja, v nasprotju s 
prvotnim ciljem glede hitrosti in 
učinkovitosti;

33. meni, da bi bilo treba sistem bojnih 
skupin EU preoblikovati, ga nadalje 
politično razviti in mu zagotoviti 
učinkovito financiranje, da bi postal 
funkcionalen, uporaben, hiter in 
učinkovit, kot je bil prvotni cilj glede 
vzpostavitve sistema bojnih skupin;

Or. en

Predlog spremembe 275
Radosław Sikorski

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33a. meni, da je treba reformirati pojem 
bojnih skupin EU, da bi ustvarili vojaško 
enoto EU na podlagi prostovoljcev iz 
držav članic ali pridruženih držav, ki bi 
bila na voljo Evropskemu svetu in bi se 
financirala iz obrambnega proračuna EU 
ter bi dopolnjevala nacionalne vojaške sile 
in bi bila združljiva z Natom v okviru 
mandata, ki izhaja iz ustreznih določb 
pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 276
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Mick Wallace, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. ugotavlja, da klavzula o vzajemni 
pomoči (člen 42(7) Pogodbe o EU), na 
katero se je skliceval, kaže solidarnost 
med državami članicami v skupnem boju 
proti terorizmu; vendar ugotavlja, da 
pogoji za aktivacijo člena in pogoji 
potrebne pomoči niso bili nikoli jasno 
opredeljeni; poziva k bolj operativnemu 
izvajanju tega orodja;

34. ugotavlja, da se je na klavzulo o 
vzajemni pomoči (člen 42(7) Pogodbe o 
EU) skliceval enkrat; vendar ugotavlja, da 
pogoji za aktivacijo člena in pogoji 
potrebne pomoči niso bili nikoli jasno 
opredeljeni; vztraja, da bi bilo treba vse 
ukrepe proti terorističnim dejavnostim 
obravnavati v okviru načela pravne države 
in izključno s pomočjo policijske 
preiskave in kazenskega pregona, pa tudi 
z večplastnimi preventivnimi ukrepi; zato 
nasprotuje uporabi in izvajanju člena 
42(7) Pogodbe o EU;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. ugotavlja, da klavzula o vzajemni 
pomoči (člen 42(7) Pogodbe o EU), na 
katero se je skliceval, kaže solidarnost med 
državami članicami v skupnem boju proti 
terorizmu; vendar ugotavlja, da pogoji za 
aktivacijo člena in pogoji potrebne pomoči 
niso bili nikoli jasno opredeljeni; poziva k 
bolj operativnemu izvajanju tega orodja;

34. ugotavlja, da klavzula o vzajemni 
pomoči (člen 42(7) Pogodbe o EU), na 
katero se je skliceval enkrat, kaže 
solidarnost med državami članicami v 
skupnem boju proti terorizmu; vendar 
ugotavlja, da pogoji za aktivacijo člena in 
pogoji potrebne pomoči niso bili nikoli 
jasno opredeljeni; poziva k oblikovanju 
natančnih smernic, s katerimi bi 
zagotovili dobro opredeljen okvir za 
prihodnjo uporabo in operativno izvajanje 
tega orodja;

Or. en
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Predlog spremembe 278
Arba Kokalari

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. ugotavlja, da klavzula o vzajemni 
pomoči (člen 42(7) Pogodbe o EU), na 
katero se je skliceval, kaže solidarnost med 
državami članicami v skupnem boju proti 
terorizmu; vendar ugotavlja, da pogoji za 
aktivacijo člena in pogoji potrebne pomoči 
niso bili nikoli jasno opredeljeni; poziva k 
bolj operativnemu izvajanju tega orodja;

34. ugotavlja, da klavzula o vzajemni 
pomoči (člen 42(7) Pogodbe o EU), na 
katero se je skliceval enkrat, kaže 
solidarnost med državami članicami v 
skupnem boju proti terorizmu; vendar 
ugotavlja, da pogoji za aktivacijo člena in 
pogoji potrebne pomoči niso bili nikoli 
jasno opredeljeni; poziva k bolj 
operativnemu izvajanju tega orodja in k 
skupnim prizadevanjem za pojasnitev 
njegovega področja uporabe;

Or. en

Predlog spremembe 279
Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. ugotavlja, da klavzula o vzajemni 
pomoči (člen 42(7) Pogodbe o EU), na 
katero se je skliceval, kaže solidarnost med 
državami članicami v skupnem boju proti 
terorizmu; vendar ugotavlja, da pogoji za 
aktivacijo člena in pogoji potrebne pomoči 
niso bili nikoli jasno opredeljeni; poziva k 
bolj operativnemu izvajanju tega orodja;

34. ugotavlja, da klavzula o vzajemni 
pomoči (člen 42(7) Pogodbe o EU), na 
katero se je skliceval, kaže solidarnost med 
državami članicami v primeru 
oboroženega napada na ozemlje ene od 
držav članic; vendar ugotavlja, da pogoji 
za aktivacijo člena in pogoji potrebne 
pomoči niso bili nikoli jasno opredeljeni; 
poziva k bolj operativnemu izvajanju tega 
orodja;

Or. de

Predlog spremembe 280
Raphaël Glucksmann
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Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. ugotavlja, da klavzula o vzajemni 
pomoči (člen 42(7) Pogodbe o EU), na 
katero se je skliceval, kaže solidarnost med 
državami članicami v skupnem boju proti 
terorizmu; vendar ugotavlja, da pogoji za 
aktivacijo člena in pogoji potrebne pomoči 
niso bili nikoli jasno opredeljeni; poziva k 
bolj operativnemu izvajanju tega orodja;

34. ugotavlja, da klavzula o vzajemni 
pomoči (člen 42(7) Pogodbe o EU), na 
katero se je skliceval enkrat, kaže 
solidarnost med državami članicami, zlasti 
v skupnem boju proti terorizmu; vendar 
ugotavlja, da pogoji za aktivacijo člena in 
pogoji potrebne pomoči niso bili nikoli 
jasno opredeljeni; poziva k bolj 
operativnemu izvajanju tega orodja;

Or. en

Predlog spremembe 281
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. ugotavlja, da klavzula o vzajemni 
pomoči (člen 42(7) Pogodbe o EU), na 
katero se je skliceval, kaže solidarnost med 
državami članicami v skupnem boju proti 
terorizmu; vendar ugotavlja, da pogoji za 
aktivacijo člena in pogoji potrebne pomoči 
niso bili nikoli jasno opredeljeni; poziva k 
bolj operativnemu izvajanju tega orodja;

34. ugotavlja, da klavzula o vzajemni 
pomoči (člen 42(7) Pogodbe o EU), na 
katero se je skliceval enkrat, kaže 
solidarnost med državami članicami v 
skupnem boju proti terorizmu; vendar 
ugotavlja, da pogoji za aktivacijo člena in 
pogoji potrebne pomoči niso bili nikoli 
jasno opredeljeni; poziva k obširnejši 
razpravi o izkušnjah na 
področju sklicevanja na to pravno 
klavzulo;

Or. en

Predlog spremembe 282
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis, 
Tonino Picula

Predlog resolucije
Odstavek 34 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

34a. opozarja, da solidarnostna 
klavzula (člen 222 PDEU) Uniji in 
državam članicam ponuja možnost 
zagotavljanja pomoči državi članici, ki je 
žrtev terorističnega napada, naravne 
nesreče ali nesreče, ki jo je povzročil 
človek; opozarja, da je v strategiji 
Evropske unije za kibernetsko varnost iz 
leta 2013 navedeno, da so posebej resni 
kibernetski incidenti ali napadi lahko 
zadosten razlog, da država članica 
uveljavlja solidarnostno klavzulo EU 
(člen 222 PDEU); opozarja, da Sklep 
Sveta 2014/415/EU o načinu izvajanja 
solidarnostne klavzule s strani Unije 
določa, da je v solidarnostni klavzuli 
Unija pozvana, naj uporabi vsa 
razpoložljiva sredstva, vključno s 
strukturami, razvitimi v okviru SVOP; 
poziva države članice, naj razmislijo o 
uporabi solidarnostne klavzule v 
prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 283
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. je prepričan, da morajo izvajanje 
misij in operacij SVOP spremljati prožni 
instrumenti, da bi Uniji in njenim državam 
članicam omogočili prizadevanja za 
zagotavljanje evropske strateške 
neodvisnosti, ki bo prispevala k stabilnosti 
evropske celine; s tem v zvezi poudarja 
učinkovitost modularnih, večnamenskih in 
resnično operativnih struktur poveljevanja, 
kot je evropska enota – Eurocorps; 
ugotavlja, da so se misije tega glavnega 
sedeža uspešno razširile in diverzificirale: 
med letoma 2015 in 2018 je bila evropska 

35. je prepričan, da morajo izvajanje 
misij in operacij SVOP spremljati prožni 
instrumenti, da bi Uniji in njenim državam 
članicam omogočili prizadevanja za 
zagotavljanje uspešnih operacij na terenu, 
kar bi prispevalo k stabilnosti evropske 
celine; s tem v zvezi poudarja učinkovitost 
modularnih, večnamenskih in resnično 
operativnih struktur poveljevanja;
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enota v okviru misij Unije za 
usposabljanje v Maliju in Srednjeafriški 
republiki (EUTM Mali in EUTM RCA) 
napotena štirikrat; poziva države članice 
in Komisijo, naj sledijo temu zgledu 
prožnega in operativnega sodelovanja, ki 
je že bil dokazano koristen in učinkovit;

Or. en

Predlog spremembe 284
Nikos Androulakis, Costas Mavrides

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. je prepričan, da morajo izvajanje 
misij in operacij SVOP spremljati prožni 
instrumenti, da bi Uniji in njenim državam 
članicam omogočili prizadevanja za 
zagotavljanje evropske strateške 
neodvisnosti, ki bo prispevala k stabilnosti 
evropske celine; s tem v zvezi poudarja 
učinkovitost modularnih, večnamenskih in 
resnično operativnih struktur poveljevanja, 
kot je evropska enota – Eurocorps; 
ugotavlja, da so se misije tega glavnega 
sedeža uspešno razširile in diverzificirale: 
med letoma 2015 in 2018 je bila evropska 
enota v okviru misij Unije za usposabljanje 
v Maliju in Srednjeafriški republiki 
(EUTM Mali in EUTM RCA) napotena 
štirikrat; poziva države članice in 
Komisijo, naj sledijo temu zgledu prožnega 
in operativnega sodelovanja, ki je že bil 
dokazano koristen in učinkovit;

35. je prepričan, da morajo izvajanje 
misij in operacij SVOP spremljati prožni 
instrumenti, da bi Uniji in njenim državam 
članicam omogočili prizadevanja za 
zagotavljanje evropske strateške 
neodvisnosti, ki bo prispevala k stabilnosti 
evropske celine; s tem v zvezi poudarja 
učinkovitost modularnih, večnamenskih in 
resnično operativnih struktur poveljevanja, 
kot je evropska enota – Eurocorps; 
ugotavlja, da so se misije tega glavnega 
sedeža uspešno razširile in diverzificirale: 
med letoma 2015 in 2018 je bila evropska 
enota v okviru misij Unije za usposabljanje 
v Maliju in Srednjeafriški republiki 
(EUTM Mali in EUTM RCA) napotena 
štirikrat; poziva države članice in 
Komisijo, naj sledijo temu zgledu prožnega 
in operativnega sodelovanja, ki je že bil 
dokazano koristen in učinkovit; meni, da bi 
bila vzpostavitev operativnega štaba EU 
dober korak na poti do učinkovitega 
načrtovanja, vodenja in nadzora skupnih 
operacij;

Or. en

Predlog spremembe 285
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Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. je prepričan, da morajo izvajanje 
misij in operacij SVOP spremljati prožni 
instrumenti, da bi Uniji in njenim državam 
članicam omogočili prizadevanja za 
zagotavljanje evropske strateške 
neodvisnosti, ki bo prispevala k stabilnosti 
evropske celine; s tem v zvezi poudarja 
učinkovitost modularnih, večnamenskih in 
resnično operativnih struktur poveljevanja, 
kot je evropska enota – Eurocorps; 
ugotavlja, da so se misije tega glavnega 
sedeža uspešno razširile in diverzificirale: 
med letoma 2015 in 2018 je bila evropska 
enota v okviru misij Unije za usposabljanje 
v Maliju in Srednjeafriški republiki 
(EUTM Mali in EUTM RCA) napotena 
štirikrat; poziva države članice in 
Komisijo, naj sledijo temu zgledu prožnega 
in operativnega sodelovanja, ki je že bil 
dokazano koristen in učinkovit;

35. je prepričan, da morajo izvajanje 
misij in operacij SVOP spremljati prožni 
instrumenti, da bi Uniji in njenim državam 
članicam omogočili prizadevanja za 
zagotavljanje evropskega svobodnega 
ukrepanja, kar bi prispevalo k stabilnosti 
evropske celine ter k univerzalnim 
vrednotam in načelom, ki jih EU spodbuja 
na svetovni ravni; s tem v zvezi poudarja 
učinkovitost modularnih, večnamenskih in 
resnično operativnih struktur poveljevanja, 
kot je evropska enota – Eurocorps; 
ugotavlja, da so se misije tega glavnega 
sedeža uspešno razširile in diverzificirale: 
med letoma 2015 in 2018 je bila evropska 
enota v okviru misij Unije za usposabljanje 
v Maliju in Srednjeafriški republiki 
(EUTM Mali in EUTM RCA) napotena 
štirikrat; poziva države članice in 
Komisijo, naj sledijo temu zgledu prožnega 
in operativnega sodelovanja, ki je že bil 
dokazano koristen in učinkovit;

Or. en

Predlog spremembe 286
Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. je prepričan, da morajo izvajanje 
misij in operacij SVOP spremljati prožni 
instrumenti, da bi Uniji in njenim državam 
članicam omogočili prizadevanja za 
zagotavljanje evropske strateške 
neodvisnosti, ki bo prispevala k stabilnosti 
evropske celine; s tem v zvezi poudarja 

35. je prepričan, da morajo izvajanje 
misij in operacij SVOP spremljati prožni 
instrumenti, da bi Uniji in njenim državam 
članicam omogočili prizadevanja za 
zagotavljanje evropske sposobnosti, da 
prevzame več odgovornosti, kar bi 
prispevalo k stabilnosti evropske celine; s 
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učinkovitost modularnih, večnamenskih in 
resnično operativnih struktur poveljevanja, 
kot je evropska enota – Eurocorps; 
ugotavlja, da so se misije tega glavnega 
sedeža uspešno razširile in diverzificirale: 
med letoma 2015 in 2018 je bila evropska 
enota v okviru misij Unije za usposabljanje 
v Maliju in Srednjeafriški republiki 
(EUTM Mali in EUTM RCA) napotena 
štirikrat; poziva države članice in 
Komisijo, naj sledijo temu zgledu prožnega 
in operativnega sodelovanja, ki je že bil 
dokazano koristen in učinkovit;

tem v zvezi poudarja učinkovitost 
modularnih, večnamenskih in resnično 
operativnih struktur poveljevanja, kot je 
evropska enota – Eurocorps; ugotavlja, da 
so se misije tega glavnega sedeža uspešno 
razširile in diverzificirale: med letoma 
2015 in 2018 je bila evropska enota v 
okviru misij Unije za usposabljanje v 
Maliju in Srednjeafriški republiki (EUTM 
Mali in EUTM RCA) napotena štirikrat; 
poziva države članice in Komisijo, naj 
sledijo temu zgledu prožnega in 
operativnega sodelovanja, ki je že bil 
dokazano koristen in učinkovit;

Or. en

Predlog spremembe 287
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. pričakuje, da bo Unija učinkovito 
uporabljala vse obstoječe instrumente 
politike SVOP na področju diplomacije, 
sodelovanja, razvoja, upravljanja 
konfliktov in ohranjanja miru; opozarja, 
da vojaški in civilni instrumenti SVOP v 
nobenem primeru ne morejo biti edina 
rešitev za varnostna vprašanja in da je 
treba vedno sprejeti „celovit pristop“; 
meni, da bo le uporaba vseh teh 
instrumentov na podlagi „celovitega 
pristopa“ zagotovila potrebno prožnost za 
učinkovito doseganje najbolj ambicioznih 
ciljev na področju varnosti;

36. poziva, naj se skupna evropska 
obrambna in varnostna politika oblikuje 
na podlagi sodelovanja med državami, pri 
čemer pa naj bo pravilo soglasja izključni 
mehanizem odločanja;

Or. fr

Predlog spremembe 288
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. pričakuje, da bo Unija učinkovito 
uporabljala vse obstoječe instrumente 
politike SVOP na področju diplomacije, 
sodelovanja, razvoja, upravljanja 
konfliktov in ohranjanja miru; opozarja, da 
vojaški in civilni instrumenti SVOP v 
nobenem primeru ne morejo biti edina 
rešitev za varnostna vprašanja in da je treba 
vedno sprejeti „celovit pristop“; meni, da 
bo le uporaba vseh teh instrumentov na 
podlagi „celovitega pristopa“ zagotovila 
potrebno prožnost za učinkovito doseganje 
najbolj ambicioznih ciljev na področju 
varnosti;

36. pričakuje, da bo Unija učinkovito 
uporabljala vse obstoječe instrumente 
politike SVOP na področju diplomacije, 
sodelovanja, razvoja, upravljanja 
konfliktov in ohranjanja miru; opozarja, da 
vojaški in civilni instrumenti SVOP v 
nobenem primeru ne morejo biti edina 
rešitev za varnostna vprašanja in da je treba 
vedno sprejeti „celovit pristop“; meni, da 
bo le uporaba vseh teh instrumentov na 
podlagi „celovitega pristopa“ zagotovila 
potrebno prožnost za učinkovito doseganje 
najbolj ambicioznih ciljev na področju 
varnosti; opozarja, da bi morale varnostne 
politike EU temeljiti na celovitem in 
celostnem pristopu, osredotočenem na 
človekovi varnosti, ki v središče vseh 
prizadevanj postavlja blaginjo in varnost 
lokalnega prebivalstva v tretjih državah;

Or. en

Predlog spremembe 289
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. pričakuje, da bo Unija učinkovito 
uporabljala vse obstoječe instrumente 
politike SVOP na področju diplomacije, 
sodelovanja, razvoja, upravljanja 
konfliktov in ohranjanja miru; opozarja, da 
vojaški in civilni instrumenti SVOP v 
nobenem primeru ne morejo biti edina 
rešitev za varnostna vprašanja in da je 
treba vedno sprejeti „celovit pristop“; 
meni, da bo le uporaba vseh teh 
instrumentov na podlagi „celovitega 
pristopa“ zagotovila potrebno prožnost za 
učinkovito doseganje najbolj ambicioznih 

36. pričakuje, da bo Unija učinkovito 
uporabljala vse obstoječe instrumente 
politike SVOP na področju diplomacije, 
sodelovanja, razvoja, upravljanja 
konfliktov in ohranjanja miru; meni, da bo 
le uporaba vseh teh instrumentov na 
podlagi „celovitega pristopa“ zagotovila 
potrebno prožnost za učinkovito doseganje 
najbolj ambicioznih ciljev na področju 
varnosti;
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ciljev na področju varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 290
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. pričakuje, da bo Unija učinkovito 
uporabljala vse obstoječe instrumente 
politike SVOP na področju diplomacije, 
sodelovanja, razvoja, upravljanja 
konfliktov in ohranjanja miru; opozarja, 
da vojaški in civilni instrumenti SVOP v 
nobenem primeru ne morejo biti edina 
rešitev za varnostna vprašanja in da je 
treba vedno sprejeti „celovit pristop“; 
meni, da bo le uporaba vseh teh 
instrumentov na podlagi „celovitega 
pristopa“ zagotovila potrebno prožnost za 
učinkovito doseganje najbolj ambicioznih 
ciljev na področju varnosti;

36. pričakuje, da bo Unija učinkovito 
uporabljala vse obstoječe instrumente 
politike SVOP na področju diplomacije, 
sodelovanja, razvoja, civilnega in 
miroljubnega upravljanja konfliktov ter 
njihovega preprečevanja; poudarja, da 
civilni instrumenti SVOP v nobenem 
primeru ne morejo biti edina rešitev za 
varnostna vprašanja; zato močno obžaluje, 
da je „celovit pristop“ v sedanji sestavi in 
izvajanju dejansko podrejen vsem 
ustreznim področjem politike in 
možnostim v okviru SVOP, ki trenutno v 
glavnem odražajo geostrateške in 
gospodarske interese nekaterih subjektov 
in držav članic EU;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. pričakuje, da bo Unija učinkovito 
uporabljala vse obstoječe instrumente 
politike SVOP na področju diplomacije, 
sodelovanja, razvoja, upravljanja 
konfliktov in ohranjanja miru; opozarja, da 

36. pričakuje, da bo Unija učinkovito 
uporabljala vse obstoječe instrumente 
politike SVOP na področju diplomacije, 
sodelovanja, razvoja, humanitarne 
pomoči, upravljanja konfliktov in 
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vojaški in civilni instrumenti SVOP v 
nobenem primeru ne morejo biti edina 
rešitev za varnostna vprašanja in da je treba 
vedno sprejeti „celovit pristop“; meni, da 
bo le uporaba vseh teh instrumentov na 
podlagi „celovitega pristopa“ zagotovila 
potrebno prožnost za učinkovito doseganje 
najbolj ambicioznih ciljev na področju 
varnosti;

ohranjanja miru; opozarja, da vojaški in 
civilni instrumenti SVOP v nobenem 
primeru ne morejo biti edina rešitev za 
varnostna vprašanja in da je treba vedno 
sprejeti „celovit pristop“; meni, da bo le 
uporaba vseh teh instrumentov na podlagi 
„celovitega pristopa“ zagotovila potrebno 
prožnost za učinkovito doseganje najbolj 
ambicioznih ciljev na področju varnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 292
Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. pričakuje, da bo Unija učinkovito 
uporabljala vse obstoječe instrumente 
politike SVOP na področju diplomacije, 
sodelovanja, razvoja, upravljanja 
konfliktov in ohranjanja miru; opozarja, da 
vojaški in civilni instrumenti SVOP v 
nobenem primeru ne morejo biti edina 
rešitev za varnostna vprašanja in da je treba 
vedno sprejeti „celovit pristop“; meni, da 
bo le uporaba vseh teh instrumentov na 
podlagi „celovitega pristopa“ zagotovila 
potrebno prožnost za učinkovito doseganje 
najbolj ambicioznih ciljev na področju 
varnosti;

36. pričakuje, da bo Unija učinkovito 
uporabljala vse obstoječe instrumente 
politike SZVP in SVOP na področju 
diplomacije, sodelovanja, razvoja, 
upravljanja konfliktov in ohranjanja miru; 
opozarja, da vojaški in civilni instrumenti 
SVOP v nobenem primeru ne morejo biti 
edina rešitev za varnostna vprašanja in da 
je treba vedno sprejeti „celovit pristop“; 
meni, da bo le uporaba vseh teh 
instrumentov na podlagi „celovitega 
pristopa“ zagotovila potrebno prožnost za 
učinkovito doseganje najbolj ambicioznih 
ciljev na področju varnosti;

Or. de

Predlog spremembe 293
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. pričakuje, da bo Unija učinkovito 36. pričakuje, da bo Unija učinkovito 
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uporabljala vse obstoječe instrumente 
politike SVOP na področju diplomacije, 
sodelovanja, razvoja, upravljanja 
konfliktov in ohranjanja miru; opozarja, da 
vojaški in civilni instrumenti SVOP v 
nobenem primeru ne morejo biti edina 
rešitev za varnostna vprašanja in da je treba 
vedno sprejeti „celovit pristop“; meni, da 
bo le uporaba vseh teh instrumentov na 
podlagi „celovitega pristopa“ zagotovila 
potrebno prožnost za učinkovito doseganje 
najbolj ambicioznih ciljev na področju 
varnosti;

uporabljala vse obstoječe instrumente 
politike SVOP na področju diplomacije, 
sodelovanja, razvoja, upravljanja 
konfliktov in ohranjanja miru; opozarja, da 
vojaški in civilni instrumenti SVOP v 
nobenem primeru ne morejo biti edina 
rešitev za varnostna vprašanja in da je treba 
vedno sprejeti „celostni pristop“; meni, da 
bo le uporaba vseh teh instrumentov na 
podlagi „celostni pristopa“ zagotovila 
potrebno prožnost za učinkovito doseganje 
najbolj ambicioznih ciljev na področju 
varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 294
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 36 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

36a. opozarja na večji uspeh reševanja 
sporov, ko se v postopku spoštujeta enaka 
zastopanost spolov in enakost spolov, ter 
poziva k povečanju udeležbe in vodstvenih 
položajev žensk v tovrstnih misijah in k 
bolj sistematičnemu vključevanju vidika 
spola v misije SVOP ter k dejavnemu 
prispevanju k izvajanju resolucije 
varnostnega sveta OZN št. 1325 o 
ženskah, miru in varnosti; poziva 
Evropsko službo za zunanje delovanje in 
države članice, naj uvedejo ambiciozne 
ukrepe za povečanje zastopanosti žensk 
med mednarodnimi strokovnjaki na vseh 
ravneh misij in operacij SVOP, po 
možnosti z namenskim akcijskim načrtom 
ali s ciljno usmerjenimi pobudami in 
načrtovanjem poklicne poti za ženske ali 
mehanizmi pri zaposlovanju, ki 
zagotavljajo boljšo zastopanost;

Or. en
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Predlog spremembe 295
Martin Horwood, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 36 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

36a. poziva visoko predstavnico, naj se 
redno posvetuje z Evropskim 
parlamentom o nujnih zadevah v zvezi z 
izvajanjem SVOP; meni, da bi morala 
visoka predstavnica ali pooblaščen 
uradnik Evropske službe za zunanje 
delovanje, ki ima neposreden nadzor nad 
poveljništvom SVOP ter sodeluje pri 
oblikovanju, izvajanju in ocenjevanju 
sedanjih civilnih in vojaških operacij, 
nemudoma obvestiti Parlament o 
pomembnih spremembah struktur vseh 
takšnih operacij, zlasti glede njihove 
splošne narave, mandata, dolžine ali 
predčasne prekinitve;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 36 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

36a. poudarja vse večjo in 
nenadomestljivo vlogo žensk v mirovnih 
misijah ter varnostni in obrambni politiki 
ter poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico Komisije, 
naj se z Evropskim parlamentom 
posvetuje o instrumentih in ukrepih, ki jih 
je treba uporabiti;

Or. fr
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Predlog spremembe 297
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 36 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

36b. poudarja potrebo po nadaljnjem 
razvoju parlamentarnega in 
demokratičnega značaja ter razsežnosti 
SVOP; meni, da je učinkovita SVOP, ki je 
primerna za varnostne izzive 21. stoletja, 
povezana s strogim parlamentarnim 
nadzorom in visokimi standardi 
preglednosti tako na nacionalni ravni kot 
na ravni EU; meni, da močnejša 
parlamentarna razsežnost SVOP ustreza 
velikemu povpraševanju državljanov EU 
po varnosti, miru in tesnejšemu 
sodelovanju na področju varnosti in 
obrambe med državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 298
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. poudarja, da krepitev strateške 
avtonomije Evrope nujno temelji na 
povečanju zmogljivosti držav članic in 
njihovega obrambnega proračuna ter 
krepitvi industrijske in tehnološke osnove 
evropske obrambe;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 299
Joachim Schuster

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. poudarja, da krepitev strateške 
avtonomije Evrope nujno temelji na 
povečanju zmogljivosti držav članic in 
njihovega obrambnega proračuna ter 
krepitvi industrijske in tehnološke osnove 
evropske obrambe;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 300
Pierfrancesco Majorino

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. poudarja, da krepitev strateške 
avtonomije Evrope nujno temelji na 
povečanju zmogljivosti držav članic in 
njihovega obrambnega proračuna ter 
krepitvi industrijske in tehnološke osnove 
evropske obrambe;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 301
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. poudarja, da krepitev strateške 
avtonomije Evrope nujno temelji na 
povečanju zmogljivosti držav članic in 
njihovega obrambnega proračuna ter 

37. poudarja, da krepitev strateške 
avtonomije Evrope nujno temelji na 
povečanju zmogljivosti držav članic, 
krepitvi industrijske in tehnološke osnove 
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krepitvi industrijske in tehnološke osnove 
evropske obrambe;

evropske obrambe ter na zmožnosti držav 
članic, da povečajo standardizacijo in 
interoperabilnost, pri čemer se morajo 
izogniti podvajanju in odvečni porabi 
sredstev;

Or. it

Predlog spremembe 302
Kris Peeters

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. poudarja, da krepitev strateške 
avtonomije Evrope nujno temelji na 
povečanju zmogljivosti držav članic in 
njihovega obrambnega proračuna ter 
krepitvi industrijske in tehnološke osnove 
evropske obrambe;

37. poudarja, da krepitev strateške 
avtonomije Evrope nujno temelji na 
prednostnih nalogah za razvoj 
zmogljivosti EU, kar bo povečalo 
zmogljivosti držav članic in njihovega 
obrambnega proračuna ter okrepilo 
industrijsko in tehnološko osnovo 
evropske obrambe;

Or. en

Predlog spremembe 303
Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. poudarja, da krepitev strateške 
avtonomije Evrope nujno temelji na 
povečanju zmogljivosti držav članic in 
njihovega obrambnega proračuna ter 
krepitvi industrijske in tehnološke osnove 
evropske obrambe;

37. poudarja, da doseganje strateške 
avtonomije Evrope nujno temelji na 
povečanju zmogljivosti držav članic in 
njihovega obrambnega proračuna ter 
krepitvi industrijske in tehnološke osnove 
evropske obrambe;

Or. en
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Predlog spremembe 304
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. poudarja, da krepitev strateške 
avtonomije Evrope nujno temelji na 
povečanju zmogljivosti držav članic in 
njihovega obrambnega proračuna ter 
krepitvi industrijske in tehnološke osnove 
evropske obrambe;

37. poudarja, da krepitev strateške 
avtonomije Evrope temelji na povečanju 
zmogljivosti držav članic in njihovega 
obrambnega proračuna ter krepitvi 
industrijske in tehnološke osnove evropske 
obrambe;

Or. en

Predlog spremembe 305
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta, Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 37 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

37a. ugotavlja, da se obrambna in 
vesoljska industrija soočata s svetovno 
konkurenco brez primere in velikimi 
tehnološkimi izzivi pri pojavljanju 
napredne tehnologije (robotika, umetna 
inteligenca, kibernetska varnost itd.);

Or. fr

Predlog spremembe 306
Joachim Schuster

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. pozdravlja, da se proračuni za 
obrambo znatno preusmerjajo v korist 
oboroženih sil; meni, da bi to bilo treba 

črtano
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podpirati in spodbujati na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 307
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. pozdravlja, da se proračuni za 
obrambo znatno preusmerjajo v korist 
oboroženih sil; meni, da bi to bilo treba 
podpirati in spodbujati na ravni EU;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 308
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. pozdravlja, da se proračuni za 
obrambo znatno preusmerjajo v korist 
oboroženih sil; meni, da bi to bilo treba 
podpirati in spodbujati na ravni EU;

38. ugotavlja, da se proračuni za 
obrambo preusmerjajo v korist oboroženih 
sil; meni, da bo to koristilo državljanom 
EU ter mednarodnemu miru in stabilnosti 
le, če bo potekalo skupaj z obsežnim 
združevanjem nacionalnih proračunov in 
prizadevanji za raziskave, razvoj, javno 
naročanje, vzdrževanje in usposabljanje 
na evropski ravni;

Or. en

Predlog spremembe 309
Michael Gahler

Predlog resolucije
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Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. pozdravlja, da se proračuni za 
obrambo znatno preusmerjajo v korist 
oboroženih sil; meni, da bi to bilo treba 
podpirati in spodbujati na ravni EU;

38. pozdravlja, da se proračuni za 
obrambo znatno preusmerjajo v korist 
oboroženih sil; v zvezi s tem poziva države 
članice, naj dodatna sredstva pametno 
vlagajo v programe sodelovanja; meni, da 
bi to bilo treba podpirati in spodbujati na 
ravni EU;

Or. de

Predlog spremembe 310
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. pozdravlja, da se proračuni za 
obrambo znatno preusmerjajo v korist 
oboroženih sil; meni, da bi to bilo treba 
podpirati in spodbujati na ravni EU;

38. pozdravlja, da se proračuni za 
obrambo znatno preusmerjajo v korist 
oboroženih sil in da je to rezultat zaveze o 
povečanju naložb v obrambo, ki je bila 
sprejeta na vrhu Nata v Walesu leta 2014; 
meni, da bi to bilo treba podpirati in 
spodbujati na ravni EU;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. pozdravlja, da se proračuni za 
obrambo znatno preusmerjajo v korist 
oboroženih sil; meni, da bi to bilo treba 
podpirati in spodbujati na ravni EU;

38. pozdravlja, da se proračuni za 
obrambo znatno preusmerjajo v korist 
oboroženih sil; meni, da bi to bilo treba 
podpirati in spodbujati na ravni EU; 
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spodbuja države članice, naj povečajo 
svoje obrambne izdatke na 2 % BDP;

Or. en

Predlog spremembe 312
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. pozdravlja, da se proračuni za 
obrambo znatno preusmerjajo v korist 
oboroženih sil; meni, da bi to bilo treba 
podpirati in spodbujati na ravni EU;

38. obžaluje znatno povečanje 
proračunov za obrambo; meni, da se tega 
ne bi smelo podpirati oziroma spodbujati 
na ravni EU; dodaja, da je treba 
vojaškemu osebju zagotoviti zajamčeno 
plačo;

Or. en

Predlog spremembe 313
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. pozdravlja, da se proračuni za 
obrambo znatno preusmerjajo v korist 
oboroženih sil; meni, da bi to bilo treba 
podpirati in spodbujati na ravni EU;

38. je seznanjen, da se proračuni za 
obrambo znatno preusmerjajo v korist 
oboroženih sil; meni, da bi morala Unija 
še naprej spodbujati in podpirati boljše 
usklajevanje na tem področju med 
državami članicami;

Or. it

Predlog spremembe 314
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 38 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

38a. meni, da bo varnostna in 
obrambna politika EU učinkovita le, če 
bodo nacionalne odločitve usklajene, 
nacionalne odločitve o izvozu orožja pa 
bodo skladne z osmimi merili EU, zlasti v 
zvezi s človekovimi pravicami, regionalno 
stabilnostjo, terorizmom in nevarnostjo 
preusmeritve; pozdravlja nedavni pregled 
Skupnega stališča 2008/944/SZVP in 
poziva k bolj ambicioznim prizadevanjem 
na ravni EU v zvezi s spremljanjem in 
nadzorom izvoza, ki bi upoštevala 
pomemben razvoj v sektorju, kot sta 
evropski program za razvoj obrambne 
industrije in Evropski razvojni sklad;

Or. en

Predlog spremembe 315
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. pozdravlja nedavna prizadevanja 
evropskih institucij in držav članic, ki so 
sledile objavi globalne strategije EU, da bi 
obnovile zagon za instrumente skupne 
varnostne in obrambne politike, ki so bili 
do takrat virtualni, in v celoti izvajale 
določbe Lizbonske pogodbe; poudarja, da 
je treba te obetavne cilje zdaj utrditi in jim 
slediti s konkretnimi ukrepi, da bi 
učinkovito prispevali k varnosti evropske 
celine;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 316
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Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. pozdravlja nedavna prizadevanja 
evropskih institucij in držav članic, ki so 
sledile objavi globalne strategije EU, da bi 
obnovile zagon za instrumente skupne 
varnostne in obrambne politike, ki so bili 
do takrat virtualni, in v celoti izvajale 
določbe Lizbonske pogodbe; poudarja, da 
je treba te obetavne cilje zdaj utrditi in jim 
slediti s konkretnimi ukrepi, da bi 
učinkovito prispevali k varnosti evropske 
celine;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 317
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. pozdravlja nedavna prizadevanja 
evropskih institucij in držav članic, ki so 
sledile objavi globalne strategije EU, da bi 
obnovile zagon za instrumente skupne 
varnostne in obrambne politike, ki so bili 
do takrat virtualni, in v celoti izvajale 
določbe Lizbonske pogodbe; poudarja, da 
je treba te obetavne cilje zdaj utrditi in jim 
slediti s konkretnimi ukrepi, da bi 
učinkovito prispevali k varnosti evropske 
celine;

39. obžaluje nedavna prizadevanja 
evropskih institucij in držav članic, ki so 
sledile objavi globalne strategije EU, da bi 
obnovile zagon za instrumente skupne 
varnostne in obrambne politike, ki so bili 
do takrat virtualni, in v celoti izvajale 
določbe Lizbonske pogodbe; poudarja, da 
se teh obetavnih ciljev ne sme utrditi in 
jim ne smejo slediti konkretni ukrepi;

Or. en

Predlog spremembe 318
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete
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Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. pozdravlja nedavna prizadevanja 
evropskih institucij in držav članic, ki so 
sledile objavi globalne strategije EU, da bi 
obnovile zagon za instrumente skupne 
varnostne in obrambne politike, ki so bili 
do takrat virtualni, in v celoti izvajale 
določbe Lizbonske pogodbe; poudarja, da 
je treba te obetavne cilje zdaj utrditi in jim 
slediti s konkretnimi ukrepi, da bi 
učinkovito prispevali k varnosti evropske 
celine;

39. pozdravlja nedavna prizadevanja 
evropskih institucij in držav članic, ki so 
sledile objavi globalne strategije EU, da bi 
obnovile zagon za instrumente skupne 
varnostne in obrambne politike in v celoti 
izvajale določbe Lizbonske pogodbe; 
poudarja, da je treba te obetavne cilje zdaj 
utrditi in jim slediti s konkretnimi ukrepi, 
da bi učinkovito prispevali k varnosti 
evropske celine in njene neposredne 
soseščine;

Or. en

Predlog spremembe 319
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. se z zadovoljstvom seznanja s 
predlogom Evropske komisije z dne 2. 
maja 2018 o oblikovanju proračunske 
vrstice v višini 13 milijard EUR, 
namenjene obrambi v naslednjem 
večletnem finančnem okviru v okviru 
industrijske politike; ugotavlja, da je ta 
predlog, ki odraža zavezo Komisije brez 
primere, še vedno odvisen od soglasja 
držav članic v naslednjem večletnem 
finančnem okviru;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 320
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
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Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. se z zadovoljstvom seznanja s 
predlogom Evropske komisije z dne 2. 
maja 2018 o oblikovanju proračunske 
vrstice v višini 13 milijard EUR, 
namenjene obrambi v naslednjem 
večletnem finančnem okviru v okviru 
industrijske politike; ugotavlja, da je ta 
predlog, ki odraža zavezo Komisije brez 
primere, še vedno odvisen od soglasja 
držav članic v naslednjem večletnem 
finančnem okviru;

40. je seznanjen s predlogom Evropske 
komisije z dne 2. maja 2018 o oblikovanju 
proračunske vrstice v višini 13 milijard 
EUR, namenjene obrambi v naslednjem 
večletnem finančnem okviru v okviru 
industrijske politike; ugotavlja, da je ta 
predlog, ki odraža zavezo Komisije brez 
primere, še vedno odvisen od soglasja 
držav članic v naslednjem večletnem 
finančnem okviru; obžaluje, da v sedmih 
letih v delovnih programih ne bo 
formalnih mehanizmov za parlamentarni 
nadzor prednostnih nalog Evropskega 
razvojnega sklada; meni, da bi morala biti 
vsa prizadevanja EU v sektorju obrambne 
industrije tesno povezana z visoko stopnjo 
preglednosti, odgovornosti in etične 
presoje, da bi se povečale možnosti za 
premagovanje obstoječih strukturnih 
težav v sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 321
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. se z zadovoljstvom seznanja s 
predlogom Evropske komisije z dne 2. 
maja 2018 o oblikovanju proračunske 
vrstice v višini 13 milijard EUR, 
namenjene obrambi v naslednjem 
večletnem finančnem okviru v okviru 
industrijske politike; ugotavlja, da je ta 
predlog, ki odraža zavezo Komisije brez 
primere, še vedno odvisen od soglasja 
držav članic v naslednjem večletnem 
finančnem okviru;

40. se seznanja s predlogom Evropske 
komisije z dne 2. maja 2018 o oblikovanju 
proračunske vrstice v višini 13 milijard 
EUR, namenjene obrambi v naslednjem 
večletnem finančnem okviru v okviru 
industrijske politike; ugotavlja, da je ta 
predlog, ki odraža zavezo Komisije brez 
primere, še vedno odvisen od soglasja 
držav članic v naslednjem večletnem 
finančnem okviru; želi, da se sredstva 
namenijo za programe sodelovanja, ki so 
zaželeni, a ne izhajajo s strogo vojaškega 
področja (sateliti, sodelovanje na področju 
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obveščevalnih podatkov, boj proti 
kibernetskemu kriminalu, boj proti 
terorizmu);

Or. fr

Predlog spremembe 322
Joachim Schuster

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. se z zadovoljstvom seznanja s 
predlogom Evropske komisije z dne 2. 
maja 2018 o oblikovanju proračunske 
vrstice v višini 13 milijard EUR, 
namenjene obrambi v naslednjem 
večletnem finančnem okviru v okviru 
industrijske politike; ugotavlja, da je ta 
predlog, ki odraža zavezo Komisije brez 
primere, še vedno odvisen od soglasja 
držav članic v naslednjem večletnem 
finančnem okviru;

40. zavrača predlog Evropske komisije 
z dne 2. maja 2018 o oblikovanju 
proračunske vrstice v višini 13 milijard 
EUR, namenjene obrambi v naslednjem 
večletnem finančnem okviru v okviru 
industrijske politike; ugotavlja, da ta 
predlog še vedno potrebuje zadostna 
dodatna finančna sredstva in je še vedno 
odvisen od soglasja držav članic v 
naslednjem večletnem finančnem okviru; 
zavrača vsako prerazporeditev sredstev iz 
drugih proračunskih vrstic v korist 
obrambe;

Or. en

Predlog spremembe 323
Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. se z zadovoljstvom seznanja s 
predlogom Evropske komisije z dne 2. 
maja 2018 o oblikovanju proračunske 
vrstice v višini 13 milijard EUR, 
namenjene obrambi v naslednjem 
večletnem finančnem okviru v okviru 
industrijske politike; ugotavlja, da je ta 
predlog, ki odraža zavezo Komisije brez 

40. se z zadovoljstvom seznanja s 
predlogom Evropske komisije z dne 2. 
maja 2018 o oblikovanju proračunske 
vrstice v višini 13 milijard EUR v 
naslednjem večletnem finančnem okviru  v 
okviru industrijske politike; ugotavlja, da 
je ta predlog, ki odraža zavezo Komisije 
brez primere, še vedno odvisen od 
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primere, še vedno odvisen od soglasja 
držav članic v naslednjem večletnem 
finančnem okviru;

odobritve držav članic v naslednjem 
večletnem finančnem okviru in nato 
odobritve Evropskega parlamenta;

Or. de

Predlog spremembe 324
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. se z zadovoljstvom seznanja s 
predlogom Evropske komisije z dne 2. 
maja 2018 o oblikovanju proračunske 
vrstice v višini 13 milijard EUR, 
namenjene obrambi v naslednjem 
večletnem finančnem okviru v okviru 
industrijske politike; ugotavlja, da je ta 
predlog, ki odraža zavezo Komisije brez 
primere, še vedno odvisen od soglasja 
držav članic v naslednjem večletnem 
finančnem okviru;

40. se z zadovoljstvom seznanja s 
predlogom Evropske komisije z dne 2. 
maja 2018 o oblikovanju proračunske 
vrstice v višini 13 milijard EUR, 
namenjene sodelovanju na področju 
obrambe v naslednjem večletnem 
finančnem okviru, ki podpira razvoj 
skupnih raziskav in razvoj zmožnosti na 
področju obrambe; ugotavlja, da je ta 
predlog, ki odraža zavezo Komisije brez 
primere, še vedno odvisen od soglasja 
držav članic v naslednjem večletnem 
finančnem okviru;

Or. en

Predlog spremembe 325
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. se z zadovoljstvom seznanja s 
predlogom Evropske komisije z dne 2. 
maja 2018 o oblikovanju proračunske 
vrstice v višini 13 milijard EUR, 
namenjene obrambi v naslednjem 
večletnem finančnem okviru v okviru 
industrijske politike; ugotavlja, da je ta 
predlog, ki odraža zavezo Komisije brez 

40. globoko obžaluje predlog Evropske 
komisije z dne 2. maja 2018 o oblikovanju 
proračunske vrstice v višini 13 milijard 
EUR, namenjene obrambi v naslednjem 
večletnem finančnem okviru v okviru 
industrijske politike; ugotavlja, da je ta 
predlog, ki odraža zavezo Komisije brez 
primere, še vedno odvisen od soglasja 
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primere, še vedno odvisen od soglasja 
držav članic v naslednjem večletnem 
finančnem okviru;

držav članic v naslednjem večletnem 
finančnem okviru;

Or. en

Predlog spremembe 326
Pierfrancesco Majorino

Predlog resolucije
Odstavek 40 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

40a. meni, da mora opredelitev 
evropske proračunske vrstice za obrambo 
izhajati iz prerazporeditve ustreznih 
nacionalnih vrstic; ne 
odobrava preusmerjanja sredstev iz 
drugih proračunskih vrstic v korist 
obrambe;

Or. it


