
AM\1192475CS.docx PE643.168v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro zahraniční věci

2019/2136(INI)

13.11.2019

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1 - 398
Návrh zprávy
David McAllister
(PE641.442v02-00)

Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva
(2019/2136(INI))



PE643.168v01-00 2/190 AM\1192475CS.docx

CS

AM_Com_NonLegReport



AM\1192475CS.docx 3/190 PE643.168v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1
Kati Piri

Návrh usnesení
Právní východisko 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na články 21 a 36 
Smlouvy o Evropské unii,

– s ohledem na hlavu V Smlouvy 
o Evropské unii,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Attila Ara-Kovács, Stelios Kouloglou

Návrh usnesení
Právní východisko 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Chartu Organizace 
spojených národů,

– s ohledem na Chartu Organizace 
spojených národů a Helsinský závěrečný 
akt Organizace pro bezpečnost a 
spolupráci v Evropě (OBSE) z roku 1975,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Kati Piri

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Helsinský závěrečný 
akt z roku 1975, který zveřejnila 
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v 
Evropě (OBSE),

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Kati Piri

Návrh usnesení
Právní východisko 3 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Severoatlantickou 
smlouvu z roku 1949 a na společné 
prohlášení o spolupráci EU a NATO ze 
dne 10. července 2018,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Kati Piri

Návrh usnesení
Právní východisko 3 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rezoluci Valného 
shromáždění OSN č. 70/1 s názvem 
„Přeměna našeho světa: Agenda pro 
udržitelný rozvoj 2030“ ze dne 25. září 
2015,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Michal Šimečka

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Sofijské prohlášení 
ze dne 17. května 2018 a na závěry Rady o 
rozšíření a o procesu stabilizace a 
přidružení z června 2018 a z června 2019,

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rezoluci Rady 
bezpečnosti OSN č. 1325, která v roce 
2000 stanovila agendu pro ženy, mír a 
bezpečnost,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Attila Ara-Kovács, Stelios Kouloglou

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na doporučení 
Evropského parlamentu ze dne 15. 
listopadu 2017 Radě, Komisi a ESVČ k 
Východnímu partnerství před summitem 
konaným v listopadu 2017,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Parlament je 
povinen vykonávat demokratický dohled 
nad společnou zahraniční a bezpečnostní 
politikou (SZBP) a společnou bezpečnostní 
a obrannou politikou (SBOP) a měl by mít 

A. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament i vnitrostátní parlamenty jsou 
povinny vykonávat demokratický dohled 
nad společnou zahraniční a bezpečnostní 
politikou (SZBP) a společnou bezpečnostní 
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k plnění této úlohy prostředky; a obrannou politikou (SBOP) a měly by mít 
k plnění této úlohy prostředky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Parlament je 
povinen vykonávat demokratický dohled 
nad společnou zahraniční a bezpečnostní 
politikou (SZBP) a společnou bezpečnostní 
a obrannou politikou (SBOP) a měl by mít 
k plnění této úlohy prostředky;

A. vzhledem k tomu, že Parlament je 
povinen vykonávat demokratický dohled 
nad společnou zahraniční a bezpečnostní 
politikou (SZBP) a společnou bezpečnostní 
a obrannou politikou (SBOP) a měl by 
obdržet k plnění této úlohy nezbytné 
prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Parlament je 
povinen vykonávat demokratický dohled 
nad společnou zahraniční a bezpečnostní 
politikou (SZBP) a společnou bezpečnostní 
a obrannou politikou (SBOP) a měl by mít 
k plnění této úlohy prostředky;

A. vzhledem k tomu, že Parlament je 
povinen vykonávat demokratický dohled 
nad společnou zahraniční a bezpečnostní 
politikou (SZBP) a společnou bezpečnostní 
a obrannou politikou (SBOP) a měl by mít 
k plnění této úlohy účinné prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Kati Piri
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že vnější činnost 
EU má přímý dopad na blaho občanů 
a jejím cílem je zajistit bezpečnost 
a stabilitu a zároveň zachovat evropské 
hodnoty svobody, demokracie, rovnosti, 
právního státu a dodržování lidských práv;

B. vzhledem k tomu, že vnější činnost 
EU má přímý dopad na blaho občanů 
a jejím cílem je zajistit bezpečnost 
a stabilitu a zároveň prosazovat evropské 
hodnoty svobody, demokracie, rovnosti, 
právního státu a dodržování lidských práv; 
vzhledem k tomu, že důvěryhodnost 
Evropské unie jakožto globálního aktéra 
pro mír a bezpečnost spočívá v dodržování 
jejích hodnot v praxi a že zahraniční 
politika založená na hodnotách je proto v 
bezprostředním zájmu Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Urmas Paet, Malik Azmani, Klemen Grošelj

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že vnější činnost 
EU má přímý dopad na blaho občanů 
a jejím cílem je zajistit bezpečnost 
a stabilitu a zároveň zachovat evropské 
hodnoty svobody, demokracie, rovnosti, 
právního státu a dodržování lidských práv;

B. vzhledem k tomu, že vnější činnost 
EU má přímý dopad na blaho občanů 
v rámci EU i mimo ni a jejím cílem je 
zajistit bezpečnost a stabilitu a zároveň 
zachovat evropské hodnoty svobody, 
demokracie, rovnosti, právního státu 
a dodržování lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Susanna Ceccardi, Marco Zanni

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že vnější činnost 
EU má přímý dopad na blaho občanů 
a jejím cílem je zajistit bezpečnost 
a stabilitu a zároveň zachovat evropské 
hodnoty svobody, demokracie, rovnosti, 
právního státu a dodržování lidských práv;

B. vzhledem k tomu, že vnější činnost 
EU má přímý dopad na blaho občanů 
a jejím cílem je zajistit bezpečnost 
a stabilitu a zároveň zachovat evropské 
hodnoty svobody, demokracie, rovnosti, 
bezpečnosti, právního státu a dodržování 
lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Susanna Ceccardi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že vnější činnost 
EU má přímý dopad na blaho občanů 
a jejím cílem je zajistit bezpečnost 
a stabilitu a zároveň zachovat evropské 
hodnoty svobody, demokracie, rovnosti, 
právního státu a dodržování lidských práv;

B. vzhledem k tomu, že vnější činnost 
EU má přímý dopad na blaho občanů 
a jejím cílem je zajistit bezpečnost 
a stabilitu a zároveň zachovat evropské 
hodnoty svobody, demokracie, rovnosti, 
bezpečnosti, právního státu a dodržování 
lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, 
Klemen Grošelj

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že Evropská 
unie může být propagátorem těchto 
evropských hodnot pouze tehdy, pokud 
jsou tyto hodnoty chráněny a 
respektovány ve všech jejích členských 
státech;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že potřeba 
silnější a sjednocené Evropy, pokud jde 
o vnější vztahy, je naléhavější než dříve;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, 
Klemen Grošelj, Malik Azmani

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že potřeba 
silnější a sjednocené Evropy, pokud jde 
o vnější vztahy, je naléhavější než dříve;

C. vzhledem k tomu, že potřeba 
silnější a sjednocené Evropy, pokud jde 
o vnější vztahy, je naléhavější než dříve, 
aby bylo možné čelit mnoha výzvám, které 
se přímo nebo nepřímo dotýkají členských 
států a jejich občanů: ozbrojené konflikty 
a nestabilní státy, terorismus – zejména 
džihádismus, kybernetické útoky, 
zahraniční zásahy do evropských 
politických a volebních procesů, napětí v 
dodávkách energie do členských států EU, 
vzestup organizovaného zločinu na 
hranicích Evropy a směrem do ní, 
slábnoucí úsilí o odzbrojení, 
nekontrolované migrační toky a změna 
klimatu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 19
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že potřeba 
silnější a sjednocené Evropy, pokud jde 
o vnější vztahy, je naléhavější než dříve;

C. vzhledem k tomu, že žádný členský 
stát není schopen sám vyřešit žádné z 
výzev, kterým dnes čelíme; vzhledem k 
tomu, že zároveň žádný stát nemůže být 
nucen do zahraničněpolitických postojů 
nebo kroků proti své vůli založené na 
demokratickém konsensu jeho občanů a 
rozhodnutích parlamentu; vzhledem k 
tomu, že při navrhování zahraniční a 
bezpečnostní politiky a kroků EU by měla 
být respektována a zaručena rovnost mezi 
členskými státy; vzhledem k tomu, že by 
měly být respektovány výsady 
vnitrostátních parlamentů v oblasti 
zahraniční a bezpečnostní politiky jejich 
zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Kati Piri

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že potřeba 
silnější a sjednocené Evropy, pokud jde 
o vnější vztahy, je naléhavější než dříve;

C. vzhledem k tomu, že s ústupem 
tradičních partnerů z celosvětového dění, 
zvyšujícím se tlakem na mnohostrannou 
spolupráci a orgány a rostoucí asertivitou 
regionálních mocností je potřeba silnější 
Evropy, která bude, pokud jde o vnější 
vztahy, vystupovat jednotně, naléhavější 
než kdykoli předtím;

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Michal Šimečka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že potřeba 
silnější a sjednocené Evropy, pokud jde 
o vnější vztahy, je naléhavější než dříve;

C. vzhledem k tomu, že potřeba 
silnější a sjednocené Evropy, pokud jde 
o vnější vztahy, je naléhavější než dříve; 
vzhledem k tomu, že ambiciózní, 
důvěryhodná a účinná společná 
zahraniční politika musí být podložena 
odpovídajícími finančními zdroji a 
včasnými a rozhodnými kroky EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Arnaud Danjean

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že potřeba 
silnější a sjednocené Evropy, pokud jde 
o vnější vztahy, je naléhavější než dříve;

C. vzhledem k tomu, že potřeba 
silnější a sjednocené Evropy, pokud jde 
o vnější vztahy, je naléhavější než dříve; 
vzhledem k tomu, že žádný členský stát se 
nedokáže sám vyrovnat s výzvami a 
hrozbami, kterým čelí evropský kontinent 
a jeho bezprostřední okolí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Susanna Ceccardi, Marco Zanni

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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C. vzhledem k tomu, že potřeba 
silnější a sjednocené Evropy, pokud jde 
o vnější vztahy, je naléhavější než dříve;

C. vzhledem k tomu, že potřeba 
silnější a sjednocené a chráněné Evropy, 
pokud jde o vnější vztahy, je naléhavější 
než dříve;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Javi López

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že v posledních 
letech se objevily nové, vícerozměrné 
výzvy, mezi něž patří šíření zbraní 
hromadného ničení, zpochybňování 
dohod o nešíření zbraní, zhoršení 
regionálních konfliktů, které vede k 
vysídlování obyvatelstva, soutěž o přírodní 
zdroje, energetická závislost, změna 
klimatu, konsolidace nefungujících států, 
terorismus, nadnárodní organizovaný 
zločin, kybernetické útoky a 
dezinformační kampaně;

Or. es

Pozměňovací návrh 25
Michal Šimečka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že nástroje 
vnější politiky EU je třeba používat 
koherentněji a soudržněji;

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Kati Piri

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že jsou-li 
univerzální pravidla a hodnoty 
zpochybňovány či zneužívány, jsou 
ohroženy základy multilateralismu;

D. vzhledem k tomu, že 
multilateralismus je jedinou zárukou 
míru, bezpečnosti a udržitelného rozvoje 
podporujícího začlenění ve vysoce 
polarizovaném mezinárodním prostředí; 
vzhledem k tomu, že jeho základy jsou 
ohroženy, pokud jsou univerzální pravidla 
a hodnoty, včetně základních lidských 
práv, mezinárodního práva a 
humanitárního práva, zpochybňovány či 
zneužívány; vzhledem k tomu, že 
multilateralismus je jádrem přístupu 
Evropské unie k její společné zahraniční a 
bezpečnostní politice, jak je zakotveno ve 
Smlouvě o Evropské unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Arnaud Danjean

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k trvalému zhoršování 
bezpečnostního prostředí Unie, která čelí 
mnoha výzvám, jež mají přímý či nepřímý 
dopad na bezpečnost členských států a 
jejich občanů: ozbrojené konflikty na 
východních a jižních hranicích 
evropského kontinentu, terorismus ve 
jménu džihádu, kybernetické útoky, 
neřízené migrační toky, rostoucí hrozby 
pro přírodní zdroje, změna klimatu atd.;

Or. fr



PE643.168v01-00 14/190 AM\1192475CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 28
Arnaud Danjean

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že džihádistický 
terorismus je jedním z hlavních problémů, 
které dnes ohrožují veřejnou bezpečnost 
v EU, a že je nutné na domácí půdě i 
v zahraničí přijmout rychlá, asertivní a 
koordinovaná opatření;

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že svět čelí 
globálnímu posunu mocenských sil, 
přičemž hlavní tendencí v zahraniční 
politice je geopolitická konkurence, což 
vyžaduje rychlé a přiměřené mechanismy 
reakce;

E. vzhledem k tomu, že svět čelí 
globálnímu posunu mocenských sil, 
přičemž hlavní tendencí v zahraniční 
politice je geopolitická konkurence, což 
vyžaduje rychlé a přiměřené mechanismy 
reakce; vzhledem k tomu, že EU se tohoto 
globálního přesunu mocenských sil a 
geopolitické konkurence do značné míry 
neúčastní z důvodu neexistence jednoty 
mezi jejími členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Javi López

Návrh usnesení
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Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že svět čelí 
globálnímu posunu mocenských sil, 
přičemž hlavní tendencí v zahraniční 
politice je geopolitická konkurence, což 
vyžaduje rychlé a přiměřené mechanismy 
reakce;

E. vzhledem k tomu, že svět čelí 
globálnímu posunu mocenských sil, 
přičemž hlavní tendencí v zahraniční 
politice je geopolitická konkurence, což 
vyžaduje rychlé a přiměřené mechanismy a 
schopnost reakce;

Or. es

Pozměňovací návrh 31
Željana Zovko

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že svět čelí 
globálnímu posunu mocenských sil, 
přičemž hlavní tendencí v zahraniční 
politice je geopolitická konkurence, což 
vyžaduje rychlé a přiměřené mechanismy 
reakce;

E. vzhledem k tomu, že svět čelí 
globálnímu posunu mocenských sil, 
přičemž hlavní tendencí v zahraniční 
politice je geopolitická konkurence, což 
vyžaduje rychlé, jednotné a přiměřené 
mechanismy reakce;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že svět čelí 
globálnímu posunu mocenských sil, 
přičemž hlavní tendencí v zahraniční 
politice je geopolitická konkurence, což 
vyžaduje rychlé a přiměřené mechanismy 
reakce;

E. vzhledem k tomu, že svět čelí 
globálnímu posunu mocenských sil a že 
masová migrace a nucená organizovaná 
migrace patří k hlavním trendům / 
hrozbám vůči Evropě a členským státům 
EU, což vyžaduje včasné a přiměřené 
mechanismy reakce;
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Or. en

Pozměňovací návrh 33
Kati Piri

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že nové politické 
síly prosazují své vlastní globální 
a regionální ambice s nepředvídatelnými 
důsledky pro globální bezpečnost;

F. vzhledem k tomu, že státy na 
vzestupu mají potenciálně destabilizující 
globální a regionální ambice 
s nepředvídatelnými důsledky pro globální 
bezpečnost; vzhledem k tomu, že tato 
globální změna poměrů usnadňuje nástup 
autokratických vůdců, násilných 
nestátních subjektů a populárních 
protestních hnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Javi López

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že nové politické 
síly prosazují své vlastní globální 
a regionální ambice s nepředvídatelnými 
důsledky pro globální bezpečnost;

F. vzhledem k tomu, že nové politické 
síly prosazují své vlastní globální 
a regionální ambice s nepředvídatelnými 
důsledky pro globální bezpečnost, a 
vzhledem k tomu, že Evropa riskuje, že se 
při rozhodování ocitne na vedlejší koleji, a 
v důsledku toho bude vážně 
znevýhodněna;

Or. es

Pozměňovací návrh 35
Željana Zovko
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že nové politické 
síly prosazují své vlastní globální 
a regionální ambice s nepředvídatelnými 
důsledky pro globální bezpečnost;

F. vzhledem k tomu, že nové politické 
síly prosazují své vlastní globální 
a regionální ambice ohrožující mír a 
stabilitu v evropském sousedství, 
s nepředvídatelnými důsledky pro 
evropskou a globální bezpečnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Pierfrancesco Majorino

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že nové politické 
síly prosazují své vlastní globální 
a regionální ambice s nepředvídatelnými 
důsledky pro globální bezpečnost;

F. vzhledem k tomu, že nové politické 
síly prosazují své vlastní globální 
a regionální ambice s nepředvídatelnými 
důsledky pro mír a globální bezpečnost;

Or. it

Pozměňovací návrh 37
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že nové politické 
síly prosazují své vlastní globální 
a regionální ambice s nepředvídatelnými 
důsledky pro globální bezpečnost;

F. vzhledem k tomu, že nové politické 
síly prosazují své vlastní globální 
a regionální ambice s nepředvídatelnými 
důsledky pro globální bezpečnost, a 
zejména pro bezpečnost evropských 
občanů, států a kultur;
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Or. en

Pozměňovací návrh 38
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Malik Azmani, Klemen Grošelj

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že nové politické 
síly prosazují své vlastní globální 
a regionální ambice s nepředvídatelnými 
důsledky pro globální bezpečnost;

F. vzhledem k tomu, že nové 
hospodářské velmoci a politické síly 
prosazují své vlastní globální a regionální 
ambice s nepředvídatelnými důsledky pro 
globální bezpečnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Marco Zanni, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že nové politické 
síly prosazují své vlastní globální 
a regionální ambice s nepředvídatelnými 
důsledky pro globální bezpečnost;

F. vzhledem k tomu, že síť 
teroristických skupin prosazuje své vlastní 
globální a regionální ambice 
s nepředvídatelnými důsledky pro globální 
bezpečnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Kati Piri

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že 
socioekonomická nerovnost, útlak, změna 
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klimatu a chybějící participativní 
začlenění jsou hlavními příčinami 
globálního konfliktu; vzhledem k tomu, že 
všechny členské státy OSN v roce 2015 
přijaly cíle udržitelného rozvoje, které 
poskytují plán pro spravedlivou, 
udržitelnou a inkluzivní globální 
spolupráci;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Michal Šimečka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že vnější činnosti 
EU by měly zohledňovat nové globální 
výzvy, jako jsou změna klimatu, 
energetická bezpečnost nebo migrace;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že bezpečnostní 
prostředí EU je vystaveno vnějšímu tlaku, 
který jí brání ve výkonu svrchovanosti;

G. vzhledem k tomu, že EU je v řadě 
oblastí – např. pokud jde o hospodářství, 
energetiku, obchod, bankovní systém, 
obranu – vystavena vnějšímu tlaku, který 
jí brání ve výkonu svrchovanosti; vzhledem 
k tomu, že zejména politické postupy USA, 
jako jsou sankce vůči Íránu, podrývají 
důvěryhodnost zahraniční politiky EU a 
jejích členských států; vzhledem k tomu, 
že je naléhavě nutné vytvořit podmínky 
pro strategickou autonomii EU a jejích 
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členských států; vzhledem k tomu, že je 
naléhavě potřebné učinit EU nezávislejší 
na finančním systému USA, a chránit tak 
její obchod před extrateritoriálními 
sankcemi USA;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Arnaud Danjean

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že bezpečnostní 
prostředí EU je vystaveno vnějšímu tlaku, 
který jí brání ve výkonu svrchovanosti;

G. vzhledem k tomu, že bezpečnostní 
prostředí EU je vystaveno vnějšímu tlaku, 
který jí brání ve výkonu svrchovanosti; 
vzhledem k tomu, že nestabilita a 
nepředvídatelnost na hranicích Unie a v 
jejím bezprostředním sousedství 
představují přímé ohrožení bezpečnosti 
kontinentu; vzhledem k tomu, že vazba 
mezi vnitřní a vnější bezpečností je 
nerozdělitelná;

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Kati Piri

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že bezpečnostní 
prostředí EU je vystaveno vnějšímu tlaku, 
který jí brání ve výkonu svrchovanosti;

G. vzhledem k tomu, že bezpečnostní 
prostředí EU je vystaveno vnějšímu tlaku, 
který jí brání ve výkonu svrchovanosti a 
strategické autonomie; vzhledem k tomu, 
že tento vnější tlak vykazuje jak fyzický, 
tak on-line rozměr; vzhledem k tomu, že 
dezinformace a jiné formy zahraničních 
zásahů představují vážné riziko pro 
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evropskou suverenitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že bezpečnostní 
prostředí EU je vystaveno vnějšímu tlaku, 
který jí brání ve výkonu svrchovanosti;

G. vzhledem k tomu, že bezpečnostní 
prostředí EU je vystaveno vnějšímu tlaku, 
ke kterému již dochází ve formě hybridní 
války, včetně nepřátelské propagandy ze 
strany Ruska a dalších subjektů, a ve 
formě rostoucích hrozeb ze strany 
radikálních teroristických skupin;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Michal Šimečka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že bezpečnostní 
prostředí EU je vystaveno vnějšímu tlaku, 
který jí brání ve výkonu svrchovanosti;

G. vzhledem k tomu, že bezpečnostní 
prostředí EU je méně stálé, 
nepředvídatelné, složité a vystavené 
vnějšímu tlaku, který jí brání ve výkonu 
svrchovanosti; vzhledem k tomu, že EU 
čelí neustálým vnějším politickým, 
hospodářským a bezpečnostním výzvám;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že bezpečnostní 
prostředí EU je vystaveno vnějšímu tlaku, 
který jí brání ve výkonu svrchovanosti;

G. vzhledem k tomu, že bezpečnostní 
prostředí EU závisí na míru a stabilitě 
v jejím sousedství a je také vystaveno 
vnějšímu tlaku, který jí brání ve výkonu 
svrchovanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že bezpečnostní 
prostředí EU je vystaveno vnějšímu tlaku, 
který jí brání ve výkonu svrchovanosti;

G. vzhledem k tomu, že bezpečnostní 
prostředí EU je vystaveno vnějšímu tlaku;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že bezpečnostní 
prostředí EU je vystaveno vnějšímu tlaku, 
který jí brání ve výkonu svrchovanosti;

G. vzhledem k tomu, že bezpečnostní 
prostředí EU je vystaveno vnějšímu tlaku, 
který brání členským státům EU 
ve výkonu svrchovanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
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Witold Jan Waszczykowski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že zasahování 
vnějších sil představuje velkou hrozbu pro 
stabilitu a bezpečnost Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že změna 
klimatu má stále závažnější dopady na 
různé aspekty lidského života, jakož i na 
příležitosti v oblasti rozvoje, celosvětový 
geopolitický řád a globální stabilitu; 
vzhledem k tomu, že změna klimatu 
postihne nejvíce ty, kteří mají méně zdrojů 
na to, aby se jí přizpůsobili; vzhledem k 
tomu, že zahraniční politika EU by se 
měla více zaměřit na podporu 
mnohostranných činností tím, že bude 
spolupracovat na konkrétních otázkách 
souvisejících s klimatem, budovat 
strategická partnerství a posilovat 
spolupráci a interakce mezi státními a 
nestátními subjekty, včetně hlavních 
přispěvatelů ke globálnímu znečištění;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Neena Gill

Návrh usnesení
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Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že lidská práva 
jsou celosvětově na ústupu; vzhledem k 
tomu, že lidé všech regionů světa, jejichž 
vlastní vlády selhaly, hledají v Evropě 
podporu pro zajištění dodržování svých 
lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k neúčinnému fungování 
civilních misí vedených EU a výzvám 
adresovaným Komisi, aby zahájila 
nezávislý transparentní audit všech 
minulých i současných mezinárodních 
civilních i policejních operací/misí; tento 
audit má být základem nového souboru 
hlavních zásad a pravidel sloužícím k 
tomu, aby evropské státy mohly lépe 
spolupracovat v rámci formátu mise v 
mezinárodním prostředí, pokud jde o 
civilní a policejní podporu nečlenským 
státům;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Vladimír Bilčík

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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Ga. vzhledem k tomu, že politika 
rozšiřování EU je účinným nástrojem 
zahraniční politiky Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že se očekává, že 
k více než polovině celosvětového růstu 
populace do roku 2050 – což představuje 
1,3 miliardy z dalších 2,4 miliard lidí na 
planetě – dojde v Africe; vzhledem k 
tomu, že koncentrace tohoto růstu v 
některých nejchudších zemích spolu s 
dopady změny klimatu přinese řadu 
nových výzev, které – pokud nebudou 
řešeny okamžitě – budou mít extrémně 
problematické dopady jak na dotčené 
země, tak na Evropskou unii; vzhledem k 
tomu, že nedávná zpráva UNCTAD o 
obchodu a rozvoji v roce 2019 uvádí, že 
bude zapotřebí dalších 2,5 bilionu USD 
ročně, aby bylo zajištěno splnění závazku 
vyplývajícího z agendy OSN pro udržitelný 
rozvoj do roku 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Vladimír Bilčík

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že evropská 
politika sousedství je klíčovým nástrojem, 
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pokud jde o východní a jižní sousedy;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gc. vzhledem k tomu, že s ohledem na 
kolaps důležitých dohod o kontrole zbraní 
a o odzbrojení, ale také s ohledem na nově 
vznikající technologie, jako jsou 
kybernetické technologie a autonomní 
zbraňové systémy, by se kontrola zbraní a 
jejich nešíření měly stát hlavním 
zaměřením zahraniční a bezpečnostní 
politiky EU; vzhledem k tomu, že společný 
postoj 2008/944/SZBP musí být 
přezkoumán a aktualizován tak, aby byla 
kritéria striktně uplatňována a prováděna 
a aby byl stanoven sankční mechanismus;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Dílčí nadpis -1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Základy obnovené správy SZBP

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Traian Băsescu
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Návrh usnesení
Dílčí nadpis 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Multilateralismus v sázce: naléhavá 
potřeba silnější a sjednocené Evropy

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. zdůrazňuje, že rozhodovací proces 
v oblasti zahraniční politiky EU, včetně 
SZBP, je již od počátku tradičně postaven 
na komplexním nastavení brzd a protivah 
mezi orgány EU a členskými státy EU a 
na promyšleném sdílení pravomocí mezi 
politikami a pravomocemi EU; náš 
úspěch při vytváření politik, včetně SZBP, 
závisí na vysokém standardu konzultací, 
koordinace, spolupráce, zlepšení právní 
úpravy a schopnosti změny nebo 
blokování politických opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Željana Zovko

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. je přesvědčen, že žádný členský 
stát EU sám o sobě nemůže účinně 
reagovat na dnešní globální výzvy; 
zdůrazňuje, že je potřeba, aby intenzivní 



PE643.168v01-00 28/190 AM\1192475CS.docx

CS

evropská spolupráce měla vliv na světovou 
scénu, což by při odděleném přístupu 
nebylo možné;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod -1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1a. zdůrazňuje, že EP má jakožto 
nadnárodní parlament omezený rozsah 
nástrojů, které mají vliv na výkonné 
orgány EU a které by je mohly vést k 
odpovědnosti za jejich činnosti; funkce 
EP v oblasti dohledu a kontroly, mimo 
jiné prostřednictvím vydávání usnesení 
nebo sledování případů či oblastí politiky, 
si zaslouží větší pozornost;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod -1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1b. zdůrazňuje význam úlohy EP při 
mobilizaci evropského veřejného mínění, 
a to nejen skrze rozvíjení strategických 
neformálních vztahů s výkonnými orgány 
EU a vnitrostátními parlamenty, ale také 
skrze pozitivní kroky a zlepšování právní 
úpravy, včetně kvalitně vypracovaných 
usnesení, která posilují důvěru Evropy, 
podporují pocit evropské identity a 
vytvářejí jedinečný smysl evropské 
sounáležitosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 64
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod -1 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1c. vyzývá k obnovené správě SZBP v 
souvislosti s novým multipolárním 
globalizovaným světem, v němž se mnoho 
aktérů se podílí na tvorbě právních 
předpisů a politik na mezinárodní úrovni; 
stávající kontext s sebou nese riziko 
politické a regulační roztříštěnosti na 
mezinárodní úrovni, která může vést ke 
ztrátě soudržnosti, k zablokování 
mezinárodních institucí a k oslabení 
konstruktivní vedoucí úlohy EU při 
utváření reakce mezinárodního 
společenství na nejnaléhavější 
mezinárodní politické a hospodářské 
výzvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod -1 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1d. vyjadřuje politování nad tím, že v 
souvislosti s nedostatečnou koordinací, 
chybějící politickou vůlí, závažnými 
krizemi, válkou v Sýrii a bezprecedentní 
migrační a uprchlickou krizí má EU 
vytvořit základ pro obnovenou SZBP, 
který by odpovídal nadcházející složitosti a 
umožňoval jí hrát vedoucí geopolitickou 
úlohu na mezinárodní úrovni tím, že bude 
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bránit multilateralismus, mezinárodní 
právo, demokracii a lidská práva a 
prosperitu; navzdory rozporům, pokud jde 
o transatlantické partnerství, jsou hlavní 
zájmy EU-USA/NATO v oblasti kolektivní 
bezpečnosti a prosperity, dodržování 
mezinárodního práva, ochrany základních 
práv a společného řešení regionálních 
konfliktů a globálních výzev nadále zcela 
v souladu, a to z krátkodobého i 
dlouhodobého hlediska;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod -1 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1e. zdůrazňuje, že je důležité, aby 
orgány EU zlepšily rozhodování v oblasti 
společné zahraniční a bezpečnostní 
politiky tím, že plně využijí stávající 
ustanovení Smlouvy, zaručí nezbytné 
financování vnější činnosti v novém 
víceletém finančním rámci na období 
2021-2027, účinněji využijí své stávající 
nástroje a budou postupovat jednotněji v 
rozhodovacím procesu pro naši SZBP;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod -1 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1f. zdůrazňuje, že multilateralismus je 
základním kamenem zahraniční a 
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bezpečnostní politiky EU a nejlepším 
způsobem, jak zajistit mír, bezpečnost, 
lidská práva a prosperitu; tento přístup 
přináší výhody lidem v Evropě i na celém 
světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že v okamžiku, kdy 
vzájemně si konkurující velmoci stále více 
zpochybňují světový řád založený 
na pravidlech, musíme jako Evropané hájit 
multilateralismus, mezinárodní právo, 
demokracii a lidská práva;

1. připomíná, že v okamžiku, kdy 
vzájemně si konkurující velmoci stále více 
zpochybňují světový řád založený 
na pravidlech, musíme jako Evropská unie 
trvat na zaručení multilateralismu, 
mezinárodního práva, demokracie a 
lidských práv a musíme o ně usilovat; 
zdůrazňuje, že multilateralismus má nutně 
hospodářský rozměr, a proto musí EU 
přispět k zásadní změně mezinárodního 
hospodářského řádu založené na 
inkluzivnosti, udržitelném rozvoji a 
nových ekonomických kritériích, jako jsou 
prosperující ekonomiky, resp. společnosti 
s demokratickými institucemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že v okamžiku, kdy 
vzájemně si konkurující velmoci stále více 
zpochybňují světový řád založený 

1. připomíná, že v okamžiku, kdy 
vzájemně si konkurující velmoci stále více 
zpochybňují světový řád založený 
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na pravidlech, musíme jako Evropané hájit 
multilateralismus, mezinárodní právo, 
demokracii a lidská práva;

na pravidlech, mají instituce EU, včetně 
Evropského parlamentu jako zdroje 
demokratické legitimity, větší odpovědnost 
než řada jiných institucí za formování 
diskuse na mezinárodní úrovni a musí 
hájit multilateralismus, mezinárodní právo, 
demokracii a lidská práva; je naší 
odpovědností utvářet diskusi o SZBP a 
pozitivně posouvat veřejné mínění směrem 
k budoucí evropské zahraniční politice;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že v okamžiku, kdy 
vzájemně si konkurující velmoci stále více 
zpochybňují světový řád založený 
na pravidlech, musíme jako Evropané hájit 
multilateralismus, mezinárodní právo, 
demokracii a lidská práva;

1. připomíná, že v okamžiku, kdy 
vzájemně si konkurující velmoci stále více 
zpochybňují světový řád založený 
na pravidlech, musíme jako Evropané hájit 
multilateralismus, mezinárodní právo, 
demokracii a lidská práva; zdůrazňuje, že 
má-li si Evropská unie udržet 
důvěryhodnost těchto hodnot, musí jednat 
v souladu se svými zásadami;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že v okamžiku, kdy 
vzájemně si konkurující velmoci stále více 
zpochybňují světový řád založený 

1. připomíná, že v okamžiku, kdy 
vzájemně si konkurující velmoci stále více 
zpochybňují světový řád založený 
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na pravidlech, musíme jako Evropané hájit 
multilateralismus, mezinárodní právo, 
demokracii a lidská práva;

na pravidlech, musíme jako Evropané hájit 
univerzální hodnoty, pravidla a zásady, 
zejména multilateralismus, mezinárodní 
právo, právní stát, demokracii a lidská 
práva a nenásilné řešení konfliktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Radosław Sikorski, Andrzej Halicki

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že v okamžiku, kdy 
vzájemně si konkurující velmoci stále více 
zpochybňují světový řád založený 
na pravidlech, musíme jako Evropané hájit 
multilateralismus, mezinárodní právo, 
demokracii a lidská práva;

1. připomíná, že v okamžiku, kdy 
vzájemně si konkurující velmoci stále více 
zpochybňují světový řád založený 
na pravidlech, musíme jako Evropané hájit 
multilateralismus, mezinárodní právo, 
demokracii, právní stát a lidská práva, a to 
jak na mezinárodní úrovni, tak v rámci 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Vladimír Bilčík

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že v okamžiku, kdy 
vzájemně si konkurující velmoci stále více 
zpochybňují světový řád založený 
na pravidlech, musíme jako Evropané hájit 
multilateralismus, mezinárodní právo, 
demokracii a lidská práva;

1. připomíná, že v okamžiku, kdy 
vzájemně si konkurující velmoci stále více 
zpochybňují světový řád založený 
na pravidlech, musíme jako Evropané hájit 
multilateralismus, mezinárodní právo, 
demokracii, právní stát a respektování 
lidských práv a základních svobod;

Or. en
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Pozměňovací návrh 74
Javi López

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že v okamžiku, kdy 
vzájemně si konkurující velmoci stále více 
zpochybňují světový řád založený 
na pravidlech, musíme jako Evropané hájit 
multilateralismus, mezinárodní právo, 
demokracii a lidská práva;

1. připomíná, že v okamžiku, kdy 
vzájemně si konkurující velmoci stále více 
zpochybňují světový řád založený 
na pravidlech, musíme jako Evropané hájit 
multilateralismus, mezinárodní právo, 
demokracii, lidská práva a zájmy Evropy a 
Evropanů;

Or. es

Pozměňovací návrh 75
Javi López

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že v okamžiku, kdy 
vzájemně si konkurující velmoci stále více 
zpochybňují světový řád založený 
na pravidlech, musíme jako Evropané hájit 
multilateralismus, mezinárodní právo, 
demokracii a lidská práva;

1. připomíná, že v okamžiku, kdy 
vzájemně si konkurující velmoci stále více 
zpochybňují světový řád založený 
na pravidlech, musíme jako Evropané hájit 
multilateralismus, mezinárodní právo, 
demokracii, lidská práva a respektování 
právního státu;

Or. es

Pozměňovací návrh 76
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že v okamžiku, kdy 
vzájemně si konkurující velmoci stále více 
zpochybňují světový řád založený 
na pravidlech, musíme jako Evropané hájit 
multilateralismus, mezinárodní právo, 
demokracii a lidská práva;

1. připomíná, že v okamžiku, kdy 
vzájemně si konkurující velmoci stále více 
zpochybňují světový řád založený 
na pravidlech, musíme jako Evropané hájit 
multilateralismus, svobodný a spravedlivý 
obchod, mezinárodní právo, demokracii 
a lidská práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že v okamžiku, kdy 
vzájemně si konkurující velmoci stále více 
zpochybňují světový řád založený 
na pravidlech, musíme jako Evropané hájit 
multilateralismus, mezinárodní právo, 
demokracii a lidská práva;

1. připomíná, že v okamžiku, kdy 
vzájemně si konkurující velmoci stále více 
zpochybňují světový řád založený 
na pravidlech, musíme jako Evropané hájit 
členské státy, evropskou spolupráci, 
právní stát, demokracii a lidská práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Susanna Ceccardi, Marco Zanni

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že v okamžiku, kdy 
vzájemně si konkurující velmoci stále více 
zpochybňují světový řád založený 
na pravidlech, musíme jako Evropané hájit 
multilateralismus, mezinárodní právo, 
demokracii a lidská práva;

1. připomíná, že v okamžiku, kdy 
vzájemně si konkurující velmoci stále více 
zpochybňují světový řád založený 
na pravidlech, musíme jako Evropané hájit 
multilateralismus, mezinárodní právo, 
bezpečnost pro evropské občany, 
demokracii a lidská práva;
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Or. en

Pozměňovací návrh 79
Michal Šimečka

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že v okamžiku, kdy 
vzájemně si konkurující velmoci stále více 
zpochybňují světový řád založený 
na pravidlech, musíme jako Evropané hájit 
multilateralismus, mezinárodní právo, 
demokracii a lidská práva;

1. připomíná, že v okamžiku, kdy 
vzájemně si konkurující velmoci stále více 
zpochybňují světový řád založený 
na pravidlech, musíme jako Evropané hájit 
multilateralismus, mezinárodní právo, 
demokracii, právní stát a lidská práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že v okamžiku, kdy 
vzájemně si konkurující velmoci stále více 
zpochybňují světový řád založený 
na pravidlech, musíme jako Evropané hájit 
multilateralismus, mezinárodní právo, 
demokracii a lidská práva;

1. připomíná, že v okamžiku, kdy 
vzájemně si konkurující velmoci stále více 
zpochybňují světový řád založený 
na pravidlech, musí EU a její členské státy 
hájit multilateralismus, mezinárodní právo, 
demokracii a lidská práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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1a. uznává trojí přístup k 
multilateralismu založený na těchto 
zásadách: dodržování mezinárodního 
práva a zajištění toho, aby činnost EU 
byla založena na pravidlech a normách 
mezinárodního práva a spolupráce; 
rozšíření multilateralismu coby nové 
globální reality, která podporuje 
kolektivní přístup a bere v potaz možnost 
využití normativní kapacity, autonomie a 
vlivu EU v rámci mezinárodních 
organizací, a to při zachování a rozšíření 
jejich vlivu; a reformování mezinárodních 
organizací tak, aby multilaterální 
organizace byly vhodné pro daný účel;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Arnaud Danjean

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. je přesvědčen, že Unie a její 
členské státy mají stále větší odpovědnost 
za zajištění vlastní ochrany v 
bezpečnostním kontextu, který se výrazně 
zhoršil;

Or. fr

Pozměňovací návrh 83
Javi López

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že multilateralismus je 
těžištěm úsilí EU, máme-li předcházet 
konfliktům a řešit je;

2. zdůrazňuje, že multilateralismus je 
těžištěm úsilí EU, máme-li předcházet 
konfliktům a řešit je; v tomto ohledu 
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důrazně podporuje zachování a plné 
provádění JCPOA všemi stranami jakožto 
nedílné součásti globálního 
multilaterálního pořádku a režimu 
nešíření a příspěvek k regionální 
bezpečnosti na Blízkém východě; odmítá 
jednostranné extrateritoriální opětovné 
uložení sankcí Spojenými státy po jejich 
odstoupení od JCPOA jako nepřijatelný 
zásah do oprávněných hospodářských a 
zahraničních zájmů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že multilateralismus je 
těžištěm úsilí EU, máme-li předcházet 
konfliktům a řešit je;

2. zdůrazňuje, že multilateralismus 
musí být těžištěm úsilí EU, máme-li 
předcházet konfliktům a řešit je; uznává, že 
má-li být multilateralismus účinný, musí 
se zabývat otázkou mocenských 
nerovností mezi státními a nestátními 
aktéry;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Kati Piri

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že multilateralismus je 
těžištěm úsilí EU, máme-li předcházet 
konfliktům a řešit je;

2. zdůrazňuje, že multilateralismus je 
těžištěm úsilí EU, máme-li předcházet 
konfliktům, zmírňovat je a řešit; vyjadřuje 
Unii uznání za její rozhodnou podporu 
Pařížské dohody, regionálních mírových 
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dohod a jaderného odzbrojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Javi López

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že multilateralismus je 
těžištěm úsilí EU, máme-li předcházet 
konfliktům a řešit je;

2. zdůrazňuje, že multilateralismus je 
těžištěm úsilí EU, máme-li předcházet 
konfliktům a řešit je, a je nejlepším 
způsobem, jak zaručit nadnárodní 
politický dialog, mír a stabilizovaný 
celosvětový řád;

Or. es

Pozměňovací návrh 87
Željana Zovko

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že multilateralismus je 
těžištěm úsilí EU, máme-li předcházet 
konfliktům a řešit je;

2. zdůrazňuje, že multilateralismus je 
těžištěm úsilí EU, máme-li předcházet 
konfliktům a řešit je; zdůrazňuje význam 
vztahů s podobně smýšlejícími zeměmi a s 
rozvíjejícími se zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Stelios Kouloglou

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že multilateralismus je 
těžištěm úsilí EU, máme-li předcházet 
konfliktům a řešit je;

2. zdůrazňuje, že multilateralismus je 
těžištěm úsilí EU, máme-li předcházet 
konfliktům a řešit je na základě norem a 
zásad mezinárodního práva, Charty OSN 
a Helsinského závěrečného aktu OBSE z 
roku 1975;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že multilateralismus je 
těžištěm úsilí EU, máme-li předcházet 
konfliktům a řešit je;

2. zdůrazňuje, že evropský 
multilateralismus musí být těžištěm úsilí 
EU v rámci podpory členských států při 
předcházení konfliktům a při jejich řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Witold Jan Waszczykowski

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že multilateralismus je 
těžištěm úsilí EU, máme-li předcházet 
konfliktům a řešit je;

2. zdůrazňuje, že multilateralismus je 
těžištěm úsilí EU a členských států, máme-
li předcházet konfliktům a řešit je;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, 
Klemen Grošelj
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Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyjadřuje politování nad tím, že 
USA se postupně stahují 
z multilaterálního světového pořádku, 
zejména nad jejich odstoupením od 
Pařížské dohody, společného 
komplexního akčního plánu (JCPOA), 
vystoupením Rady OSN a UNESCO pro 
lidská práva a odejmutím financování 
UNRWA;

Or. fr

Pozměňovací návrh 92
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. požaduje silnější, sjednocenou, 
efektivní a strategičtější Evropskou unii, 
zejména s ohledem na to, že nový evropský 
politický cyklus právě začal a že se 
zahraniční a bezpečnostní politika EU 
mění;

3. požaduje silnější, sjednocenou, 
efektivní a strategičtější Evropskou unii, 
zejména s ohledem na to, že nový evropský 
politický cyklus právě začal a že se 
zahraniční a bezpečnostní politika EU 
mění; vyjadřuje politování nad tím, že tato 
změna je zaměřena na vojenské aspekty; 
trvá na tom, že nezbytné změny v 
zahraniční a bezpečnostní politice EU 
musí být zaměřeny na předcházení krizím, 
spolupráci v oblasti regionální 
bezpečnosti, globální opatření v oblasti 
klimatu a životního prostředí, posílení 
politických a sociálních lidských práv a 
zajištění provádění cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje do roku 2030;

Or. en
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Pozměňovací návrh 93
Michal Šimečka

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. požaduje silnější, sjednocenou, 
efektivní a strategičtější Evropskou unii, 
zejména s ohledem na to, že nový evropský 
politický cyklus právě začal a že se 
zahraniční a bezpečnostní politika EU 
mění;

3. požaduje silnější, sjednocenou, 
efektivní a strategičtější Evropskou unii, 
zejména s ohledem na to, že nový evropský 
politický cyklus právě začal a že se 
zahraniční a bezpečnostní politika EU 
mění; vyzývá k intenzivnějšímu úsilí o 
ochranu zájmů a hodnot EU, která musí 
vystupovat jako spolehlivý mezinárodní 
partner;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. požaduje silnější, sjednocenou, 
efektivní a strategičtější Evropskou unii, 
zejména s ohledem na to, že nový evropský 
politický cyklus právě začal a že se 
zahraniční a bezpečnostní politika EU 
mění;

3. požaduje silnější, sjednocenou, 
efektivní, proaktivní a strategičtější 
Evropskou unii, zejména s ohledem na to, 
že nový evropský politický cyklus právě 
začal a že se zahraniční a bezpečnostní 
politika EU mění;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh



AM\1192475CS.docx 43/190 PE643.168v01-00

CS

3. požaduje silnější, sjednocenou, 
efektivní a strategičtější Evropskou unii, 
zejména s ohledem na to, že nový evropský 
politický cyklus právě začal a že se 
zahraniční a bezpečnostní politika EU 
mění;

3. požaduje silnější, sjednocenou, 
efektivní a strategičtější schopnost 
Evropské unie podporovat členské státy, 
zejména s ohledem na to, že nový evropský 
politický cyklus právě začal a že se 
zahraniční a bezpečnostní politika EU 
mění;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. požaduje silnější, sjednocenou, 
efektivní a strategičtější Evropskou unii, 
zejména s ohledem na to, že nový 
evropský politický cyklus právě začal 
a že se zahraniční a bezpečnostní politika 
EU mění;

3. přeje si navázat mezi evropskými 
zeměmi účinnou spolupráci založenou na 
spolupráci mezi suverénními zeměmi, 
jejímž cílem bude vytvoření projektu 
politické nezávislosti Evropy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 97
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. je přesvědčen, že je důležité posílit 
vlastní účinnost EU a její donucovací 
pravomoci na mezinárodní úrovni, a žádá, 
aby orgány EU byly zaměřené na občany, 
jednaly v zájmu lidí a komunikovaly 
politické cíle a určovaly priority, byly v 
kontaktu s běžnými občany, byly 
zaměřeny na lidi, nikoli na procesy, 
přinášely hmatatelné výsledky a 
nepodporovaly byrokracii;
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Or. en

Pozměňovací návrh 98
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. vyzývá EU, aby při vypracovávání 
návrhů politik s mezinárodním rozměrem 
zlepšila dialog s vládními a nevládními 
aktéry třetích zemí, aby tak EU mohla 
mluvit jedním hlasem;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. znovu opakuje, že je naléhavě 
nutné zvýšit odolnost a nezávislost EU 
posílením společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky, která podporuje 
mír, bezpečnost, lidská práva a základní 
svobody v Evropě i na celém světě;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 100
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries, Malik Azmani

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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4. znovu opakuje, že je naléhavě 
nutné zvýšit odolnost a nezávislost EU 
posílením společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky, která podporuje 
mír, bezpečnost, lidská práva a základní 
svobody v Evropě i na celém světě;

4. znovu opakuje, že je naléhavě 
nutné zvýšit odolnost a nezávislost EU 
posílením společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky, která podporuje 
mír, bezpečnost, lidská práva a základní 
svobody v Evropě i na celém světě; je 
přesvědčen, že tato posílená SZBP by 
měla zahrnovat tradiční měkkou sílu, ale 
také silnou evropskou obrannou kapacitu, 
účinnou sankční politiku a přeshraniční 
spolupráci v boji proti terorismu;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Radosław Sikorski, Andrzej Halicki

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. znovu opakuje, že je naléhavě 
nutné zvýšit odolnost a nezávislost EU 
posílením společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky, která podporuje 
mír, bezpečnost, lidská práva a základní 
svobody v Evropě i na celém světě;

4. znovu opakuje, že je naléhavě 
nutné zvýšit odolnost a nezávislost EU 
posílením společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky, která podporuje 
mír, bezpečnost, lidská práva a základní 
svobody v Evropě i na celém světě; vyzývá 
k vytvoření unijního mechanismu sankcí 
za porušování lidských práv, tzv. 
„Magnitského seznamu“, který by 
umožňoval ukládat cílené sankce 
jednotlivcům, kteří se podíleli či podílejí 
na závažném porušování lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Michal Šimečka

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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4. znovu opakuje, že je naléhavě 
nutné zvýšit odolnost a nezávislost EU 
posílením společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky, která podporuje 
mír, bezpečnost, lidská práva a základní 
svobody v Evropě i na celém světě;

4. znovu opakuje, že je naléhavě 
nutné zvýšit odolnost a nezávislost EU 
posílením společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky, která podporuje 
mír, bezpečnost, lidská práva a základní 
svobody v Evropě i na celém světě; 
zdůrazňuje, že důvěryhodnost EU ve světě 
závisí na tom, zda tyto zásady budou 
chráněny a dodržovány všemi jejími 
členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. znovu opakuje, že je naléhavě 
nutné zvýšit odolnost a nezávislost EU 
posílením společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky, která podporuje 
mír, bezpečnost, lidská práva a základní 
svobody v Evropě i na celém světě;

4. znovu opakuje, že je naléhavě 
nutné zvýšit odolnost a nezávislost EU 
posílením společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky, která odhodlaně 
podporuje mír, regionální a mezinárodní 
bezpečnost, lidská práva, sociální 
spravedlnost a základní svobody v Evropě 
i na celém světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. znovu opakuje, že je naléhavě 
nutné zvýšit odolnost a nezávislost EU 
posílením společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky, která podporuje 

4. znovu opakuje, že je naléhavě 
nutné zvýšit odolnost a nezávislost EU 
posílením společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky, která podporuje 
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mír, bezpečnost, lidská práva a základní 
svobody v Evropě i na celém světě;

mír, bezpečnost, lidská práva a základní 
svobody v Evropě, v jejím sousedství 
i na celém světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Željana Zovko

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. znovu opakuje, že je naléhavě 
nutné zvýšit odolnost a nezávislost EU 
posílením společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky, která podporuje 
mír, bezpečnost, lidská práva a základní 
svobody v Evropě i na celém světě;

4. znovu opakuje, že je naléhavě 
nutné zvýšit odolnost a nezávislost EU 
posílením společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky, která podporuje 
mír, bezpečnost, lidská práva, základní 
svobody a právní stát v Evropě i na celém 
světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. znovu opakuje, že je naléhavě 
nutné zvýšit odolnost a nezávislost EU 
posílením společné zahraniční a 
bezpečnostní politiky, která podporuje 
mír, bezpečnost, lidská práva a základní 
svobody v Evropě i na celém světě;

4. znovu opakuje, že je naléhavě 
nutné zvýšit odolnost EU a členských 
států prostřednictvím zajištění toho, aby 
společná zahraniční a bezpečnostní 
politika považovala bezpečnost a dobré 
životní podmínky evropských občanů a 
národů za prioritu, a to prostřednictvím 
podpory udržení míru, právního státu, 
bezpečnosti, lidských práv a základních 
svobod v Evropě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 107
Martin Horwood, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Phil Bennion

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že strategická revize 
„globální strategie EU“ by byla potřebná 
právě nyní, zejména s ohledem na některé 
hluboké geopolitické změny, ke kterým 
došlo od jejího přijetí (politické rozdíly 
napříč atlantickou osou, nástup nových a 
asertivnějších mocností, jako je Čína, 
zhoršení klimatické krize atd.), jež 
všechny mají vážné důsledky pro cíle 
zahraniční politiky Unie a bezpečnostní 
politiku jako celek; v důsledku toho 
vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou 
představitelku, aby zahájila proces 
komplexních konzultací, a to včetně 
členských států a předních odborníků na 
zahraniční politiku EU, kteří se nacházejí 
mimo orgány EU, ale také s organizacemi 
občanské společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že Evropská unie musí 
převzít vedoucí úlohu v celosvětovém 
měřítku a využít svého politického 
potenciálu k tomu, aby uvažovala 
a působila jako geopolitická mocnost, 
avšak zároveň hájila a prosazovala své 
společné hodnoty a zájmy ve světě; znovu 
potvrzuje potřebu zajistit „strategickou 

vypouští se
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autonomii EU“; plně podporuje 
rozhodnutí předsedkyně Komise přeměnit 
výkonnou složku EU na „Komisi, která 
bude orientována geopoliticky“;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že Evropská unie musí 
převzít vedoucí úlohu v celosvětovém 
měřítku a využít svého politického 
potenciálu k tomu, aby uvažovala 
a působila jako geopolitická mocnost, 
avšak zároveň hájila a prosazovala své 
společné hodnoty a zájmy ve světě; znovu 
potvrzuje potřebu zajistit „strategickou 
autonomii EU“; plně podporuje rozhodnutí 
předsedkyně Komise přeměnit výkonnou 
složku EU na „Komisi, která bude 
orientována geopoliticky“;

5. domnívá se, že Evropská unie musí 
převzít vedoucí úlohu v celosvětovém 
měřítku a využít svého politického 
potenciálu k tomu, aby uvažovala 
a působila jako geopolitická mocnost, 
avšak zároveň hájila a prosazovala své 
společné hodnoty a zájmy ve světě; znovu 
potvrzuje potřebu zajistit „strategickou 
autonomii EU“; usiluje o podporu 
schopnější a nezávislejší EU v době 
rostoucí geopolitické konkurence; plně 
podporuje rozhodnutí předsedkyně Komise 
přeměnit výkonnou složku EU na „Komisi, 
která bude orientována geopoliticky“; 
taková Komise usiluje o ochranu svých 
zájmů při plném respektování 
mezinárodního práva a vlastních hodnot; 
EU by měla zapojit všechny pravomoci 
založené na duchu spolupráce a 
otevřenosti, přičemž si vyhrazuje právo v 
případě reagovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Martin Horwood, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Phil Bennion, Urmas Paet

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že Evropská unie musí 
převzít vedoucí úlohu v celosvětovém 
měřítku a využít svého politického 
potenciálu k tomu, aby uvažovala 
a působila jako geopolitická mocnost, 
avšak zároveň hájila a prosazovala své 
společné hodnoty a zájmy ve světě; znovu 
potvrzuje potřebu zajistit „strategickou 
autonomii EU“; plně podporuje rozhodnutí 
předsedkyně Komise přeměnit výkonnou 
složku EU na „Komisi, která bude 
orientována geopoliticky“;

5. domnívá se, že Evropská unie musí 
převzít vedoucí úlohu v celosvětovém 
měřítku a využít svého politického 
potenciálu k tomu, aby uvažovala 
a působila jako geopolitická mocnost, 
avšak zároveň hájila a prosazovala své 
společné hodnoty a zájmy ve světě; znovu 
potvrzuje potřebu zajistit „strategickou 
autonomii EU“; plně podporuje rozhodnutí 
předsedkyně Komise přeměnit výkonnou 
složku EU na „Komisi, která bude 
orientována geopoliticky“; zdůrazňuje, že 
by se tedy od takto zaměřené Komise mělo 
očekávat, že v globálních záležitostech 
zaujme preventivní přístup, nikoli 
reaktivní; v tomto ohledu se domnívá, že 
by se Evropská unie měla snažit stát se 
asertivnějším aktérem, aniž by bylo 
dotčeno její postavení normativní 
mocnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries, Malik Azmani

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že Evropská unie musí 
převzít vedoucí úlohu v celosvětovém 
měřítku a využít svého politického 
potenciálu k tomu, aby uvažovala 
a působila jako geopolitická mocnost, 
avšak zároveň hájila a prosazovala své 
společné hodnoty a zájmy ve světě; znovu 
potvrzuje potřebu zajistit „strategickou 
autonomii EU“; plně podporuje rozhodnutí 
předsedkyně Komise přeměnit výkonnou 
složku EU na „Komisi, která bude 
orientována geopoliticky“;

5. domnívá se, že Evropská unie musí 
převzít odpovědnou a hmatatelnou 
vedoucí úlohu v celosvětovém měřítku 
a využít svého politického potenciálu k 
tomu, aby uvažovala a působila jako 
geopolitická mocnost, avšak zároveň hájila 
a prosazovala své společné hodnoty 
a zájmy ve světě; znovu potvrzuje potřebu 
zajistit „strategickou autonomii EU“; plně 
podporuje rozhodnutí předsedkyně Komise 
přeměnit výkonnou složku EU na „Komisi, 
která bude orientována geopoliticky“, 
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přičemž taková Komise by se měla 
systematicky zabývat otázkami vnější 
činnosti; vítá závazek budoucí 
místopředsedkyně Komise, vysoké 
představitelky koordinovat vnější rozměry 
činnosti Komise a zajistit lepší propojení 
mezi vnitřními a vnějšími aspekty našich 
politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Kati Piri

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že Evropská unie musí 
převzít vedoucí úlohu v celosvětovém 
měřítku a využít svého politického 
potenciálu k tomu, aby uvažovala 
a působila jako geopolitická mocnost, 
avšak zároveň hájila a prosazovala své 
společné hodnoty a zájmy ve světě; znovu 
potvrzuje potřebu zajistit „strategickou 
autonomii EU“; plně podporuje rozhodnutí 
předsedkyně Komise přeměnit výkonnou 
složku EU na „Komisi, která bude 
orientována geopoliticky“;

5. domnívá se, že Evropská unie musí 
převzít vedoucí úlohu v celosvětovém 
měřítku a využít svého politického 
potenciálu k tomu, aby uvažovala 
a působila jako geopolitická mocnost, 
avšak zároveň hájila a prosazovala své 
společné hodnoty a zájmy ve světě; znovu 
potvrzuje potřebu zajistit „strategickou 
autonomii EU“; plně podporuje rozhodnutí 
předsedkyně Komise přeměnit výkonnou 
složku EU na „Komisi, která bude 
orientována geopoliticky“; znovu potvrzuje 
svůj závazek vůči globální strategii EU 
jakožto rozhodujícímu krok vpřed od 
řešení krizí ad hoc k integrovanému 
přístupu k zahraniční politice Evropské 
unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5



PE643.168v01-00 52/190 AM\1192475CS.docx

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že Evropská unie musí 
převzít vedoucí úlohu v celosvětovém 
měřítku a využít svého politického 
potenciálu k tomu, aby uvažovala 
a působila jako geopolitická mocnost, 
avšak zároveň hájila a prosazovala své 
společné hodnoty a zájmy ve světě; znovu 
potvrzuje potřebu zajistit „strategickou 
autonomii EU“; plně podporuje rozhodnutí 
předsedkyně Komise přeměnit výkonnou 
složku EU na „Komisi, která bude 
orientována geopoliticky“;

5. domnívá se, že Evropská unie se 
musí stát důvěryhodným a účinným 
globálním aktérem a využít svého 
politického potenciálu k tomu, 
aby uvažovala a působila jako mocnost, 
která má smysluplný dopad, avšak zároveň 
hájila a prosazovala cíle článku 21 SEU, 
univerzální zásady a pravidla, své 
společné hodnoty a zájmy ve světě; znovu 
potvrzuje potřebu zajistit „politickou a 
operační autonomii EU“; plně podporuje 
rozhodnutí předsedkyně Komise přeměnit 
výkonnou složku EU na Komisi, která 
bude orientována na zajištění 
důvěryhodného vnějšího působení;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Idoia Villanueva Ruiz

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že Evropská unie musí 
převzít vedoucí úlohu v celosvětovém 
měřítku a využít svého politického 
potenciálu k tomu, aby uvažovala 
a působila jako geopolitická mocnost, 
avšak zároveň hájila a prosazovala své 
společné hodnoty a zájmy ve světě; znovu 
potvrzuje potřebu zajistit „strategickou 
autonomii EU“; plně podporuje rozhodnutí 
předsedkyně Komise přeměnit výkonnou 
složku EU na „Komisi, která bude 
orientována geopoliticky“;

5. domnívá se, že Evropská unie musí 
převzít vedoucí úlohu v celosvětovém 
měřítku a využít svého politického 
potenciálu k tomu, aby uvažovala 
a působila jako geopolitická mocnost, 
avšak zároveň hájila a prosazovala své 
společné hodnoty a zájmy ve světě; znovu 
potvrzuje, že za tímto účelem musí vytvořit 
novou strategii, která překoná 
atlantistické představy o našem společném 
zájmu a našich spojencích, potřebu zajistit 
„strategickou autonomii EU“; plně 
podporuje rozhodnutí předsedkyně Komise 
přeměnit výkonnou složku EU na „Komisi, 
která bude orientována geopoliticky“;

Or. en
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Pozměňovací návrh 115
Arnaud Danjean

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že Evropská unie musí 
převzít vedoucí úlohu v celosvětovém 
měřítku a využít svého politického 
potenciálu k tomu, aby uvažovala 
a působila jako geopolitická mocnost, 
avšak zároveň hájila a prosazovala své 
společné hodnoty a zájmy ve světě; znovu 
potvrzuje potřebu zajistit „strategickou 
autonomii EU“; plně podporuje rozhodnutí 
předsedkyně Komise přeměnit výkonnou 
složku EU na „Komisi, která bude 
orientována geopoliticky“;

5. domnívá se, že Evropská unie musí 
převzít vedoucí úlohu v celosvětovém 
měřítku a využít svého politického 
potenciálu k tomu, aby uvažovala 
a působila jako geopolitická mocnost, 
avšak zároveň hájila a prosazovala své 
společné hodnoty a zájmy ve světě; znovu 
potvrzuje potřebu zajistit „strategickou 
autonomii EU“, která byla uznána v 
červnu 2016 28 vedoucími představiteli 
států a vlád v rámci globální strategie 
Evropské unie; plně podporuje rozhodnutí 
předsedkyně Komise přeměnit výkonnou 
složku EU na „Komisi, která bude 
orientována geopoliticky“;

Or. fr

Pozměňovací návrh 116
Michal Šimečka

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že Evropská unie musí 
převzít vedoucí úlohu v celosvětovém 
měřítku a využít svého politického 
potenciálu k tomu, aby uvažovala 
a působila jako geopolitická mocnost, 
avšak zároveň hájila a prosazovala své 
společné hodnoty a zájmy ve světě; znovu 
potvrzuje potřebu zajistit „strategickou 
autonomii EU“; plně podporuje rozhodnutí 
předsedkyně Komise přeměnit výkonnou 
složku EU na „Komisi, která bude 

5. domnívá se, že Evropská unie musí 
převzít vedoucí úlohu v celosvětovém 
měřítku a využít svého politického 
potenciálu k tomu, aby uvažovala 
a působila jako geopolitická mocnost, 
avšak zároveň hájila a prosazovala své 
společné hodnoty a zájmy ve světě; znovu 
potvrzuje potřebu zajistit „strategickou 
autonomii EU“, jak je zdůrazněno 
v globální strategii EU; plně podporuje 
rozhodnutí předsedkyně Komise přeměnit 
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orientována geopoliticky“; výkonnou složku EU na „Komisi, která 
bude orientována geopoliticky“;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Javi López

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že Evropská unie musí 
převzít vedoucí úlohu v celosvětovém 
měřítku a využít svého politického 
potenciálu k tomu, aby uvažovala 
a působila jako geopolitická mocnost, 
avšak zároveň hájila a prosazovala své 
společné hodnoty a zájmy ve světě; znovu 
potvrzuje potřebu zajistit „strategickou 
autonomii EU“; plně podporuje 
rozhodnutí předsedkyně Komise přeměnit 
výkonnou složku EU na „Komisi, která 
bude orientována geopoliticky“;

5. domnívá se, že Evropská unie musí 
převzít vedoucí úlohu v celosvětovém 
měřítku a využít svého politického 
potenciálu k tomu, aby uvažovala a 
působila jako geopolitická mocnost, avšak 
zároveň hájila a prosazovala své společné 
hodnoty a zájmy ve světě; znovu potvrzuje 
potřebu zajistit „strategickou autonomii 
EU“;

Or. es

Pozměňovací návrh 118
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že Evropská unie musí 
převzít vedoucí úlohu v celosvětovém 
měřítku a využít svého politického 
potenciálu k tomu, aby uvažovala 
a působila jako geopolitická mocnost, 
avšak zároveň hájila a prosazovala své 
společné hodnoty a zájmy ve světě; znovu 
potvrzuje potřebu zajistit „strategickou 
autonomii EU“; plně podporuje rozhodnutí 

5. domnívá se, že Evropská unie musí 
převzít vedoucí úlohu v celosvětovém 
měřítku a využít svého politického 
potenciálu k tomu, aby uvažovala 
a působila jako geopolitická mocnost, 
avšak zároveň hájila a prosazovala své 
společné hodnoty a zájmy ve světě, 
pomáhala při řešení konfliktů po celém 
světě a utvářela globální správu; znovu 
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předsedkyně Komise přeměnit výkonnou 
složku EU na „Komisi, která bude 
orientována geopoliticky“;

potvrzuje potřebu zajistit „strategickou 
autonomii EU“; plně podporuje rozhodnutí 
předsedkyně Komise přeměnit výkonnou 
složku EU na „Komisi, která bude 
orientována geopoliticky“;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Pierfrancesco Majorino

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že Evropská unie musí 
převzít vedoucí úlohu v celosvětovém 
měřítku a využít svého politického 
potenciálu k tomu, aby uvažovala a 
působila jako geopolitická mocnost, avšak 
zároveň hájila a prosazovala své společné 
hodnoty a zájmy ve světě; znovu potvrzuje 
potřebu zajistit „strategickou autonomii 
EU“; plně podporuje rozhodnutí 
předsedkyně Komise přeměnit výkonnou 
složku EU na „Komisi, která bude 
orientována geopoliticky“;

5. domnívá se, že Evropská unie musí 
převzít vedoucí úlohu v celosvětovém 
měřítku a využít svého politického 
potenciálu k tomu, aby uvažovala a 
působila jako geopolitická mocnost, avšak 
zároveň hájila a prosazovala své společné 
hodnoty – počínaje mírem a lidskými 
právy – a zájmy ve světě; znovu potvrzuje 
potřebu zajistit „strategickou autonomii 
EU“; plně podporuje rozhodnutí 
předsedkyně Komise přeměnit výkonnou 
složku EU na „Komisi, která bude 
orientována geopoliticky“;

Or. it

Pozměňovací návrh 120
Witold Jan Waszczykowski

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že Evropská unie musí 
převzít vedoucí úlohu v celosvětovém 
měřítku a využít svého politického 
potenciálu k tomu, aby uvažovala 
a působila jako geopolitická mocnost, 

5. domnívá se, že Evropská unie musí 
– plně ve spolupráci s členskými státy – 
převzít vedoucí úlohu v celosvětovém 
měřítku a využít svého politického 
potenciálu k tomu, aby uvažovala 
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avšak zároveň hájila a prosazovala své 
společné hodnoty a zájmy ve světě; znovu 
potvrzuje potřebu zajistit „strategickou 
autonomii EU“; plně podporuje rozhodnutí 
předsedkyně Komise přeměnit výkonnou 
složku EU na „Komisi, která bude 
orientována geopoliticky“;

a působila jako geopolitická mocnost, 
avšak zároveň hájila a prosazovala své 
společné hodnoty a zájmy ve světě; znovu 
potvrzuje potřebu zajistit „strategickou 
autonomii EU“; plně podporuje rozhodnutí 
předsedkyně Komise přeměnit výkonnou 
složku EU na „Komisi, která bude 
orientována geopoliticky“;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že Evropská unie musí 
převzít vedoucí úlohu v celosvětovém 
měřítku a využít svého politického 
potenciálu k tomu, aby uvažovala 
a působila jako geopolitická mocnost, 
avšak zároveň hájila a prosazovala své 
společné hodnoty a zájmy ve světě; znovu 
potvrzuje potřebu zajistit „strategickou 
autonomii EU“; plně podporuje 
rozhodnutí předsedkyně Komise přeměnit 
výkonnou složku EU na „Komisi, která 
bude orientována geopoliticky“;

5. domnívá se, že Evropská unie musí 
převzít významnější úlohu na 
mezinárodním poli a využít svého 
politického potenciálu k e krokům, při 
nichž jsou zároveň hájeny a prosazovány 
její společné hodnoty a zájmy ve světě; 
připomíná rozhodnutí předsedkyně 
Komise přeměnit výkonnou složku EU 
na „Komisi, která bude orientována 
geopoliticky“, přičemž však zdůrazňuje 
vedoucí úlohu Rady a členských států při 
vymezování zahraniční politiky EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že Evropská unie musí 
převzít vedoucí úlohu v celosvětovém 
měřítku a využít svého politického 

5. domnívá se, že Evropská unie musí 
převzít proaktivnější úlohu a využít svého 
politického potenciálu k tomu, 
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potenciálu k tomu, aby uvažovala 
a působila jako geopolitická mocnost, 
avšak zároveň hájila a prosazovala své 
společné hodnoty a zájmy ve světě; znovu 
potvrzuje potřebu zajistit „strategickou 
autonomii EU“; plně podporuje rozhodnutí 
předsedkyně Komise přeměnit výkonnou 
složku EU na „Komisi, která bude 
orientována geopoliticky“;

aby uvažovala a působila jako geopolitická 
mocnost, avšak zároveň hájila 
a prosazovala své společné hodnoty 
a zájmy ve světě; znovu potvrzuje potřebu 
zajistit „strategickou autonomii EU“; plně 
podporuje rozhodnutí předsedkyně Komise 
přeměnit výkonnou složku EU na „Komisi, 
která bude orientována geopoliticky“;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že Evropská unie musí 
převzít vedoucí úlohu v celosvětovém 
měřítku a využít svého politického 
potenciálu k tomu, aby uvažovala a 
působila jako geopolitická mocnost, 
avšak zároveň hájila a prosazovala své 
společné hodnoty a zájmy ve světě; znovu 
potvrzuje potřebu zajistit „strategickou 
autonomii EU“; plně podporuje rozhodnutí 
předsedkyně Komise přeměnit výkonnou 
složku EU na „Komisi, která bude 
orientována geopoliticky“;

5. domnívá se, že evropské země musí 
převzít vedoucí úlohu v celosvětovém 
měřítku a využít svého politického 
potenciálu k tomu, aby uvažovaly a 
působily jako geopolitická mocnost, 
avšak zároveň hájily a prosazovaly své 
společné hodnoty a zájmy ve světě; znovu 
potvrzuje potřebu zajistit „strategickou 
autonomii evropských zemí“; nepodporuje 
rozhodnutí předsedkyně Komise přeměnit 
výkonnou složku EU na „Komisi, která 
bude orientována geopoliticky“;

Or. fr

Pozměňovací návrh 124
Željana Zovko

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. znovu opakuje, že kromě celkové 
společné zahraniční a bezpečnostní 
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politiky je cílem evropské politiky vůči 
zemím západního Balkánu vést tyto země 
k přistoupení; zdůrazňuje, že tento proces 
rozšíření je založen na zásluhách a závisí 
na tom, zda jsou dodržována kodaňská 
kritéria, a na individuálních úspěších 
zemí při plnění uložených kritérií;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, 
Klemen Grošelj, Malik Azmani

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. v této souvislosti se domnívá, že by 
se Unie měla více spoléhat na nástroje 
obchodu a rozvoje, jako jsou dvoustranné 
dohody a dohody o volném obchodu se 
třetími zeměmi, a to tak, že ratifikace 
dohod bude podmíněna dodržováním 
Pařížské dohody a respektováním 
základních evropských hodnot;

Or. fr

Pozměňovací návrh 126
Javier Nart, Phil Bennion, Ilhan Kyuchyuk, Martin Horwood, Klemen Grošelj, Hilde 
Vautmans, Christophe Grudler, Urmas Paet

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že EU by v zájmu 
zachování své vnější důvěryhodnosti měla 
klást důraz na dodržování ustanovení o 
lidských právech obsažených v hlavních 
částech dohod uzavřených mezi EU a 
třetími zeměmi, a v případě potřeby je 
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klást jako podmínku a uplatňovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že Evropská unie musí 
být schopna reagovat na krize rychleji a 
účinněji a že by měla klást větší důraz na 
předcházení konfliktům v raném stádiu;

6. domnívá se, že Evropská unie musí 
být schopna reagovat na krize rychleji a 
účinněji a že by měla klást větší důraz na 
předcházení konfliktům v raném stádiu; 
připomíná, že je v tomto ohledu třeba v 
příštím VFR výrazně navýšit rozpočtové 
prostředky EU a alespoň zdvojnásobit 
finanční prostředky na předcházení 
konfliktům, budování míru a mediaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Radosław Sikorski, Andrzej Halicki

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že Evropská unie musí 
být schopna reagovat na krize rychleji a 
účinněji a že by měla klást větší důraz na 
předcházení konfliktům v raném stádiu;

6. domnívá se, že Evropská unie musí 
být schopna reagovat na krize rychleji a 
účinněji a že by měla klást větší důraz na 
předcházení konfliktům v raném stádiu; 
připomíná zásadní úlohu EU při podpoře 
demokracie v evropském sousedství, 
zejména prostřednictvím podpůrných 
programů Evropské nadace pro 
demokracii;

Or. en
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Pozměňovací návrh 129
Javi López

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že Evropská unie musí 
být schopna reagovat na krize rychleji a 
účinněji a že by měla klást větší důraz na 
předcházení konfliktům v raném stádiu;

6. domnívá se, že Evropská unie musí 
být schopna reagovat na krize rychleji a 
účinněji – včetně posílení civilních a 
vojenských misí v rámci společné 
bezpečnostní a obranné politiky – a že by 
měla klást větší důraz na předcházení 
konfliktům v raném stádiu;

Or. es

Pozměňovací návrh 130
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že Evropská unie musí 
být schopna reagovat na krize rychleji a 
účinněji a že by měla klást větší důraz na 
předcházení konfliktům v raném stádiu;

6. domnívá se, že Evropská unie musí 
být schopna reagovat na krize rychleji a 
účinněji; za tímto účelem by měla klást 
větší důraz na předcházení konfliktům tím, 
že se bude zabývat hluboce zakořeněnými 
příčinami nestability a vytvářet nástroje k 
jejich řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Pierfrancesco Majorino

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh



AM\1192475CS.docx 61/190 PE643.168v01-00

CS

6. domnívá se, že Evropská unie musí 
být schopna reagovat na krize rychleji a 
účinněji a že by měla klást větší důraz na 
předcházení konfliktům v raném stádiu;

6. domnívá se, že Evropská unie musí 
být schopna reagovat na krize rychleji a 
účinněji – s veškerými diplomatickými a 
hospodářskými nástroji, jež má k dispozici 
– a že by měla klást větší důraz na 
předcházení konfliktům v raném stádiu;

Or. it

Pozměňovací návrh 132
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že Evropská unie musí 
být schopna reagovat na krize rychleji a 
účinněji a že by měla klást větší důraz na 
předcházení konfliktům v raném stádiu;

6. domnívá se, že evropské země musí 
být schopny reagovat na krize rychleji a 
účinněji a že by měly klást větší důraz na 
předcházení konfliktům v raném stádiu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 133
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že Evropská unie musí 
být schopna reagovat na krize rychleji a 
účinněji a že by měla klást větší důraz na 
předcházení konfliktům v raném stádiu;

6. domnívá se, že členské státy EU by 
měly zvážit zajištění mechanismů s cílem 
zvýšit rychlost a účinnost poskytování 
podpory členským státům EU v krizových 
situacích;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg
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Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že Evropská unie musí 
přejít od reagujícího přístupu 
na anticipační přístup a spolupracovat 
s podobně smýšlejícími partnery 
na obraně globálního řádu založeného 
na pravidlech a mezinárodním právu; 
připomíná, že SZBP EU je založena 
na partnerství a multilateralismu, které 
pomáhají sjednotit příslušné regionální 
a světové mocnosti; zdůrazňuje, že je 
naléhavě nutné prozkoumat nové formy 
aliancí a nalézt inovativní mechanismy 
spolupráce;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že Evropská unie musí 
přejít od reagujícího přístupu 
na anticipační přístup a spolupracovat 
s podobně smýšlejícími partnery 
na obraně globálního řádu založeného 
na pravidlech a mezinárodním právu; 
připomíná, že SZBP EU je založena 
na partnerství a multilateralismu, které 
pomáhají sjednotit příslušné regionální 
a světové mocnosti; zdůrazňuje, že je 
naléhavě nutné prozkoumat nové formy 
aliancí a nalézt inovativní mechanismy 
spolupráce;

7. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 
prozkoumat nové formy aliancí a nalézt 
inovativní mechanismy spolupráce;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 136
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že Evropská unie musí 
přejít od reagujícího přístupu na anticipační 
přístup a spolupracovat s podobně 
smýšlejícími partnery na obraně globálního 
řádu založeného na pravidlech a 
mezinárodním právu; připomíná, že SZBP 
EU je založena na partnerství 
a multilateralismu, které pomáhají sjednotit 
příslušné regionální a světové mocnosti; 
zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 
prozkoumat nové formy aliancí a nalézt 
inovativní mechanismy spolupráce;

7. zdůrazňuje, že Evropská unie musí 
přejít od reagujícího přístupu na anticipační 
přístup a spolupracovat s podobně 
smýšlejícími partnery na obraně globálního 
řádu založeného na pravidlech a 
mezinárodním právu; připomíná, že SZBP 
EU je založena na partnerství 
a multilateralismu, které pomáhají sjednotit 
příslušné regionální a světové mocnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Radosław Sikorski

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že Evropská unie musí 
přejít od reagujícího přístupu na anticipační 
přístup a spolupracovat s podobně 
smýšlejícími partnery na obraně globálního 
řádu založeného na pravidlech a 
mezinárodním právu; připomíná, že SZBP 
EU je založena na partnerství 
a multilateralismu, které pomáhají sjednotit 
příslušné regionální a světové mocnosti; 
zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 
prozkoumat nové formy aliancí a nalézt 
inovativní mechanismy spolupráce;

7. zdůrazňuje, že Evropská unie musí 
přejít od reagujícího přístupu na anticipační 
přístup a spolupracovat s podobně 
smýšlejícími partnery na obraně globálního 
řádu založeného na pravidlech a 
mezinárodním právu; připomíná, že SZBP 
EU je založena na partnerství 
a multilateralismu, které pomáhají sjednotit 
příslušné regionální a světové mocnosti; 
zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 
prozkoumat nové formy alianční 
spolupráce, zejména při sledování a 
kontrole toků technologií, obchodu a 
investic, a nalézt inovativní mechanismy 
spolupráce;
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Or. en

Pozměňovací návrh 138
Michal Šimečka

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že Evropská unie musí 
přejít od reagujícího přístupu na anticipační 
přístup a spolupracovat s podobně 
smýšlejícími partnery na obraně globálního 
řádu založeného na pravidlech a 
mezinárodním právu; připomíná, že SZBP 
EU je založena na partnerství 
a multilateralismu, které pomáhají sjednotit 
příslušné regionální a světové mocnosti; 
zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 
prozkoumat nové formy aliancí a nalézt 
inovativní mechanismy spolupráce;

7. zdůrazňuje, že Evropská unie musí 
přejít od reagujícího přístupu na anticipační 
přístup a spolupracovat s podobně 
smýšlejícími partnery na obraně globálního 
řádu založeného na pravidlech a 
mezinárodním právu; připomíná, že SZBP 
EU je založena na partnerství 
a multilateralismu, které pomáhají sjednotit 
příslušné regionální a světové mocnosti; 
zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 
prozkoumat nové formy aliancí a nalézt 
inovativní mechanismy spolupráce, a 
vyzývá ke společnému úsilí o reformu 
multilaterálních organizací tak, aby byly 
vhodné pro daný účel;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Kati Piri

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že Evropská unie musí 
přejít od reagujícího přístupu na anticipační 
přístup a spolupracovat s podobně 
smýšlejícími partnery na obraně globálního 
řádu založeného na pravidlech a 
mezinárodním právu; připomíná, že SZBP 
EU je založena na partnerství 
a multilateralismu, které pomáhají sjednotit 
příslušné regionální a světové mocnosti; 

7. zdůrazňuje, že Evropská unie musí 
přejít od reagujícího přístupu na anticipační 
přístup a spolupracovat s podobně 
smýšlejícími partnery na obraně globálního 
řádu založeného na pravidlech a 
mezinárodním a humanitárním právu a 
mnohostranných dohodách; připomíná, 
že SZBP EU je založena na partnerství 
a multilateralismu, které pomáhají sjednotit 
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zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 
prozkoumat nové formy aliancí a nalézt 
inovativní mechanismy spolupráce;

příslušné regionální a světové mocnosti; 
zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 
prozkoumat nové formy aliancí a nalézt 
inovativní a inkluzivní mechanismy 
spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Javi López

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že Evropská unie musí 
přejít od reagujícího přístupu na anticipační 
přístup a spolupracovat s podobně 
smýšlejícími partnery na obraně globálního 
řádu založeného na pravidlech a 
mezinárodním právu; připomíná, že SZBP 
EU je založena na partnerství 
a multilateralismu, které pomáhají sjednotit 
příslušné regionální a světové mocnosti; 
zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 
prozkoumat nové formy aliancí a nalézt 
inovativní mechanismy spolupráce;

7. zdůrazňuje, že Evropská unie musí 
přejít od reagujícího přístupu na anticipační 
přístup a spolupracovat s podobně 
smýšlejícími partnery na obraně globálního 
řádu založeného na pravidlech a 
mezinárodním právu; připomíná, že SZBP 
EU je založena na partnerství 
a multilateralismu, které pomáhají sjednotit 
příslušné regionální a světové mocnosti; 
zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 
prozkoumat nové formy aliancí a nalézt 
inovativní mechanismy spolupráce, 
rozvíjející inteligentní multilateralismus;

Or. es

Pozměňovací návrh 141
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že Evropská unie musí 
přejít od reagujícího přístupu na anticipační 
přístup a spolupracovat s podobně 
smýšlejícími partnery na obraně 
globálního řádu založeného na pravidlech a 

7. zdůrazňuje, že Evropská unie musí 
přejít od reagujícího přístupu na anticipační 
přístup a spolupracovat s podobně 
smýšlejícími partnery, zejména z NATO, 
za účelem obrany globálního řádu 
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mezinárodním právu; připomíná, že SZBP 
EU je založena na partnerství 
a multilateralismu, které pomáhají sjednotit 
příslušné regionální a světové mocnosti; 
zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 
prozkoumat nové formy aliancí a nalézt 
inovativní mechanismy spolupráce;

založeného na pravidlech a mezinárodním 
právu; připomíná, že SZBP EU je založena 
na partnerství a multilateralismu, které 
pomáhají sjednotit příslušné regionální 
a světové mocnosti; zdůrazňuje, že je 
naléhavě nutné prozkoumat nové formy 
aliancí a nalézt inovativní mechanismy 
spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Javi López

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že Evropská unie musí 
přejít od reagujícího přístupu na anticipační 
přístup a spolupracovat s podobně 
smýšlejícími partnery na obraně globálního 
řádu založeného na pravidlech a 
mezinárodním právu; připomíná, že SZBP 
EU je založena na partnerství 
a multilateralismu, které pomáhají sjednotit 
příslušné regionální a světové mocnosti; 
zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 
prozkoumat nové formy aliancí a nalézt 
inovativní mechanismy spolupráce;

7. zdůrazňuje, že Evropská unie musí 
přejít od reagujícího přístupu na anticipační 
přístup a spolupracovat s podobně 
smýšlejícími partnery na obraně globálního 
řádu založeného na pravidlech a 
mezinárodním právu; připomíná, že SZBP 
EU je založena na partnerství 
a multilateralismu, které pomáhají sjednotit 
příslušné regionální a světové mocnosti; 
zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 
prozkoumat nové a flexibilní formy aliancí 
a nalézt inovativní mechanismy 
spolupráce;

Or. es

Pozměňovací návrh 143
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 
prozkoumat nové formy strategických 
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aliancí a najít inovativní mechanismy 
spolupráce, počínaje současnými 
tradičními partnery, poté se vrátit k 
minulým spojencům a následně hledat 
budoucí strategické partnery; zdůrazňuje, 
že vztahy s USA jsou nezastupitelné a že 
společný postup by mohl být obrovskou 
silou pro dobro ve světě; zdůrazňuje, že 
EU by měla rozvíjet další strategické 
vztahy se všemi zeměmi, které sdílejí 
hodnoty EU a jsou připraveny jednat 
v zájmu jejich podpory a jež respektují 
společné hodnoty;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Javi López

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá EU a její členské státy, aby 
si vybudovaly svou jednotu, odstrašující 
schopnost a odolnost vůči sekundárním 
sankcím ze strany třetích zemí a byly 
připraveny přijmout protiopatření proti 
jakékoli zemi, která poškozuje legitimní 
evropské zájmy sekundárními sankcemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. zdůrazňuje, že je důležité určit 
účinné a účelné možnosti pro dosažení 
cílů SZBP; v tomto smyslu musí EU 
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pečlivě definovat základní problém, jeho 
příčinu a rozsah a vysvětlit, proč musí EU 
zasáhnout; zdůrazňuje, že v rámci zásahů 
EU by měla být odůvodňována hodnota 
změny, vysvětlovány správné pobídky a 
předvídány nezamýšlené důsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Javi López

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. podporuje zahraniční politiku EU, 
která sjednotí instituce EU a všechna 
ministerstva zahraničních věcí v rámci 
společné a silné zahraniční politiky 
na úrovni EU; zdůrazňuje, že je třeba 
vybudovat koalice ad hoc, a posílit tak 
soudržnost EU a její demokratickou 
legitimitu;

8. podporuje zahraniční politiku EU, 
která sjednotí instituce EU a všechna 
ministerstva zahraničních věcí v rámci 
společné a silné zahraniční politiky 
na úrovni EU, ve kterém plně podporuje 
zásadní roli místopředsedy Komise, 
vysokého představitele pro zahraniční a 
bezpečnostní politiku; zdůrazňuje, že je 
třeba vybudovat koalice ad hoc, a posílit 
tak soudržnost EU a její demokratickou 
legitimitu;

Or. es

Pozměňovací návrh 147
Radosław Sikorski, Andrzej Halicki

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. podporuje zahraniční politiku EU, 
která sjednotí instituce EU a všechna 
ministerstva zahraničních věcí v rámci 
společné a silné zahraniční politiky 
na úrovni EU; zdůrazňuje, že je třeba 
vybudovat koalice ad hoc, a posílit tak 

8. podporuje zahraniční politiku EU, 
která sjednotí instituce EU a všechna 
ministerstva zahraničních věcí v rámci 
společné a silné zahraniční politiky 
na úrovni EU; zdůrazňuje, že je třeba 
znovu zřídit formy užší spolupráce mezi 



AM\1192475CS.docx 69/190 PE643.168v01-00

CS

soudržnost EU a její demokratickou 
legitimitu;

místopředsedkyní Komise, vysokou 
představitelkou, a ministry zahraničních 
věcí, přičemž ministři zahraničních věcí 
budou pověřeni jednáním jménem EU 
v zájmu posílení soudržnosti EU a její 
demokratické legitimity;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Christophe Grudler, Javier Nart

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. podporuje zahraniční politiku EU, 
která sjednotí instituce EU a všechna 
ministerstva zahraničních věcí v rámci 
společné a silné zahraniční politiky 
na úrovni EU; zdůrazňuje, že je třeba 
vybudovat koalice ad hoc, a posílit tak 
soudržnost EU a její demokratickou 
legitimitu;

8. podporuje zahraniční politiku EU, 
která sjednotí instituce EU a všechna 
ministerstva zahraničních věcí v rámci 
společné a silné zahraniční politiky 
na úrovni EU; vybízí ke zřizování ad hoc 
koalic členských států, které přispívají k 
větší pružnosti a schopnosti reakce v 
rámci vnější činnosti Unie a snižují tlak 
vyvolaný nutností dosáhnout konsensu 
členských států;

Or. fr

Pozměňovací návrh 149
Vladimír Bilčík

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. podporuje zahraniční politiku EU, 
která sjednotí instituce EU a všechna 
ministerstva zahraničních věcí v rámci 
společné a silné zahraniční politiky 
na úrovni EU; zdůrazňuje, že je třeba 
vybudovat koalice ad hoc, a posílit tak 
soudržnost EU a její demokratickou 

8. podporuje zahraniční politiku EU, 
která sjednotí instituce EU a všechna 
ministerstva zahraničních věcí v rámci 
společné a silné zahraniční politiky 
na úrovni EU, čímž EU získá větší 
důvěryhodnost; zdůrazňuje, že je třeba 
vybudovat koalice ad hoc, a posílit tak 
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legitimitu; soudržnost EU a její demokratickou 
legitimitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Kati Piri

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. podporuje zahraniční politiku EU, 
která sjednotí instituce EU a všechna 
ministerstva zahraničních věcí v rámci 
společné a silné zahraniční politiky 
na úrovni EU; zdůrazňuje, že je třeba 
vybudovat koalice ad hoc, a posílit tak 
soudržnost EU a její demokratickou 
legitimitu;

8. podporuje zahraniční politiku EU, 
která sjednocuje instituce EU a členské 
státy v rámci společné a silné zahraniční 
politiky na úrovni EU; zdůrazňuje, že je 
třeba vybudovat koalice ad hoc, a posílit 
tak soudržnost EU a její demokratickou 
legitimitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. podporuje zahraniční politiku EU, 
která sjednotí instituce EU a všechna 
ministerstva zahraničních věcí v rámci 
společné a silné zahraniční politiky 
na úrovni EU; zdůrazňuje, že je třeba 
vybudovat koalice ad hoc, a posílit tak 
soudržnost EU a její demokratickou 
legitimitu;

8. podporuje zahraniční politiku EU, 
která sjednotí instituce EU a všechna 
ministerstva zahraničních věcí v rámci 
společné a silné zahraniční politiky 
na úrovni EU, která by měla být založena 
na konsenzu členských států; zdůrazňuje, 
že je třeba případně vybudovat koalice ad 
hoc, a posílit tak soudržnost EU a její 
demokratickou legitimitu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 152
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. podporuje zahraniční politiku EU, 
která sjednotí instituce EU a všechna 
ministerstva zahraničních věcí v rámci 
společné a silné zahraniční politiky na 
úrovni EU; zdůrazňuje, že je třeba 
vybudovat koalice ad hoc, a posílit tak 
soudržnost EU a její demokratickou 
legitimitu;

8. podporuje zahraniční politiku 
evropských zemí, která sjednotí instituce 
EU a všechna ministerstva zahraničních 
věcí v rámci společné a silné zahraniční 
politiky na evropské úrovni; zdůrazňuje, 
že je třeba vybudovat koalice ad hoc, a 
posílit tak soudržnost EU a její 
demokratickou legitimitu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 153
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. podporuje zahraniční politiku EU, 
která sjednotí instituce EU a všechna 
ministerstva zahraničních věcí v rámci 
společné a silné zahraniční politiky 
na úrovni EU; zdůrazňuje, že je třeba 
vybudovat koalice ad hoc, a posílit tak 
soudržnost EU a její demokratickou 
legitimitu;

8. podporuje zahraniční politiku a 
kulturu EU, která sjednotí instituce EU 
a všechna ministerstva zahraničních věcí v 
rámci společné a silné zahraniční politiky 
na úrovni EU; vyzývá EU, aby nebyla 
pouze globálním plátcem, ale také 
globálním aktérem;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Malik Azmani, Klemen Grošelj

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá k větší solidaritě a lepší 
koordinaci mezi EU a členskými státy; 
připomíná, že je třeba, aby vnější politiky 
Unie byly v souladu mezi sebou navzájem 
i s ostatními politikami s vnějším 
rozměrem a aby byly koordinovány s 
mezinárodními partnery; je přesvědčen, že 
dobrá spolupráce mezi členskými státy je 
nezbytná pro zajištění naší demokracie, 
našich společných hodnot, naší svobody a 
našich sociálních a environmentálních 
standardů; zdůrazňuje, že je třeba rozšířit 
spolupráci mezi členskými státy, 
partnerskými zeměmi a mezinárodními 
organizacemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Radosław Sikorski, Andrzej Halicki

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. znovu zdůrazňuje význam čl. 24 
odst. 3 Smlouvy o EU, v němž se uvádí, že 
členské státy bezvýhradně podporují 
zahraniční a bezpečnostní politiku Unie v 
duchu loajality a vzájemné solidarity a 
zdrží se jakéhokoli jednání, které je v 
rozporu se zájmy Unie; v souladu se 
Smlouvou je Rada pro zahraniční věci EU 
fórem, na kterém ministři členských států 
předkládají své názory a domlouvají se na 
společné politice; jakmile je politika 
jednomyslně schválena, členské státy 
podporují místopředsedkyni Komise, 
vysokou představitelku, při jejím 
provádění, aniž by jednaly souběžně 
samy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 156
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že Evropská unie musí 
účinněji využívat své stávající nástroje 
a postupovat jednotnějším a soudržnějším 
způsobem tak, aby zlepšila své 
rozhodovací procesy;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 157
Martin Horwood, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Javier 
Nart, Phil Bennion, Urmas Paet

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že Evropská unie musí 
účinněji využívat své stávající nástroje 
a postupovat jednotnějším a soudržnějším 
způsobem tak, aby zlepšila své 
rozhodovací procesy;

9. zdůrazňuje, že Evropská unie musí 
účinněji využívat své stávající nástroje 
a postupovat jednotnějším a soudržnějším 
způsobem tak, aby zlepšila své 
rozhodovací procesy; bere na vědomí 
návrh Komise spojit většinu stávajících 
nástrojů pro vnější činnost do jediného 
nástroje – nástroje pro sousedství a 
rozvojovou a mezinárodní spolupráci 
(NDICI); znovu opakuje, že sdružování 
nástrojů pro vnější činnost do jednoho 
fondu může vést k součinnosti, účinnosti a 
rychlosti rozhodovacího procesu a 
vyplácení finančních prostředků, ale 
nemělo by odvrátit financování Unie od 
jejích dlouhodobých a zastřešujících cílů 
zahraniční politiky, které se týkají 
vymýcení chudoby, udržitelného rozvoje a 
ochrany lidských práv;
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Or. en

Pozměňovací návrh 158
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že Evropská unie musí 
účinněji využívat své stávající nástroje 
a postupovat jednotnějším a soudržnějším 
způsobem tak, aby zlepšila své 
rozhodovací procesy;

9. zdůrazňuje, že politiky a nástroje 
EU by měly být v souladu s cíli SZBP EU; 
v tomto smyslu se EU musí zaměřit na to, 
jak se tyto politiky a nástroje zlepšují 
oproti stávajícím výsledkům SZBP, a 
hledat nové způsoby, jak zlepšit 
rozhodování, podnítit inovace v rámci 
opatření EU a podpořit účinné sledování 
provádění politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Arnaud Danjean

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že Evropská unie musí 
účinněji využívat své stávající nástroje a 
postupovat jednotnějším a soudržnějším 
způsobem tak, aby zlepšila své 
rozhodovací procesy;

9. zdůrazňuje, že Evropská unie musí 
plně provádět ustanovení Lisabonské 
smlouvy a účinněji využívat své stávající 
nástroje; vybízí EU, aby postupovala 
jednotnějším a soudržnějším způsobem tak, 
aby zlepšila své rozhodovací procesy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 160
Javi López

Návrh usnesení
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Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že Evropská unie musí 
účinněji využívat své stávající nástroje 
a postupovat jednotnějším a soudržnějším 
způsobem tak, aby zlepšila své 
rozhodovací procesy;

9. zdůrazňuje, že Evropská unie musí 
účinněji využívat své stávající nástroje 
a postupovat jednotnějším a soudržnějším 
způsobem tak, aby zlepšila své 
rozhodovací procesy, v nichž hraje 
klíčovou roli Evropská služba pro vnější 
činnost (ESVČ);

Or. es

Pozměňovací návrh 161
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že Evropská unie musí 
účinněji využívat své stávající nástroje 
a postupovat jednotnějším a soudržnějším 
způsobem tak, aby zlepšila své 
rozhodovací procesy;

9. zdůrazňuje, že Evropská unie musí 
účinněji využívat své stávající nástroje 
a postupovat jednotnějším a soudržnějším 
způsobem, zlepšit své rozhodovací 
procesy, a stát se tak účinným a 
důvěryhodným vnějším aktérem;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá k účinnému začleňování 
rovnosti žen a mužů a práv menšin do 
strategických a operačních aspektů vnější 
činnosti EU s cílem navrhnout a provádět 
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komplexnější zahraniční a bezpečnostní 
politiku, která zohlední všechny části 
společnosti; zdůrazňuje, že toto 
začleňování musí začít konkrétními 
opatřeními v rámci orgánů EU, které 
provádějí své vnější politiky, a musí do 
nového finančního nástroje NDICI 
začlenit cílené programování;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Javi López

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. připomíná, že v multipolárním a 
stále nestabilnějším světě a tváří v tvář 
nárůstu nacionalistických, xenofobních 
politických sil, které jsou v rozporu se 
základními demokratickými zásadami, je 
nutné upevnit Evropskou unii jako 
vlivného globálního hráče, který má 
měkkou sílu a investuje do předcházení 
konfliktům a mediace, dříve než začne 
zvažovat vojenské možností, a jako 
průkopníka při prosazování a uplatňování 
míru na mezinárodní úrovni;

Or. es

Pozměňovací návrh 164
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje svůj závazek k 
rozšíření, který zůstává klíčovou politikou 
EU, a proevropskou perspektivu 
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západního Balkánu; znovu opakuje, že 
podle článku 49 SEU může jakýkoli stát v 
Evropě požádat o členství v Evropské unii, 
pokud splní kodaňská kritéria a bude 
dodržovat zásady demokracie, základní 
svobody, lidská práva a práva menšin a 
právního státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá EU a její členské státy, aby 
na mezinárodní konferenci o změně 
klimatu jednaly velmi ambiciózně, aby 
dodržovaly své závazky a využily své 
klimatické diplomacie k podněcování 
jiných globálních aktérů k provádění 
odpovídajících dekarbonizačních 
strategií; vyzývá EU a její členské státy, 
aby zajistily spravedlivé a dostatečné toky 
financování v oblasti klimatu podle 
Pařížské dohody a aby zajistily, že granty 
budou finančním nástrojem 
upřednostňovaným před půjčkami; žádá, 
aby EU přispívala k úsilí poskytnout 
nejzranitelnějším zemím nezbytné zdroje 
pro přizpůsobení se globálnímu 
oteplování a stoupající hladině moří; trvá 
na tom, aby rozvojové a obchodní politiky 
a dohody a příslušné dohody se třetími 
zeměmi obsahovaly cíle v oblasti klimatu 
a životního prostředí a byly s těmito cíli 
sladěny a aby zajišťovaly snadno 
dostupný a odpovědný a transparentní 
mechanismus financování; vyzývá EU, 
aby pracovala na Mezinárodní úmluvě o 
fosilních palivech, která by tato paliva 
udržela v zemi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 166
Javi López

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. zdůrazňuje úlohu EU jako nositele 
univerzální hodnoty liberální demokracie 
a konstatuje, že je nejlepší z globálních 
systémů politické organizace v době, kdy ji 
zpochybňují hlavní mocnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 167
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Posílení Evropského parlamentu jako pilíře 
SZBP

Směrem k posílení úlohy Evropského 
parlamentu v SZBP/EBOP: od právního 
hlediska k obnovené veřejné diplomacii

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že silnější úloha EP v 
SZBP/EBOP musí být klíčovou součástí 
robustní zahraniční politiky; vyzývá k 
tomu, aby při provádění některých 
právních zásad SZBP bylo zapotřebí 
mnohem více synergií, mezi něž patří 
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zásada „upřímné spolupráce“, zásada 
„jednoty v mezinárodním zastoupení 
Unie“, zásada „rovnosti členských států“ 
a zásada „respektování národní identity a 
základních funkcí státu“;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. zdůrazňuje, že EP může přispět k 
silné SZBP pouze lepší demokratickou 
legitimitou zahraniční politiky EU v rámci 
SZBP, lepším uznáním procesních práv 
EP v oblasti SZBP/SBOP, obnovenou 
parlamentní diplomacií, integrovanějším 
přístupem k zahraniční a bezpečnostní 
politice EU, posílenou rolí EP v kontextu 
vnějších vztahů a brexitu, promyšlenou 
SBOP, která posiluje naši evropskou 
identitu, posílením úlohy právního státu 
v rámci SBOP, strategií nebo komunikací 
související s SZBP a přístupem založeným 
na předběžné konzultaci a soudržnými, 
ucelenými a doplňkovými nástroji pro 
financování vnější činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Zajištění lepší demokratické legitimity 
zahraniční politiky EU v rámci SZBP
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Or. en

Pozměňovací návrh 171
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že Evropská unie může 
naplnit svůj plný potenciál pouze tehdy, 
bude-li vystupovat jednotně a bude-li 
rozhodování postupně přesouváno 
z vnitrostátní na nadnárodní úroveň, 
přičemž plně využije možností, které 
nabízejí orgány a instituce EU a jejich 
postupy; zdůrazňuje, že Evropská unie by 
měla využít všech dostupných prostředků 
k dosažení tohoto cíle, včetně prostředků, 
které nabízí parlamentní diplomacie;

10. zdůrazňuje, že účinná může být 
pouze spolupráce založená na pravidlu 
jednomyslnosti a že členský stát by nikdy 
neměl být nucen k uplatňování určité 
diplomatické a strategické politiky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 172
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že Evropská unie může 
naplnit svůj plný potenciál pouze tehdy, 
bude-li vystupovat jednotně a bude-li 
rozhodování postupně přesouváno 
z vnitrostátní na nadnárodní úroveň, 
přičemž plně využije možností, které 
nabízejí orgány a instituce EU a jejich 
postupy; zdůrazňuje, že Evropská unie by 
měla využít všech dostupných prostředků 
k dosažení tohoto cíle, včetně prostředků, 
které nabízí parlamentní diplomacie;

10. zdůrazňuje, že Evropská unie může 
naplnit svůj plný potenciál pouze tehdy, 
bude-li vystupovat jednotně; připomíná, že 
žádný členský stát nebo kandidátská či 
partnerská země nemohou být nuceni do 
zahraničněpolitických postojů nebo kroků 
proti své vůli nebo demokratickému 
konsensu svých občanů a rozhodnutím 
parlamentu; trvá na tom, že při 
navrhování zahraniční a bezpečnostní 
politiky a akcí EU musí být respektována 
a zaručena rovnost mezi členskými státy; 
zdůrazňuje, že musí být respektovány 
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výsady vnitrostátních parlamentů v oblasti 
zahraniční a bezpečnostní politiky jejich 
zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Kinga Gál

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že Evropská unie může 
naplnit svůj plný potenciál pouze tehdy, 
bude-li vystupovat jednotně a bude-li 
rozhodování postupně přesouváno 
z vnitrostátní na nadnárodní úroveň, 
přičemž plně využije možností, které 
nabízejí orgány a instituce EU a jejich 
postupy; zdůrazňuje, že Evropská unie by 
měla využít všech dostupných prostředků 
k dosažení tohoto cíle, včetně prostředků, 
které nabízí parlamentní diplomacie;

10. zdůrazňuje, že Evropská unie může 
naplnit svůj plný potenciál pouze tehdy, 
bude-li vystupovat jednotně; zdůrazňuje, 
že Evropská unie by měla využít všech 
dostupných prostředků k dosažení tohoto 
cíle, včetně prostředků, které nabízí 
parlamentní diplomacie;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Andrzej Halicki

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že Evropská unie může 
naplnit svůj plný potenciál pouze tehdy, 
bude-li vystupovat jednotně a bude-li 
rozhodování postupně přesouváno 
z vnitrostátní na nadnárodní úroveň, 
přičemž plně využije možností, které 
nabízejí orgány a instituce EU a jejich 
postupy; zdůrazňuje, že Evropská unie by 
měla využít všech dostupných prostředků 

10. zdůrazňuje, že Evropská unie může 
naplnit svůj plný potenciál pouze tehdy, 
bude-li vystupovat jednotně a bude-li 
rozhodování postupně přesouváno 
z vnitrostátní na nadnárodní úroveň, 
přičemž plně využije možností, které 
nabízejí orgány a instituce EU a jejich 
postupy, a bude postupovat plně v souladu 
se zásadou subsidiarity a pravomocí 
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k dosažení tohoto cíle, včetně prostředků, 
které nabízí parlamentní diplomacie;

členských států; zdůrazňuje, že Evropská 
unie by měla využít všech dostupných 
prostředků k dosažení tohoto cíle, včetně 
prostředků, které nabízí parlamentní 
diplomacie;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Witold Jan Waszczykowski

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že Evropská unie může 
naplnit svůj plný potenciál pouze tehdy, 
bude-li vystupovat jednotně a bude-li 
rozhodování postupně přesouváno 
z vnitrostátní na nadnárodní úroveň, 
přičemž plně využije možností, které 
nabízejí orgány a instituce EU a jejich 
postupy; zdůrazňuje, že Evropská unie by 
měla využít všech dostupných prostředků 
k dosažení tohoto cíle, včetně prostředků, 
které nabízí parlamentní diplomacie;

10. zdůrazňuje, že Evropská unie může 
naplnit svůj plný potenciál pouze tehdy, 
bude-li vystupovat jednotně, přičemž plně 
využije možností, které nabízejí orgány a 
instituce EU a jejich postupy; zdůrazňuje, 
že Evropská unie by měla využít všech 
dostupných prostředků k dosažení tohoto 
cíle, včetně prostředků, které nabízí 
parlamentní diplomacie;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že Evropská unie může 
naplnit svůj plný potenciál pouze tehdy, 
bude-li vystupovat jednotně a bude-li 
rozhodování postupně přesouváno 
z vnitrostátní na nadnárodní úroveň, 
přičemž plně využije možností, které 
nabízejí orgány a instituce EU a jejich 

10. zdůrazňuje, že Evropská unie může 
naplnit svůj plný potenciál pouze tehdy, 
bude-li vystupovat jednotně, využije-li 
možností, které nabízejí orgány a instituce 
EU, zejména Rada, a jejich postupy; 
zdůrazňuje, že Evropská unie by měla 
využít všech dostupných prostředků 
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postupy; zdůrazňuje, že Evropská unie by 
měla využít všech dostupných prostředků 
k dosažení tohoto cíle, včetně prostředků, 
které nabízí parlamentní diplomacie;

k dosažení tohoto cíle, včetně prostředků, 
které nabízí parlamentní diplomacie;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries, Malik Azmani

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že Evropská unie může 
naplnit svůj plný potenciál pouze tehdy, 
bude-li vystupovat jednotně a bude-li 
rozhodování postupně přesouváno 
z vnitrostátní na nadnárodní úroveň, 
přičemž plně využije možností, které 
nabízejí orgány a instituce EU a jejich 
postupy; zdůrazňuje, že Evropská unie by 
měla využít všech dostupných prostředků 
k dosažení tohoto cíle, včetně prostředků, 
které nabízí parlamentní diplomacie;

10. zdůrazňuje, že Evropská unie může 
naplnit svůj plný potenciál pouze tehdy, 
bude-li vystupovat jednotně a bude-li 
rozhodování postupně přesouváno 
z vnitrostátní na nadnárodní úroveň, 
přičemž plně využije možností, které 
nabízejí smlouvy, orgány a instituce EU 
a jejich postupy; zdůrazňuje, že Evropská 
unie by měla využít všech dostupných 
prostředků k dosažení tohoto cíle, včetně 
prostředků, které nabízí parlamentní 
diplomacie;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
David Lega

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že Evropská unie může 
naplnit svůj plný potenciál pouze tehdy, 
bude-li vystupovat jednotně a bude-li 
rozhodování postupně přesouváno 
z vnitrostátní na nadnárodní úroveň, 
přičemž plně využije možností, které 

10. zdůrazňuje, že Evropská unie čelí 
řadě výzev v oblasti zahraniční a 
bezpečnostní politiky, které lze vyřešit 
pouze prostřednictvím užší spolupráce 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že EU 
by proto měla posílit koordinaci společné 
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nabízejí orgány a instituce EU a jejich 
postupy; zdůrazňuje, že Evropská unie by 
měla využít všech dostupných prostředků 
k dosažení tohoto cíle, včetně prostředků, 
které nabízí parlamentní diplomacie;

zahraniční a bezpečnostní politiky; 
zároveň zdůrazňuje, že by to nemělo být 
na úkor práva členských států rozhodovat 
o své zahraniční a bezpečnostní politice, 
která musí zůstat záležitostí členských 
států;

Or. sv

Pozměňovací návrh 179
Radosław Sikorski

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že Evropská unie může 
naplnit svůj plný potenciál pouze tehdy, 
bude-li vystupovat jednotně a bude-li 
rozhodování postupně přesouváno 
z vnitrostátní na nadnárodní úroveň, 
přičemž plně využije možností, které 
nabízejí orgány a instituce EU a jejich 
postupy; zdůrazňuje, že Evropská unie by 
měla využít všech dostupných prostředků 
k dosažení tohoto cíle, včetně prostředků, 
které nabízí parlamentní diplomacie;

10. zdůrazňuje, že Evropská unie může 
naplnit svůj plný potenciál pouze tehdy, 
bude-li vystupovat jednotně a bude-li 
rozhodování postupně přesouváno 
z vnitrostátní na úroveň EU, přičemž plně 
využije možností, které nabízejí orgány a 
instituce EU a jejich postupy; zdůrazňuje, 
že Evropská unie by měla využít všech 
dostupných prostředků k dosažení tohoto 
cíle, včetně prostředků, které nabízí 
parlamentní diplomacie;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. připomíná, že čl. 2 odst. 4 SFEU 
pouze uvádí, že „Unie má v souladu s 
ustanoveními Smlouvy o Evropské unii 
pravomoc vymezovat a provádět 
společnou zahraniční a bezpečnostní 
politiku […]“;
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Or. en

Pozměňovací návrh 181
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. vyzývá k účinnému a úspěšnému 
provádění článku 36 SEU, aby EP mohl 
zásadně přispět k SZBP, a to nad rámec 
parlamentního diskursu, a aby měl 
skutečný dopad na rozhodovací proces v 
Radě; Evropský parlament by měl být 
konzultován ve věci aktuálních 
rozhodnutí na základě článku 36 – o 
„základních volbách společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky a společné 
bezpečnostní a obranné politiky“ –, a 
nikoli pouze ve věci hlavních aspektů 
SZBP nebo obecných politických směrů;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 10 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10c. uznává význam 
institucionalizovaných vztahů mezi EP a 
ESVČ, které Evropskému parlamentu 
poskytují pravomoc „plně zastávat svou 
úlohu v oblasti vnější činnosti Unie, 
včetně svých funkcí politické kontroly“, 
jak stanoví čl. 14 odst. 1 SEU, jakož i v 
legislativních a rozpočtových 
záležitostech, jak je stanoveno ve 
Smlouvách1a;
_________________
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1a Rozhodnutí Rady 2010/427/EU o 
organizaci a fungování Evropské služby 
pro vnější činnost (Úř. věst. L 201, 
3.8.2010, s. 30, čl. 27 odst. 3).

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Za integrovanější přístup k zahraniční a 
bezpečnostní politice EU

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 10 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10d. vítá novou strategickou agendu 
Rady 2019–2024, podle níž „EU může 
s novými velmocemi spolupracovat na 
stejném základě pouze tehdy, pokud se 
vyhne rozdrobenému přístupu a bude 
představovat jednotnou frontu, 
podpořenou zdroji EU a členských států“;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Željana Zovko

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. v této souvislosti opakuje, 
že v průběhu let vytvořil Parlament řadu 
nástrojů a sítí v oblasti vnější činnosti, 
které jsou odlišné od výkonné složky 
Evropské unie a doplňují ji; vyzývá proto 
k integrovanějšímu přístupu k zahraniční 
i bezpečnostní politice EU, který by 
zahrnoval parlamentní rozměr, a k 
interinstitucionální spolupráci při 
navrhování strategií vůči třetím zemím 
a regionům;

11. v této souvislosti opakuje, 
že v průběhu let vytvořil Parlament řadu 
nástrojů a sítí v oblasti vnější činnosti, jako 
jsou smíšené parlamentní výbory a výbory 
pro parlamentní spolupráci s třetími 
zeměmi, jakož i výbory meziparlamentních 
delegací, ad hoc delegací a výbory 
volebních pozorovatelských misí, které 
jsou odlišné od výkonné složky Evropské 
unie a doplňují ji; vyzývá proto 
k integrovanějšímu přístupu k zahraniční 
i bezpečnostní politice EU, který by 
zahrnoval parlamentní rozměr, a k 
interinstitucionální spolupráci při 
navrhování strategií vůči třetím zemím 
a regionům, se zvláštním důrazem na země 
západního Balkánu a východního 
partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Idoia Villanueva Ruiz

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. v této souvislosti opakuje, 
že v průběhu let vytvořil Parlament řadu 
nástrojů a sítí v oblasti vnější činnosti, 
které jsou odlišné od výkonné složky 
Evropské unie a doplňují ji; vyzývá proto 
k integrovanějšímu přístupu k zahraniční 
i bezpečnostní politice EU, který by 
zahrnoval parlamentní rozměr, a k 
interinstitucionální spolupráci při 
navrhování strategií vůči třetím zemím 
a regionům;

11. v této souvislosti opakuje, 
že v průběhu let vytvořil Parlament řadu 
nástrojů a sítí v oblasti vnější činnosti, 
které jsou odlišné od výkonné složky 
Evropské unie a doplňují ji; vyzývá proto 
k integrovanějšímu přístupu k zahraniční 
i bezpečnostní politice EU, který by 
zahrnoval parlamentní rozměr, a k 
interinstitucionální spolupráci při 
navrhování strategií vůči třetím zemím 
a regionům; konstatuje, že Evropský 
parlament musí mít závaznou úlohu při 
nejdůležitějších rozhodnutích Unie na 
mezinárodní scéně, zejména při 
rozhodování o rozmístění vojenských 
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misí;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Michal Šimečka

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. v této souvislosti opakuje, 
že v průběhu let vytvořil Parlament řadu 
nástrojů a sítí v oblasti vnější činnosti, 
které jsou odlišné od výkonné složky 
Evropské unie a doplňují ji; vyzývá proto 
k integrovanějšímu přístupu k zahraniční 
i bezpečnostní politice EU, který by 
zahrnoval parlamentní rozměr, a k 
interinstitucionální spolupráci při 
navrhování strategií vůči třetím zemím 
a regionům;

11. v této souvislosti opakuje, 
že v průběhu let vytvořil Parlament řadu 
nástrojů a sítí v oblasti vnější činnosti, 
které jsou odlišné od výkonné složky 
Evropské unie a doplňují ji; vyzývá proto 
k integrovanějšímu přístupu k zahraniční 
i bezpečnostní politice EU, který by 
zahrnoval parlamentní rozměr, a k 
interinstitucionální spolupráci při 
navrhování strategií vůči třetím zemím 
a regionům; připomíná význam 
parlamentní diplomacie a 
meziparlamentních vztahů pro podporu 
těchto cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 2 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pro větší uznání procesních práv EP v 
oblasti SZBP/SBOP

Or. en

Pozměňovací návrh 189
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Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzdvihuje článek 36 SEU, který 
stanoví: „Vysoký představitel Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku 
pravidelně konzultuje s Evropským 
parlamentem hlavní hlediska a základní 
volby společné zahraniční a bezpečnostní 
politiky a společné bezpečnostní a 
obranné politiky a informuje jej o vývoji 
těchto politik. Zajišťuje, aby názory 
Evropského parlamentu byly náležitě 
brány v úvahu. Do informování 
Evropského parlamentu mohou být 
zapojeni zvláštní zástupci. Evropský 
parlament může Radě a vysokému 
představiteli klást dotazy nebo jim podávat 
doporučení. Dvakrát ročně koná rozpravu 
o pokroku při provádění společné 
zahraniční a bezpečnostní politiky, včetně 
společné bezpečnostní a obranné 
politiky.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. konstatuje, že podle rozhodnutí 
Rady 2010/427/EU o organizaci a 
fungování Evropské služby pro vnější 
činnost má vysoký představitel pravidelně 
konzultovat EP v záležitostech SZBP, že 
jeho názory budou náležitě zohledněny a 
že by mělo být upraveno právo poslanců 
na přístup k dokumentům;
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Or. en

Pozměňovací návrh 191
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 11 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11c. připomíná, že čl. 3 odst. 4 
rozhodnutí Rady 2010/427/EU, který 
stanoví, že „ESVČ poskytuje […] zejména 
Evropskému parlamentu […] náležitou 
podporu a vhodným způsobem s [ním] 
spolupracuje“, a který jasně vytváří 
podmínky pro EP, aby posílil své zapojení 
do záležitostí SZBP/SBOP a informační 
postavení v tomto rámci;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 11 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11d. zdůrazňuje úlohu všech orgánů 
zapojených do SZBP/SBOP při revizi 
svých pracovních metod a hodnocení 
nejlepšího způsobu, jak plnit svou úlohu 
podle Smluv;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá k účinnějšímu a 
komplexnějšímu sdílení informací ze 
strany Komise a Evropské služby pro 
vnější činnost (ESVČ), aby mohl 
Parlament účinně a včas vykonávat svou 
kontrolní úlohu, a to i v oblasti SZBP;

12. vyzývá k lepší interinstitucionální 
spolupráci, která Parlamentu zajistí 
informace v dostatečném časovém 
předstihu, aby mohl v případě potřeby 
vyjádřit svůj názor, a aby Komise mohla v 
co největší míře jeho názory zohlednit; 
takto účinné a komplexní sdílení 
informací ze strany Komise a Evropské 
služby pro vnější činnost (ESVČ) umožní 
Parlamentu účinně a včas vykonávat svou 
kontrolní úlohu, a to i v oblasti SZBP;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá k účinnějšímu 
a komplexnějšímu sdílení informací ze 
strany Komise a Evropské služby pro 
vnější činnost (ESVČ), aby mohl 
Parlament účinně a včas vykonávat svou 
kontrolní úlohu, a to i v oblasti SZBP;

12. vyzývá k účinnějšímu 
a komplexnějšímu sdílení informací ze 
strany Komise a Evropské služby pro 
vnější činnost (ESVČ), aby mohl 
Parlament účinně a včas vykonávat svou 
kontrolní úlohu, a to i v oblasti SZBP; vítá 
závazek budoucí místopředsedkyně 
Komise, vysoké představitelky, že bude 
lépe a dříve informovat, zapojovat a 
konzultovat Parlament ve věci zásadních 
rozhodnutí v rámci SZBP;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Željana Zovko

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá k posílení parlamentního 
dohledu nad vnější činností EU, včetně 
dalšího pořádání pravidelných konzultací 
s vysokou představitelkou, 
místopředsedkyní Komise, ESVČ 
a Komisí, a k uzavření jednání o přístupu 
Parlamentu k citlivým informacím Rady 
v oblasti SZBP a SBOP;

13. vyzývá k posílení role Parlamentu, 
jeho dohledu a kontroly nad vnější činností 
EU, včetně dalšího pořádání pravidelných 
konzultací s vysokou představitelkou, 
místopředsedkyní Komise, ESVČ 
a Komisí, a k uzavření jednání o přístupu 
Parlamentu k citlivým informacím Rady 
v oblasti SZBP a SBOP;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Idoia Villanueva Ruiz

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá k posílení parlamentního 
dohledu nad vnější činností EU, včetně 
dalšího pořádání pravidelných konzultací 
s vysokou představitelkou, 
místopředsedkyní Komise, ESVČ 
a Komisí, a k uzavření jednání o přístupu 
Parlamentu k citlivým informacím Rady 
v oblasti SZBP a SBOP;

13. vyzývá k posílení parlamentního 
dohledu nad vnější činností EU, včetně 
dalšího pořádání pravidelných konzultací 
s vysokou představitelkou, 
místopředsedkyní Komise, ESVČ 
a Komisí, a k uzavření jednání o přístupu 
Parlamentu k citlivým informacím Rady 
v oblasti SZBP a SBOP, který nevylučuje 
žádnou politickou skupinu Evropského 
parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 2 j (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Za obnovenou parlamentní diplomacii

Or. en
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Pozměňovací návrh 198
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že pokud dojde 
k brexitu, měl by parlamentní Výbor pro 
zahraniční věci jakožto hlavní výbor 
odpovědný za vztahy se třetími zeměmi 
dostat veškeré nezbytné informace ze 
strany výkonné složky EU, aby mohl 
jménem Parlamentu dohlížet na postup 
jednání v souladu s čl. 218 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (SFEU) a včas 
poskytnout informace o budoucí dohodě 
či dohodách se Spojeným královstvím, což 
bude vyžadovat souhlas Parlamentu; 
zdůrazňuje význam budoucí spolupráce 
mezi Evropskou unií a Spojeným 
královstvím v oblasti SZBP a SBOP 
a uznává, že je třeba nalézt kreativní 
řešení;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že pokud dojde 
k brexitu, měl by parlamentní Výbor pro 
zahraniční věci jakožto hlavní výbor 
odpovědný za vztahy se třetími zeměmi 
dostat veškeré nezbytné informace ze 
strany výkonné složky EU, aby mohl 
jménem Parlamentu dohlížet na postup 
jednání v souladu s čl. 218 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (SFEU) a včas 

14. konstatuje, že pokud dojde 
k brexitu, měly by parlamentní výbory pro 
zahraniční věci a pro mezinárodní obchod 
jakožto hlavní výbory odpovědné za vztahy 
se třetími zeměmi a za mezinárodní 
obchod dostat veškeré nezbytné informace 
ze strany výkonné složky EU, aby mohl 
jménem Parlamentu dohlížet na postup 
jednání v souladu s čl. 218 Smlouvy 
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poskytnout informace o budoucí dohodě či 
dohodách se Spojeným královstvím, což 
bude vyžadovat souhlas Parlamentu; 
zdůrazňuje význam budoucí spolupráce 
mezi Evropskou unií a Spojeným 
královstvím v oblasti SZBP a SBOP 
a uznává, že je třeba nalézt kreativní 
řešení;

o fungování Evropské unie (SFEU) a včas 
poskytnout informace o budoucí dohodě či 
dohodách se Spojeným královstvím, což 
bude vyžadovat souhlas Parlamentu; 
zdůrazňuje význam budoucí spolupráce 
mezi Evropskou unií a Spojeným 
královstvím v oblasti SZBP a SBOP 
a uznává, že je třeba nalézt konstruktivní 
řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že pokud dojde 
k brexitu, měl by parlamentní Výbor pro 
zahraniční věci jakožto hlavní výbor 
odpovědný za vztahy se třetími zeměmi 
dostat veškeré nezbytné informace ze 
strany výkonné složky EU, aby mohl 
jménem Parlamentu dohlížet na postup 
jednání v souladu s čl. 218 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (SFEU) a včas 
poskytnout informace o budoucí dohodě či 
dohodách se Spojeným královstvím, což 
bude vyžadovat souhlas Parlamentu; 
zdůrazňuje význam budoucí spolupráce 
mezi Evropskou unií a Spojeným 
královstvím v oblasti SZBP a SBOP 
a uznává, že je třeba nalézt kreativní 
řešení;

14. konstatuje, že pokud dojde 
k brexitu, měl by parlamentní Výbor pro 
zahraniční věci jakožto hlavní výbor 
odpovědný za politické vztahy se třetími 
zeměmi dostat veškeré nezbytné informace 
ze strany výkonné složky EU, aby mohl 
spolu se všemi dalšími příslušnými výbory 
jménem Parlamentu dohlížet na postup 
jednání v souladu s čl. 218 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (SFEU) a včas 
poskytnout informace o budoucí dohodě či 
dohodách se Spojeným královstvím, což 
bude vyžadovat souhlas Parlamentu; 
zdůrazňuje význam budoucí spolupráce 
mezi Evropskou unií a Spojeným 
královstvím v oblasti SZBP a SBOP;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že pokud dojde 
k brexitu, měl by parlamentní Výbor pro 
zahraniční věci jakožto hlavní výbor 
odpovědný za vztahy se třetími zeměmi 
dostat veškeré nezbytné informace ze 
strany výkonné složky EU, aby mohl 
jménem Parlamentu dohlížet na postup 
jednání v souladu s čl. 218 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (SFEU) a včas 
poskytnout informace o budoucí dohodě či 
dohodách se Spojeným královstvím, což 
bude vyžadovat souhlas Parlamentu; 
zdůrazňuje význam budoucí spolupráce 
mezi Evropskou unií a Spojeným 
královstvím v oblasti SZBP a SBOP 
a uznává, že je třeba nalézt kreativní 
řešení;

14. konstatuje, že pokud dojde 
k brexitu, měl by parlamentní Výbor pro 
zahraniční věci jakožto hlavní výbor 
odpovědný za vztahy se třetími zeměmi 
dostat veškeré nezbytné informace ze 
strany výkonné složky EU, aby mohl 
jménem Evropského parlamentu a 
vnitrostátních parlamentů dohlížet na 
postup jednání v souladu s čl. 218 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (SFEU) a včas 
poskytnout informace o budoucí dohodě či 
dohodách se Spojeným královstvím, což 
bude vyžadovat souhlas Parlamentu; 
zdůrazňuje význam budoucí spolupráce 
mezi Evropskou unií a Spojeným 
královstvím v oblasti SZBP a SBOP 
a uznává, že je třeba nalézt kreativní 
řešení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 202
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že je třeba, aby EU a 
členské státy spolupracovaly na stanovení 
celkové politické strategie pro 
parlamentní diplomacii s novou orientací, 
která bude zahrnovat integrovanější 
přístup k zahraniční a bezpečnostní 
politice EU a přizpůsobí tomu způsob 
jejich práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Traian Băsescu
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Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. požaduje soudržnější SZBP, která 
stanoví dlouhodobé cíle, posílí schopnost 
EU přijímat rozhodnutí a prosazovat 
různé odvětvové zájmy, vytvoří pevnější 
vazbu mezi politikou EU a vnitrostátními 
opatřeními a více se zaměří na vymezení 
základních prvků politiky a kontrolu 
způsobu, jakým jsou tyto politiky 
prováděny a sdělovány občanům po celém 
světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 2 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Za posílenou roli Evropského parlamentu 
v kontextu vnějších vztahů a brexitu

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 14 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14c. uznává, že účast EP na jednáních 
a uzavírání mezinárodních dohod 
představuje důležitý krok, který odráží 
demokratickou kontrolu vnějších vztahů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 206
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 14 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14d. konstatuje, že pokud dojde 
k brexitu, měl by parlamentní Výbor pro 
zahraniční věci jakožto hlavní výbor 
odpovědný za vztahy se třetími zeměmi 
dostat veškeré nezbytné informace ze 
strany výkonné složky EU, aby mohl 
jménem Parlamentu dohlížet na postup 
jednání v souladu s čl. 218 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (SFEU) a včas 
poskytovat informace o budoucí dohodě či 
dohodách se Spojeným královstvím, což 
bude vyžadovat souhlas Parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 14 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14e. zdůrazňuje význam budoucí 
spolupráce mezi Evropskou unií 
a Spojeným královstvím v oblasti SZBP 
a SBOP a uznává, že je třeba nalézt 
kreativní řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Traian Băsescu
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Návrh usnesení
Dílčí nadpis 2 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Za promyšlenou společnou bezpečnostní a 
obrannou politiku (SBOP), která posílí 
naši evropskou identitu

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 14 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14f. uznává význam SBOP při 
posilování naší evropské identity a naší 
strategické autonomie s cílem podporovat 
mír, bezpečnost a pokrok v Evropě a ve 
světě; připomíná, že Evropané SBOP 
soustavně upřednostňovali, přičemž 
většina členských států se zavázala zvýšit 
své výdaje na obranu nebo již na obranu 
vydává 2 % svého HDP;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 14 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14g. připomíná čl. 24 odst. 1 SEU, který 
stanoví, že „pravomoc Unie v otázkách 
společné zahraniční a bezpečnostní 
politiky se vztahuje na […] všechny otázky 
týkající se bezpečnosti Unie, včetně 
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postupného vymezení společné obranné 
politiky, která by mohla vést ke společné 
obraně“;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 14 h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14h. uznává, že ne všechny koncepce 
jsou ve Smlouvách vymezeny, ale praxe 
ukazuje, že zatímco SZBP je spojena se 
„zahraničními záležitostmi“, je SBOP 
spojena s „obrannými záležitostmi“; 
jelikož SBOP je součástí SZBP, jsou 
rozhodovací procesy podobné;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 14 i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14i. zdůrazňuje, že cílem 
koordinovaného každoročního přezkumu 
EU v oblasti obrany (CARD) nebo útvaru 
schopnosti vojenského plánování a vedení 
(MPCC) je začít prostřednictvím 
spolupráce formovat národní smýšlení a 
postupy, že Evropský obranný fond (EDF) 
přímo financuje obranný výzkum a rozvoj 
kapacit a že tyto rámce zvyšují 
odpovědnost členských států a orgánů EU 
za lepší odpovědnost v oblasti SBOP;

Or. en
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Pozměňovací návrh 213
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 14 j (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14j. vyzývá k lepší spolupráci mezi 
členskými státy s cílem dosáhnout jasného 
systematického přístupu k porozumění 
rizikům a dopadům nestability a k 
vytvoření základu pro komplexní 
posouzení rizik v oblasti bezpečnosti a 
obrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 2 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Strategické investice pro integrovanější 
SBOP

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 14 k (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14k. připomíná, že evropský obranný 
průmysl představuje celkový obrat 100 
miliard EUR ročně; vesmírná politika 
EU, která se zabývá dnešními naléhavými 
výzvami, jako jsou boj proti změně 
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klimatu nebo technologické inovace, 
zůstává pro EU strategickou oblastí s 
nepopiratelným pozitivním dopadem na 
celosvětovou vedoucí úlohu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 14 l (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14l. zdůrazňuje význam zavedení 
Evropského obranného fondu, který 
zlepšuje vnitrostátní schopnosti a 
podporuje rozvoj vnitrostátního 
obranného průmyslu a obranných 
schopností a zároveň vytváří synergie na 
úrovni EU i NATO;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 14 m (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14m. vyzývá k soudržné strategii pro 
investice do SBOP, která stanoví základ 
integrovaného vojenského průmyslu na 
úrovni EU, jenž se zaměří na budování 
otevřeného a konkurenceschopného 
evropského trhu s obranným vybavením a 
zároveň bude prosazovat pravidla EU 
týkající se zadávání veřejných zakázek v 
oblasti obrany a který podpoří silný a 
inovativní vesmírný průmysl zajišťující 
podporu pro realizaci bezprecedentní 
podpory pro obnovenou SZBP a 
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promyšlenou SBOP;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 14 n (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14n. zdůrazňuje, že je důležité zachovat 
autonomní, spolehlivý a nákladově 
efektivní přístup EU do vesmíru a 
prozkoumat způsoby, jak můžeme co 
nejlépe využít naše prostředky k plnění 
cílů v oblasti klimatu, včetně využití 
programu Copernicus ke sledování emisí 
CO2;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 14 o (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14o. vyzývá ke zlepšení zásadního 
spojení mezi vesmírem, obranou a 
bezpečností, a to prostřednictvím podpory 
zapojení členských států do veřejné 
regulované služby programu Galileo, 
kterou mohou členské státy využít pro 
pohotovostní služby, operace k udržení 
míru a řešení krizí, a podporuje společný 
přístup k promyšlené SBOP;

Or. en
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Pozměňovací návrh 220
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 14 p (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14p. vyzývá k rozvoji stálé 
strukturované spolupráce (PESCO) 
jakožto klíčového projektu spolupráce pro 
obranný rozměr EU, který posiluje 
vnitrostátní schopnosti v duchu cenné 
transatlantické spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 2 h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Za respektování právního státu v rámci 
SBOP

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 14 q (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14q. zdůrazňuje úsilí EU o důsledné 
prosazování zachování a posílení 
svobodného a otevřeného mezinárodního 
řádu založeného na dodržování právního 
státu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 223
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 14 r (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14r. připomíná čl. 21 odst. 1 SEU, který 
stanoví, že „činnost Unie na mezinárodní 
scéně spočívá na zásadách, které se 
uplatnily při jejím založení, jejím rozvoji a 
jejím rozšiřování“, a který zmiňuje 
„demokracii, právní stát, univerzálnost a 
nedělitelnost lidských práv a základních 
svobod, úctu k lidské důstojnosti, zásady 
rovnosti a solidarity a dodržování zásad 
Charty Organizace spojených národů a 
mezinárodního práva“;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 2 i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Za strategii týkající se SZBP nebo přístup 
založený na komunikaci a předběžné 
konzultaci

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Kati Piri

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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15. požaduje, aby byl před přijetím 
strategie či sdělení Komise a ESVČ 
v oblasti SZBP zřízen mechanismus 
konzultací s Výborem pro zahraniční věci 
a příslušnými orgány;

15. požaduje zřízení stálého 
strukturovaného mechanismu konzultací 
s Výborem pro zahraniční věci a jeho 
podvýbory, který musí být využit před 
přijetím jakékoli strategie či sdělení 
Komise a ESVČ v oblasti SZBP;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Michal Šimečka

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že důvěryhodná a 
účinná společná zahraniční politika musí 
být podložena odpovídajícími finančními 
zdroji; žádá, aby byly v příštím víceletém 
finančním rámci (VFR) na období 2021–
2027 vyčleněny dostatečné finanční zdroje 
na vnější činnost EU a aby EU své zdroje 
soustředila na strategické priority;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá EU, aby se zaměřila na 
lepší komunikaci o své vizi, svém poslání 
a cílech SZBP s občany celé Evropské 
unie; Evropská unie v současné podobě 
vyžaduje, aby občané informace aktivně 
vyhledávali;

Or. en
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Pozměňovací návrh 228
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. zdůrazňuje, že v digitálním věku 
musí EU spolupracovat nejen s 
nevládními organizacemi, ale také s 
běžnými občany, kteří mohou potenciálně 
pomoci prosazovat základní politické cíle 
ve svých komunitách a dosahovat jich; 
EU musí být proaktivní ve způsobu, jakým 
jedná s občany, podnítit zvýšenou účast na 
přetváření politického vývoje a přijít s 
inovativními řešeními pro silnější a 
sjednocenou Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 2 j (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Za soudržné, ucelené a doplňkové 
nástroje vnějšího financování

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh



AM\1192475CS.docx 107/190 PE643.168v01-00

CS

16. vyzývá k větší provázanosti, 
souladu a doplňkovosti mezi nástroji EU 
pro financování vnější činnosti a SZBP 
s cílem umožnit Evropské unii řešit 
narůstající problémy v oblasti bezpečnosti 
a zahraniční politiky; domnívá se, 
že zjednodušená struktura vnějších 
nástrojů navrhovaných v rámci nástroje 
pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci vyžaduje řádnou kontrolu 
a vyváženost, dostatečnou míru 
transparentnosti a strategicko-politický 
přínos i kontrolu provádění ze strany 
Parlamentu; zdůrazňuje potřebu 
účinného a přiměřeného financování 
v rámci nástroje předvstupní pomoci 
na období 2021–2027 (NPP III); 
zdůrazňuje úlohu nástroje přispívajícího 
ke stabilitě a míru, zejména pokud jde 
o podporu míru a stability na celém světě; 
očekává včasné přijetí nástrojů na období 
po roce 2020, aby se zabránilo zbytečným 
mezerám ve financování;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 231
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá k větší provázanosti, 
souladu a doplňkovosti mezi nástroji EU 
pro financování vnější činnosti a SZBP 
s cílem umožnit Evropské unii řešit 
narůstající problémy v oblasti bezpečnosti 
a zahraniční politiky; domnívá se, 
že zjednodušená struktura vnějších nástrojů 
navrhovaných v rámci nástroje pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci vyžaduje řádnou kontrolu 
a vyváženost, dostatečnou míru 
transparentnosti a strategicko-politický 
přínos i kontrolu provádění ze strany 

16. vyzývá k větší provázanosti, 
souladu a doplňkovosti mezi nástroji EU 
pro financování vnější činnosti a SZBP 
s cílem umožnit Evropské unii řešit 
narůstající problémy v oblasti bezpečnosti 
a zahraniční politiky; domnívá se, 
že zjednodušená struktura vnějších nástrojů 
navrhovaných v rámci nástroje pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci vyžaduje řádnou kontrolu 
a vyváženost, dostatečnou míru 
transparentnosti a strategicko-politický 
přínos i kontrolu provádění ze strany 
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Parlamentu; zdůrazňuje potřebu účinného 
a přiměřeného financování v rámci nástroje 
předvstupní pomoci na období 2021–2027 
(NPP III); zdůrazňuje úlohu nástroje 
přispívajícího ke stabilitě a míru, zejména 
pokud jde o podporu míru a stability 
na celém světě; očekává včasné přijetí 
nástrojů na období po roce 2020, aby se 
zabránilo zbytečným mezerám 
ve financování;

Parlamentu; zdůrazňuje význam zásady 
diferenciace v investiční pomoci 
sousedním zemím podle míry přijatých 
závazků vůči evropským reformám 
v souladu se zásadou „více za více“ a 
„méně za méně“; zdůrazňuje potřebu 
účinného a přiměřeného financování 
v rámci nástroje předvstupní pomoci 
na období 2021–2027 (NPP III); 
zdůrazňuje úlohu nástroje přispívajícího 
ke stabilitě a míru, zejména pokud jde 
o podporu míru a stability na celém světě; 
očekává včasné přijetí nástrojů na období 
po roce 2020, aby se zabránilo zbytečným 
mezerám ve financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá k větší provázanosti, 
souladu a doplňkovosti mezi nástroji EU 
pro financování vnější činnosti a SZBP 
s cílem umožnit Evropské unii řešit 
narůstající problémy v oblasti bezpečnosti 
a zahraniční politiky; domnívá se, 
že zjednodušená struktura vnějších 
nástrojů navrhovaných v rámci nástroje 
pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci vyžaduje řádnou kontrolu 
a vyváženost, dostatečnou míru 
transparentnosti a strategicko-politický 
přínos i kontrolu provádění ze strany 
Parlamentu; zdůrazňuje potřebu 
účinného a přiměřeného financování 
v rámci nástroje předvstupní pomoci 
na období 2021–2027 (NPP III); 
zdůrazňuje úlohu nástroje přispívajícího 
ke stabilitě a míru, zejména pokud jde 
o podporu míru a stability na celém světě; 
očekává včasné přijetí nástrojů na období 

16. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
tím, že navrhované finanční nástroje na 
období 2021–2027 nesplňují požadavky 
Evropského parlamentu na důkladnou 
demokratickou a transparentní kontrolu 
ze strany vnitrostátních parlamentů a 
Evropského parlamentu vyjádřené v jeho 
zprávě o provádění externích finančních 
nástrojů: přezkum v polovině období 2017 
a budoucí architektura po roce 2020 (A8-
0112/2018); trvá na posílených postupech 
parlamentní kontroly pro všechny externí 
finanční nástroje; vyzývá ke zvýšení 
transparentnosti při provádění finančních 
nástrojů prostřednictvím vytvoření 
jednotné společné transparentní veřejné 
databáze projektů a akcí;
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po roce 2020, aby se zabránilo zbytečným 
mezerám ve financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá k větší provázanosti, 
souladu a doplňkovosti mezi nástroji EU 
pro financování vnější činnosti a SZBP 
s cílem umožnit Evropské unii řešit 
narůstající problémy v oblasti bezpečnosti 
a zahraniční politiky; domnívá se, 
že zjednodušená struktura vnějších nástrojů 
navrhovaných v rámci nástroje pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci vyžaduje řádnou kontrolu 
a vyváženost, dostatečnou míru 
transparentnosti a strategicko-politický 
přínos i kontrolu provádění ze strany 
Parlamentu; zdůrazňuje potřebu účinného 
a přiměřeného financování v rámci nástroje 
předvstupní pomoci na období 2021–2027 
(NPP III); zdůrazňuje úlohu nástroje 
přispívajícího ke stabilitě a míru, zejména 
pokud jde o podporu míru a stability 
na celém světě; očekává včasné přijetí 
nástrojů na období po roce 2020, aby se 
zabránilo zbytečným mezerám 
ve financování;

16. vyzývá k větší provázanosti, 
souladu a doplňkovosti mezi nástroji EU 
pro financování vnější činnosti a SZBP 
s cílem umožnit Evropské unii řešit 
narůstající problémy v oblasti bezpečnosti 
a zahraniční politiky; domnívá se, 
že zjednodušená struktura vnějších nástrojů 
navrhovaných v rámci nástroje pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci vyžaduje řádnou kontrolu 
a vyváženost, dostatečnou míru 
transparentnosti a strategicko-politický 
přínos i pravidelnou kontrolu provádění ze 
strany Parlamentu; zdůrazňuje potřebu 
účinného a přiměřeného financování 
v rámci nástroje předvstupní pomoci 
na období 2021–2027 (NPP III); 
zdůrazňuje úlohu nástroje přispívajícího 
ke stabilitě a míru, zejména pokud jde 
o podporu míru a stability na celém světě; 
očekává včasné přijetí nástrojů na období 
po roce 2020, aby se zabránilo zbytečným 
mezerám ve financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Kati Piri

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá k větší provázanosti, 
souladu a doplňkovosti mezi nástroji EU 
pro financování vnější činnosti a SZBP 
s cílem umožnit Evropské unii řešit 
narůstající problémy v oblasti bezpečnosti 
a zahraniční politiky; domnívá se, 
že zjednodušená struktura vnějších nástrojů 
navrhovaných v rámci nástroje pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci vyžaduje řádnou kontrolu 
a vyváženost, dostatečnou míru 
transparentnosti a strategicko-politický 
přínos i kontrolu provádění ze strany 
Parlamentu; zdůrazňuje potřebu účinného 
a přiměřeného financování v rámci nástroje 
předvstupní pomoci na období 2021–2027 
(NPP III); zdůrazňuje úlohu nástroje 
přispívajícího ke stabilitě a míru, zejména 
pokud jde o podporu míru a stability 
na celém světě; očekává včasné přijetí 
nástrojů na období po roce 2020, aby se 
zabránilo zbytečným mezerám 
ve financování;

16. vyzývá k větší provázanosti, 
souladu a doplňkovosti mezi nástroji EU 
pro financování vnější činnosti a SZBP 
s cílem umožnit Evropské unii řešit 
narůstající problémy v oblasti bezpečnosti 
a zahraniční politiky; domnívá se, 
že zjednodušená struktura vnějších nástrojů 
navrhovaných v rámci nástroje pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci vyžaduje řádnou kontrolu 
a vyváženost, dostatečnou míru 
transparentnosti a strategicko-politický 
přínos i kontrolu provádění ze strany 
Parlamentu; zdůrazňuje potřebu účinného 
a přiměřeného financování v rámci nástroje 
předvstupní pomoci na období 2021–2027 
(NPP III); zdůrazňuje úlohu nástroje 
přispívajícího ke stabilitě a míru, zejména 
pokud jde o podporu míru a stability 
na celém světě; očekává včasné přijetí 
nástrojů na období po roce 2020, včetně 
evropského mírového nástroje, aby se 
zabránilo zbytečným mezerám 
ve financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Željana Zovko

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá k větší provázanosti, 
souladu a doplňkovosti mezi nástroji EU 
pro financování vnější činnosti a SZBP 
s cílem umožnit Evropské unii řešit 
narůstající problémy v oblasti bezpečnosti 
a zahraniční politiky; domnívá se, 
že zjednodušená struktura vnějších nástrojů 
navrhovaných v rámci nástroje pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci vyžaduje řádnou kontrolu 

16. vyzývá k větší provázanosti, 
souladu a doplňkovosti mezi nástroji EU 
pro financování vnější činnosti a SZBP 
s cílem umožnit Evropské unii řešit 
narůstající problémy v oblasti bezpečnosti 
a zahraniční politiky; domnívá se, 
že zjednodušená struktura vnějších nástrojů 
navrhovaných v rámci nástroje pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci vyžaduje řádnou kontrolu 
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a vyváženost, dostatečnou míru 
transparentnosti a strategicko-politický 
přínos i kontrolu provádění ze strany 
Parlamentu; zdůrazňuje potřebu účinného 
a přiměřeného financování v rámci 
nástroje předvstupní pomoci na období 
2021–2027 (NPP III); zdůrazňuje úlohu 
nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru, 
zejména pokud jde o podporu míru 
a stability na celém světě; očekává včasné 
přijetí nástrojů na období po roce 2020, 
aby se zabránilo zbytečným mezerám 
ve financování;

a vyváženost, dostatečnou míru 
transparentnosti a strategicko-politický 
přínos i kontrolu uplatňování ze strany 
Parlamentu; zdůrazňuje potřebu posílené 
úlohy Parlamentu při kontrole a řízení 
nástroje předvstupní pomoci na období 
2021–2027 (NPP III); zdůrazňuje úlohu 
nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru, 
zejména pokud jde o podporu míru 
a stability na celém světě; očekává včasné 
přijetí nástrojů na období po roce 2020, 
aby se zabránilo zbytečným mezerám 
ve financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Martin Horwood, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Phil Bennion, 
Urmas Paet

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá k větší provázanosti, 
souladu a doplňkovosti mezi nástroji EU 
pro financování vnější činnosti a SZBP 
s cílem umožnit Evropské unii řešit 
narůstající problémy v oblasti bezpečnosti 
a zahraniční politiky; domnívá se, 
že zjednodušená struktura vnějších nástrojů 
navrhovaných v rámci nástroje pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci vyžaduje řádnou kontrolu 
a vyváženost, dostatečnou míru 
transparentnosti a strategicko-politický 
přínos i kontrolu provádění ze strany 
Parlamentu; zdůrazňuje potřebu účinného 
a přiměřeného financování v rámci nástroje 
předvstupní pomoci na období 2021–2027 
(NPP III); zdůrazňuje úlohu nástroje 
přispívajícího ke stabilitě a míru, zejména 
pokud jde o podporu míru a stability 
na celém světě; očekává včasné přijetí 
nástrojů na období po roce 2020, aby se 
zabránilo zbytečným mezerám 

16. vyzývá k větší provázanosti, 
souladu a doplňkovosti mezi nástroji EU 
pro financování vnější činnosti a SZBP, jak 
je stanoveno ve Smlouvách, s cílem 
umožnit Evropské unii řešit narůstající 
problémy v oblasti bezpečnosti 
a zahraniční politiky; domnívá se, 
že zjednodušená struktura vnějších nástrojů 
navrhovaných v rámci nástroje pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci vyžaduje řádnou kontrolu 
a vyváženost, dostatečnou míru 
transparentnosti a strategicko-politický 
přínos i kontrolu provádění ze strany 
Parlamentu; zdůrazňuje potřebu účinného 
a přiměřeného financování v rámci nástroje 
předvstupní pomoci na období 2021–2027 
(NPP III); zdůrazňuje úlohu nástroje 
přispívajícího ke stabilitě a míru, zejména 
pokud jde o podporu míru a stability 
na celém světě; očekává včasné přijetí 
nástrojů na období po roce 2020, aby se 
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ve financování; zabránilo zbytečným mezerám 
ve financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Michal Šimečka

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá k větší provázanosti, 
souladu a doplňkovosti mezi nástroji EU 
pro financování vnější činnosti a SZBP 
s cílem umožnit Evropské unii řešit 
narůstající problémy v oblasti bezpečnosti 
a zahraniční politiky; domnívá se, 
že zjednodušená struktura vnějších nástrojů 
navrhovaných v rámci nástroje pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci vyžaduje řádnou kontrolu 
a vyváženost, dostatečnou míru 
transparentnosti a strategicko-politický 
přínos i kontrolu provádění ze strany 
Parlamentu; zdůrazňuje potřebu účinného 
a přiměřeného financování v rámci nástroje 
předvstupní pomoci na období 2021–2027 
(NPP III); zdůrazňuje úlohu nástroje 
přispívajícího ke stabilitě a míru, zejména 
pokud jde o podporu míru a stability 
na celém světě; očekává včasné přijetí 
nástrojů na období po roce 2020, aby se 
zabránilo zbytečným mezerám 
ve financování;

16. vyzývá ke strategičtějšímu 
přístupu, větší provázanosti, souladu 
a doplňkovosti mezi nástroji EU pro 
financování vnější činnosti a SZBP s cílem 
umožnit Evropské unii řešit narůstající 
problémy v oblasti bezpečnosti 
a zahraniční politiky; domnívá se, 
že zjednodušená struktura vnějších nástrojů 
navrhovaných v rámci nástroje pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci vyžaduje řádnou kontrolu 
a vyváženost, dostatečnou míru 
transparentnosti a strategicko-politický 
přínos i kontrolu provádění ze strany 
Parlamentu; zdůrazňuje potřebu účinného 
a přiměřeného financování v rámci nástroje 
předvstupní pomoci na období 2021–2027 
(NPP III); zdůrazňuje úlohu nástroje 
přispívajícího ke stabilitě a míru, zejména 
pokud jde o podporu míru a stability 
na celém světě; očekává včasné přijetí 
nástrojů na období po roce 2020, aby se 
zabránilo zbytečným mezerám 
ve financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Nacho Sánchez Amor

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá EU, aby dále 
upřednostňovala předcházení konfliktům 
a mediaci; zdůrazňuje, že tento přístup 
přináší vysokou přidanou hodnotu EU, 
pokud jde o politické, společenské a 
hospodářské aspekty a bezpečnost 
obyvatel; připomíná, že předcházení 
konfliktům a mediace přispívají k 
upevňování přítomnosti a důvěryhodnosti 
EU na mezinárodní scéně; vyzdvihuje 
cenný příspěvek Parlamentu v oblasti 
mediace a dialogu, zejména v zemích 
západního Balkánu a Východního 
partnerství, a vyzývá k dalšímu rozvoji 
interinstitucionální spolupráce v oblasti 
mediace;

17. vyzývá EU, aby dále 
upřednostňovala předcházení konfliktům 
a mediaci; zdůrazňuje, že tento přístup 
přináší vysokou přidanou hodnotu EU, 
pokud jde o politické, společenské a 
hospodářské aspekty a bezpečnost 
obyvatel; připomíná, že předcházení 
konfliktům a mediace přispívají k 
upevňování přítomnosti a důvěryhodnosti 
EU na mezinárodní scéně; vyzdvihuje 
cenný příspěvek Parlamentu v oblasti 
mediace a dialogu, zejména v zemích 
západního Balkánu a Východního 
partnerství, a vyzývá k dalšímu rozvoji 
interinstitucionální spolupráce v oblasti 
mediace; potvrzuje svou podporu 
nezávislosti, svrchovanosti a územní 
celistvosti všech zemí Východního 
partnerství v rámci jejich mezinárodně 
uznávaných hranic a jednoznačně odmítá 
použití síly nebo hrozbu silou při řešení 
konfliktů;

Or. es

Pozměňovací návrh 239
Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Attila Ara-Kovács, Stelios Kouloglou

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá EU, aby dále 
upřednostňovala předcházení konfliktům 
a mediaci; zdůrazňuje, že tento přístup 
přináší vysokou přidanou hodnotu EU, 
pokud jde o politické, společenské a 
hospodářské aspekty a bezpečnost 
obyvatel; připomíná, že předcházení 
konfliktům a mediace přispívají k 
upevňování přítomnosti a důvěryhodnosti 
EU na mezinárodní scéně; vyzdvihuje 
cenný příspěvek Parlamentu v oblasti 

17. vyzývá EU, aby dále 
upřednostňovala předcházení konfliktům 
a mediaci; zdůrazňuje, že tento přístup 
přináší vysokou přidanou hodnotu EU, 
pokud jde o politické, společenské a 
hospodářské aspekty a bezpečnost 
obyvatel; připomíná, že předcházení 
konfliktům a mediace přispívají k 
upevňování přítomnosti a důvěryhodnosti 
EU na mezinárodní scéně; vyzdvihuje 
cenný příspěvek Parlamentu v oblasti 
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mediace a dialogu, zejména v zemích 
západního Balkánu a Východního 
partnerství, a vyzývá k dalšímu rozvoji 
interinstitucionální spolupráce v oblasti 
mediace;

mediace a dialogu, zejména v zemích 
západního Balkánu a Východního 
partnerství; vítá posílení úlohy EU při 
řešení konfliktů a budování důvěry v 
rámci stávajících dohodnutých formátů a 
zásad vyjednávání či na jejich podporu, 
a vyzývá k dalšímu rozvoji 
interinstitucionální spolupráce v oblasti 
mediace, a to na základě norem a zásad 
mezinárodního práva, Charty OSN a 
Helsinského závěrečného aktu OBSE z 
roku 1975;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Javi López

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá EU, aby dále 
upřednostňovala předcházení konfliktům 
a mediaci; zdůrazňuje, že tento přístup 
přináší vysokou přidanou hodnotu EU, 
pokud jde o politické, společenské a 
hospodářské aspekty a bezpečnost 
obyvatel; připomíná, že předcházení 
konfliktům a mediace přispívají k 
upevňování přítomnosti a důvěryhodnosti 
EU na mezinárodní scéně; vyzdvihuje 
cenný příspěvek Parlamentu v oblasti 
mediace a dialogu, zejména v zemích 
západního Balkánu a Východního 
partnerství, a vyzývá k dalšímu rozvoji 
interinstitucionální spolupráce v oblasti 
mediace;

17. vyzývá EU, aby dále 
upřednostňovala předcházení konfliktům 
a mediaci; zdůrazňuje, že tento přístup 
přináší vysokou přidanou hodnotu EU, 
pokud jde o politické, společenské a 
hospodářské aspekty a bezpečnost 
obyvatel; připomíná, že předcházení 
konfliktům a mediace přispívají k 
upevňování přítomnosti a důvěryhodnosti 
EU na mezinárodní scéně; vyzdvihuje 
cenný příspěvek Parlamentu v oblasti 
mediace a dialogu, zejména v zemích 
západního Balkánu a Východního 
partnerství, a vyzývá k dalšímu rozvoji 
interinstitucionální spolupráce v oblasti 
mediace; znovu potvrzuje svou podporu 
nezávislosti, svrchovanosti a územní 
celistvosti všech zemí Východního 
partnerství v jejich mezinárodně 
uznávaných hranicích a důrazně odmítá 
použití síly nebo hrozby použití síly při 
řešení konfliktů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 241
Ilhan Kyuchyuk, Christophe Grudler, Javier Nart

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá EU, aby dále 
upřednostňovala předcházení konfliktům 
a mediaci; zdůrazňuje, že tento přístup 
přináší vysokou přidanou hodnotu EU, 
pokud jde o politické, společenské a 
hospodářské aspekty a bezpečnost 
obyvatel; připomíná, že předcházení 
konfliktům a mediace přispívají k 
upevňování přítomnosti a důvěryhodnosti 
EU na mezinárodní scéně; vyzdvihuje 
cenný příspěvek Parlamentu v oblasti 
mediace a dialogu, zejména v zemích 
západního Balkánu a Východního 
partnerství, a vyzývá k dalšímu rozvoji 
interinstitucionální spolupráce v oblasti 
mediace;

17. vyzývá EU, aby dále 
upřednostňovala předcházení konfliktům 
a mediaci; zdůrazňuje, že tento přístup 
přináší vysokou přidanou hodnotu EU, 
pokud jde o politické, společenské a 
hospodářské aspekty a bezpečnost 
obyvatel; připomíná, že předcházení 
konfliktům a mediace přispívají k 
upevňování přítomnosti a důvěryhodnosti 
EU na mezinárodní scéně; vyzdvihuje 
cenný příspěvek Parlamentu v oblasti 
mediace a dialogu, zejména v zemích 
západního Balkánu a Východního 
partnerství, a vyzývá k dalšímu rozvoji 
interinstitucionální spolupráce v oblasti 
mediace; je pevně přesvědčen, že závazek 
EU ke svrchovanosti, územní celistvosti a 
politické nezávislosti všech zemí 
Východního partnerství v rámci 
mezinárodně uznávaných hranic je klíčem 
k úspěšné zahraniční politice EU vůči 
těmto zemím;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Željana Zovko

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá EU, aby dále 
upřednostňovala předcházení konfliktům 
a mediaci; zdůrazňuje, že tento přístup 
přináší vysokou přidanou hodnotu EU, 

17. vyzývá EU, aby dále 
upřednostňovala předcházení konfliktům 
a mediaci; zdůrazňuje, že tento přístup 
přináší vysokou přidanou hodnotu EU, 
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pokud jde o politické, společenské a 
hospodářské aspekty a bezpečnost 
obyvatel; připomíná, že předcházení 
konfliktům a mediace přispívají k 
upevňování přítomnosti a důvěryhodnosti 
EU na mezinárodní scéně; vyzdvihuje 
cenný příspěvek Parlamentu v oblasti 
mediace a dialogu, zejména v zemích 
západního Balkánu a Východního 
partnerství, a vyzývá k dalšímu rozvoji 
interinstitucionální spolupráce v oblasti 
mediace;

pokud jde o politické, společenské a 
hospodářské aspekty a bezpečnost 
obyvatel; připomíná, že předcházení 
konfliktům a mediace přispívají k 
upevňování přítomnosti a důvěryhodnosti 
EU na mezinárodní scéně; vyzdvihuje 
cenný příspěvek Parlamentu v oblasti 
řešení konfliktů, mediace a dialogu, 
zejména v zemích západního Balkánu a 
Východního partnerství, a vyzývá 
k dalšímu rozvoji interinstitucionální 
spolupráce a dialogu v oblasti mediace; 
opakuje závazek EU k nezávislosti, 
svrchovanosti a územní celistvosti 
Ukrajiny a všech ostatních zemí 
Východního partnerství v rámci jejich 
mezinárodně uznávaných hranic;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Vladimír Bilčík

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá EU, aby dále 
upřednostňovala předcházení konfliktům 
a mediaci; zdůrazňuje, že tento přístup 
přináší vysokou přidanou hodnotu EU, 
pokud jde o politické, společenské a 
hospodářské aspekty a bezpečnost 
obyvatel; připomíná, že předcházení 
konfliktům a mediace přispívají k 
upevňování přítomnosti a důvěryhodnosti 
EU na mezinárodní scéně; vyzdvihuje 
cenný příspěvek Parlamentu v oblasti 
mediace a dialogu, zejména v zemích 
západního Balkánu a Východního 
partnerství, a vyzývá k dalšímu rozvoji 
interinstitucionální spolupráce v oblasti 
mediace;

17. vyzývá EU, aby dále 
upřednostňovala předcházení konfliktům 
a mediaci; zdůrazňuje, že tento přístup 
přináší vysokou přidanou hodnotu EU, 
pokud jde o politické, společenské a 
hospodářské aspekty a bezpečnost 
obyvatel; připomíná, že předcházení 
konfliktům a mediace přispívají k 
upevňování přítomnosti a důvěryhodnosti 
EU na mezinárodní scéně; vyzdvihuje 
cenný příspěvek Parlamentu v oblasti 
mediace a dialogu, zejména v zemích 
západního Balkánu a Východního 
partnerství, a vyzývá k dalšímu rozvoji 
interinstitucionální spolupráce v oblasti 
mediace; připomíná, že moderní 
demokracie vyžadují plně funkční 
legislativní odvětví, a v tomto ohledu 
zdůrazňuje význam podpory činnosti 
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parlamentů na západním Balkáně i v 
sousedství;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries, Malik Azmani

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá EU, aby dále 
upřednostňovala předcházení konfliktům 
a mediaci; zdůrazňuje, že tento přístup 
přináší vysokou přidanou hodnotu EU, 
pokud jde o politické, společenské a 
hospodářské aspekty a bezpečnost 
obyvatel; připomíná, že předcházení 
konfliktům a mediace přispívají k 
upevňování přítomnosti a důvěryhodnosti 
EU na mezinárodní scéně; vyzdvihuje 
cenný příspěvek Parlamentu v oblasti 
mediace a dialogu, zejména v zemích 
západního Balkánu a Východního 
partnerství, a vyzývá k dalšímu rozvoji 
interinstitucionální spolupráce v oblasti 
mediace;

17. je přesvědčen, že předcházení 
konfliktům a mírové řešení 
dlouhotrvajících konfliktů, zejména 
v bezprostředním sousedství EU, by měly 
být prioritami nadcházejících let; 
zdůrazňuje, že tento přístup přináší 
vysokou přidanou hodnotu EU, pokud jde 
o politické, společenské a hospodářské 
aspekty a bezpečnost obyvatel; připomíná, 
že předcházení konfliktům a mediace 
přispívají k upevňování přítomnosti a 
důvěryhodnosti EU na mezinárodní scéně; 
vyzdvihuje cenný příspěvek Parlamentu 
v oblasti mediace a dialogu, zejména 
v zemích západního Balkánu a Východního 
partnerství, a vyzývá k dalšímu rozvoji 
interinstitucionální spolupráce v oblasti 
mediace;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, 
Klemen Grošelj, Malik Azmani

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá EU, aby dále 17. vyzývá EU, aby dále 
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upřednostňovala předcházení konfliktům 
a mediaci; zdůrazňuje, že tento přístup 
přináší vysokou přidanou hodnotu EU, 
pokud jde o politické, společenské a 
hospodářské aspekty a bezpečnost 
obyvatel; připomíná, že předcházení 
konfliktům a mediace přispívají k 
upevňování přítomnosti a důvěryhodnosti 
EU na mezinárodní scéně; vyzdvihuje 
cenný příspěvek Parlamentu v oblasti 
mediace a dialogu, zejména v zemích 
západního Balkánu a Východního 
partnerství, a vyzývá k dalšímu rozvoji 
interinstitucionální spolupráce v oblasti 
mediace;

upřednostňovala předcházení konfliktům 
a mediaci; zdůrazňuje, že tento přístup 
přináší vysokou přidanou hodnotu EU, 
pokud jde o politické, společenské a 
hospodářské aspekty a bezpečnost 
obyvatel; připomíná, že předcházení 
konfliktům a mediace přispívají k 
upevňování přítomnosti a důvěryhodnosti 
EU na mezinárodní scéně; vyzdvihuje 
cenný příspěvek Parlamentu v oblasti 
mediace, dialogu a podpory 
demokratických hodnot, právního státu, 
respektování menšin a základních práv, 
zejména v zemích západního Balkánu, 
Východního partnerství a Jižního 
partnerství, a vyzývá k dalšímu rozvoji 
interinstitucionální spolupráce s těmito 
zeměmi;

Or. fr

Pozměňovací návrh 246
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá EU, aby dále 
upřednostňovala předcházení konfliktům a 
mediaci; zdůrazňuje, že tento přístup 
přináší vysokou přidanou hodnotu EU, 
pokud jde o politické, společenské a 
hospodářské aspekty a bezpečnost 
obyvatel; připomíná, že předcházení 
konfliktům a mediace přispívají k 
upevňování přítomnosti a důvěryhodnosti 
EU na mezinárodní scéně; vyzdvihuje 
cenný příspěvek Parlamentu v oblasti 
mediace a dialogu, zejména v zemích 
západního Balkánu a Východního 
partnerství, a vyzývá k dalšímu rozvoji 
interinstitucionální spolupráce v oblasti 
mediace;

17. vyzývá EU, aby umožnila OBSE 
zapojení do předcházení konfliktům a 
mediace jménem členských států a ve 
spolupráci s nimi; zdůrazňuje, že tento 
přístup přináší vysokou přidanou hodnotu 
EU, pokud jde o politické, společenské a 
hospodářské aspekty a bezpečnost 
obyvatel; připomíná, že předcházení 
konfliktům a mediace přispívají k 
upevňování přítomnosti a důvěryhodnosti 
evropských národů na mezinárodní scéně; 
vyzdvihuje cenný příspěvek Parlamentu 
v oblasti mediace a dialogu, zejména 
v zemích západního Balkánu a Východního 
partnerství, a vyzývá k dalšímu rozvoji 
interinstitucionální spolupráce v oblasti 
mediace; zdůrazňuje dosavadní 
neschopnost EU podporovat proces 
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přechodného soudnictví pro západní 
Balkán, přestože je v regionu aktivní více 
než 20 let, a vyzývá členské státy, aby 
spolupracovaly a podporovaly nastolení 
skutečného míru pro západní Balkán;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Arnaud Danjean

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá EU, aby dále 
upřednostňovala předcházení konfliktům 
a mediaci; zdůrazňuje, že tento přístup 
přináší vysokou přidanou hodnotu EU, 
pokud jde o politické, společenské a 
hospodářské aspekty a bezpečnost 
obyvatel; připomíná, že předcházení 
konfliktům a mediace přispívají k 
upevňování přítomnosti a důvěryhodnosti 
EU na mezinárodní scéně; vyzdvihuje 
cenný příspěvek Parlamentu v oblasti 
mediace a dialogu, zejména v zemích 
západního Balkánu a Východního 
partnerství, a vyzývá k dalšímu rozvoji 
interinstitucionální spolupráce v oblasti 
mediace;

17. vyzývá EU, aby dále 
upřednostňovala předcházení konfliktům 
a mediaci; zdůrazňuje, že tento přístup 
přináší vysokou přidanou hodnotu EU, 
pokud jde o politické, společenské a 
hospodářské aspekty a bezpečnost 
obyvatel; připomíná, že předcházení 
konfliktům a mediace přispívají k 
upevňování přítomnosti a důvěryhodnosti 
EU na mezinárodní scéně a že musí být 
formovány jako součást globálního 
přístupu spojujícího bezpečnost, 
diplomacii a rozvoj; vyzdvihuje příspěvek 
Parlamentu v oblasti mediace a dialogu, 
zejména v zemích západního Balkánu a 
Východního partnerství, a vyzývá 
k dalšímu rozvoji interinstitucionální 
spolupráce v oblasti mediace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 248
Ioan-Rareş Bogdan

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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17. vyzývá EU, aby dále 
upřednostňovala předcházení konfliktům 
a mediaci; zdůrazňuje, že tento přístup 
přináší vysokou přidanou hodnotu EU, 
pokud jde o politické, společenské a 
hospodářské aspekty a bezpečnost 
obyvatel; připomíná, že předcházení 
konfliktům a mediace přispívají k 
upevňování přítomnosti a důvěryhodnosti 
EU na mezinárodní scéně; vyzdvihuje 
cenný příspěvek Parlamentu v oblasti 
mediace a dialogu, zejména v zemích 
západního Balkánu a Východního 
partnerství, a vyzývá k dalšímu rozvoji 
interinstitucionální spolupráce v oblasti 
mediace;

17. vyzývá EU, aby dále 
upřednostňovala budování míru, 
předcházení konfliktům a mediaci; 
zdůrazňuje, že tento přístup přináší 
vysokou přidanou hodnotu EU, pokud jde 
o politické, společenské a hospodářské 
aspekty a bezpečnost obyvatel; připomíná, 
že předcházení konfliktům a mediace 
přispívají k upevňování přítomnosti a 
důvěryhodnosti EU na mezinárodní scéně; 
vyzdvihuje cenný příspěvek Parlamentu 
v oblasti mediace a dialogu, zejména 
v zemích západního Balkánu a Východního 
partnerství, a vyzývá k dalšímu rozvoji 
interinstitucionální spolupráce v oblasti 
mediace;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá EU, aby dále 
upřednostňovala předcházení konfliktům 
a mediaci; zdůrazňuje, že tento přístup 
přináší vysokou přidanou hodnotu EU, 
pokud jde o politické, společenské a 
hospodářské aspekty a bezpečnost 
obyvatel; připomíná, že předcházení 
konfliktům a mediace přispívají k 
upevňování přítomnosti a důvěryhodnosti 
EU na mezinárodní scéně; vyzdvihuje 
cenný příspěvek Parlamentu v oblasti 
mediace a dialogu, zejména v zemích 
západního Balkánu a Východního 
partnerství, a vyzývá k dalšímu rozvoji 
interinstitucionální spolupráce v oblasti 
mediace;

17. vyzývá evropské země, aby dále 
upřednostňovaly předcházení konfliktům 
a mediaci; zdůrazňuje, že tento přístup 
přináší vysokou přidanou hodnotu EU, 
pokud jde o politické, společenské a 
hospodářské aspekty a bezpečnost 
obyvatel; připomíná, že předcházení 
konfliktům a mediace přispívají k 
upevňování přítomnosti a důvěryhodnosti 
EU na mezinárodní scéně; vyzdvihuje 
cenný příspěvek Parlamentu v oblasti 
mediace a dialogu, zejména v zemích 
západního Balkánu a Východního 
partnerství, a vyzývá k dalšímu rozvoji 
interinstitucionální spolupráce v oblasti 
mediace;

Or. fr



AM\1192475CS.docx 121/190 PE643.168v01-00

CS

Pozměňovací návrh 250
Arba Kokalari

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. uznává, že k tomu, aby byla 
Evropská unie silným globálním aktérem, 
musí být relevantním aktérem v 
sousedství, což rovněž vyžaduje 
dostatečnou diplomatickou přítomnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Željana Zovko

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. připomíná význam silné evropské 
politiky sousedství, v níž se EU zavazuje 
ke společným společenským, politickým a 
hospodářským zájmům s partnerskými 
zeměmi na východě a jihu; zdůrazňuje, že 
je třeba, aby evropská politika sousedství 
posílila odolnost partnerů EU jakožto 
klíčovou prioritu vzhledem k hrozbám a 
tlakům, jimž tito partneři čelí;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. připomíná, že měkká síla je 
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největším nástrojem zahraniční a 
bezpečnostní politiky Evropské unie, díky 
čemuž je na mezinárodním poli jedinečná; 
v tomto ohledu opakuje, že v rámci jejích 
politik sousedství a rozšíření je třeba 
usilovat o přístup „více za více“ a „méně 
za méně“; zdůrazňuje rovněž význam 
politiky rozšíření jako hnací síly EU a 
znovu zdůrazňuje, že je třeba, aby tato 
politika byla ambiciózní a důvěryhodná;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Michal Šimečka

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje strategickou úlohu 
Unie v jejím sousedství na jihu a na 
východě se zaměřením na úsilí o 
pokračování v posilování státní, 
hospodářské a společenské odolnosti a 
řešení krizových situací; uznává význam 
stability východního sousedství pro vlastní 
stabilitu Unie a vybízí k rozvíjení stále 
užších vztahů v rámci východního 
partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Andrzej Halicki

Návrh usnesení
Bod 17 – podbod 1 (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1) připomíná a zdůrazňuje, že 
spolupráce se zeměmi Východního 
partnerství a dalšími zeměmi sousedícími 
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s EU by měla být pro SZBP prioritou 
vzhledem k zásadnímu zájmu EU na 
rozvoji a demokratizaci těchto zemí; 
vyjadřuje proto politování nad závěry 
Evropské rady ze dnů 17.–18. října 2019 a 
připomíná své stanovisko k této otázce 
vyjádřené dne 24. října 2019 s nadějí, že 
Evropská rada své rozhodnutí co nejdříve 
přezkoumá;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Javi López

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje význam parlamentních 
shromáždění jako fóra pro spolupráci a 
institucionální dialog, zdůrazňuje jejich 
cenný přínos k evropské vnější činnosti, a 
to i v oblasti bezpečnosti a obrany, a 
zdůrazňuje potřebu podporovat jejich 
činnost a zaručit řádné provádění jejich 
práce;

Or. es

Pozměňovací návrh 256
Ilhan Kyuchyuk, Christophe Grudler, Javier Nart

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyjadřuje své znepokojení nad 
porušováním zásad mezinárodního práva 
v souvislosti s konflikty ve všech zemích 
Východního partnerství a opakuje svůj 
názor, že veškeré stávající konflikty ve 
všech zemích Východního partnerství by 



PE643.168v01-00 124/190 AM\1192475CS.docx

CS

měly být řešeny v souladu s mezinárodním 
právem, normami a zásadami;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 15 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15c. domnívá se, že EU se musí 
zaměřovat spíše na jednotu svého 
obyvatelstva než na konkurenční postupy: 
větší státy proti menším státům, severní 
Evropa proti jižní Evropě, západní Evropa 
proti východní Evropě; je důležité vyzvat k 
posílení úlohy orgánů EU při 
prezentování názorů jejich voličů v 
politické diskusi;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Urmas Paet, Klemen Grošelj

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. poukazuje na to, že stabilita 
východního sousedství je důležitá 
z hlediska vlastní stability Unie, a 
podporuje rozvíjení ještě užších vztahů s 
Východním partnerstvím; vyzývá Komisi 
a ESVČ, aby nadále posilovaly 
hospodářské vazby a vazby na základě 
propojitelnosti, využívaly obchodních 
dohod a dohod o přidružení, přístupu na 
jednotný trh a intenzivnějšího 
mezilidského kontaktu, mj. usnadněním 
udělování a liberalizací víz, jsou-li 



AM\1192475CS.docx 125/190 PE643.168v01-00

CS

splněny všechny požadavky, jako pobídky 
k posilování demokratických reforem 
a přijímání evropských pravidel a norem;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. uznává význam stability 
východního sousedství pro vlastní 
bezpečnost Unie a transformační 
potenciál EU pro sousední regiony a 
země; vyzývá k dalšímu posílení politiky 
Východního partnerství pro příští 
desetiletí prostřednictvím vytvoření 
strategie pro Ukrajinu, Moldavsko a 
Gruzii – trojici nejvyspělejších 
přidružených zemí Východního 
partnerství EU (strategie Trio 2030), 
založenou na zásadě „více za více“ a 
„méně za méně“, vedenou orgány EU a 
koalicí podobně smýšlejících zemí EU 
(proces evropského tria) se zaměřením na 
konkrétní projekty a programy, které 
sledují osvědčené postupy z Berlínského 
procesu a integraci Evropského 
hospodářského prostoru; je přesvědčen, že 
úspěch transformace v zemích 
Východního partnerství, zejména na 
Ukrajině, v Gruzii a Moldavsku, jež jsou 
přidruženy k EU, může mít pozitivní 
dopad i na společnost sousedního Ruska;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Ilhan Kyuchyuk, Christophe Grudler, Javier Nart

Návrh usnesení



PE643.168v01-00 126/190 AM\1192475CS.docx

CS

Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. požaduje bezpodmínečnou 
podporu EU suverenitě, územní celistvosti 
a politické nezávislosti všech zemí 
Východního partnerství v rámci jejich 
mezinárodně uznávaných hranic a 
důrazně vyzdvihuje význam proaktivního 
postoje vůči dlouhodobým konfliktům ve 
východním sousedství založeného na 
mezinárodním právu;

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Karol Karski, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje bezpodmínečnou 
podporu EU suverenitě, územní celistvosti 
a politické nezávislosti všech zemí 
Východního partnerství v rámci jejich 
mezinárodně uznávaných hranic a 
důrazně vyzdvihuje význam proaktivního 
postoje vůči dlouhodobým konfliktům ve 
východním sousedství založeného na 
mezinárodním právu;

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. znovu potvrzuje svou silnou 
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podporu nezávislosti, svrchovanosti a 
územní celistvosti Ukrajiny v rámci jejích 
mezinárodně uznávaných hranic a je i 
nadále plně odhodlán k politice 
neuznávání nelegálního připojení Krymu;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Návrh usnesení
Bod 17 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17c. opakuje svou podporu 
Východnímu partnerství, které v roce 
2019 oslavilo své 10leté výročí; 
zdůrazňuje však, že pro jeho větší úspěch 
je zapotřebí nových iniciativ a závazků 
obou stran, EU a našich partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Vladimír Bilčík

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. vítá, že předsedkyně Komise znovu 
zdůraznila evropskou perspektivu 
západního Balkánu; požaduje 
důvěryhodnou strategii rozšíření EU na 
západním Balkáně, což je pro EU region 
strategického významu; zdůrazňuje 
význam probíhajícího reformního procesu 
spojeného s transformačním účinkem na 
kandidátské země; s politováním 
konstatuje zpomalení tohoto procesu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 265
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje, že v rámci současné 
unijní politiky rozšiřování je věrohodný 
přístupový proces založený na plnění 
komplexních a spravedlivých podmínek i 
nadále důležitým nástrojem prosazování 
bezpečnosti, neboť posiluje odolnost zemí 
v jihovýchodní Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. považuje politiku rozšíření EU za 
nejúspěšnější a nejúčinnější nástroj 
zahraniční politiky v posledních 
desetiletích; naléhavě žádá členské státy, 
aby zachovaly důvěryhodnou perspektivu 
rozšíření pro země západního Balkánu, a 
to i ze zahraničněpolitických důvodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Michal Šimečka

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. znovu potvrzuje svůj závazek vůči 
procesu rozšíření, který zůstává klíčovou 
politikou EU; opakuje, že EU 
jednoznačně podporuje evropskou 
perspektivu západního Balkánu; 
zdůrazňuje, že proces rozšíření musí být i 
nadále založen na zásluhách a na 
přísných a spravedlivých podmínkách v 
souladu s kodaňskými kritérii; je i nadále 
plně odhodlán podporovat reformy a 
projekty zaměřené na EU, zejména s 
důrazem na další posílení právního státu 
a řádné správy věcí veřejných, ochranu 
základních práv a podporu usmíření, 
dobré sousedské vztahy a regionální 
spolupráci;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje, že jak EU, tak Rusko 
mají povinnost přispívat k budování 
evropského mírového řádu, který zaručí 
bezpečnost všech, včetně států ve 
společném sousedství, posílení 
demokracie a právního státu, všechna 
lidská práva a usnadnění kontaktů s 
občanskou společností a podporu 
obchodní a hospodářské spolupráce; s 
ohledem na napětí, závody ve zbrojení a 
stále rychlejší spirálu politické a vojenské 
konfrontace vyzývá k zásadnímu 
přeorientování politiky EU vůči Rusku; 
zastává názor, že tento proces by měl začít 
upřímným vyhodnocením výsledků 
stávající politiky a doplněním kritického 
posouzení vnitřního vývoje a zahraniční 
politiky Ruska o sebekritickou analýzu 
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vlastní politiky EU; vyzývá EU a Rusko, 
aby zastavily propagandistickou válku, 
vyřešily své rozpory bez předběžných 
podmínek a zahájily strukturovaný dialog 
zaměřený na výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Urmas Paet

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. znovu stvrzuje závazek EU 
podporovat svrchovanost, nezávislost 
a územní celistvost svých partnerů; 
zdůrazňuje, že je třeba řešit všechny 
zamrzlé konflikty v souladu s 
mezinárodním právem, normami a 
zásadami s cílem zvýšit podporu pro 
obyvatele oblastí zasažených konfliktem, 
vnitřně vysídlené osoby a uprchlíky a 
bojovat proti pokusům o destabilizaci ze 
strany třetích zemí, zejména Ruska; znovu 
opakuje, že odsuzuje ruskou nelegální 
anexi Krymu a vojenskou intervenci na 
východní Ukrajině; žádá, aby bylo i 
nadále vyvíjeno úsilí o zajištění toho, že 
budou naplněny Minské dohody, a 
požaduje, aby byly sankce EU vůči Rusku 
prodlouženy do doby, než Rusko tyto 
dohody začne dodržovat; dále odsuzuje 
pokračující militarizaci na okupovaných 
gruzínských územích Abcházie a regionu 
Cchinvali / Jižní Osetie a vyzývá Rusko, 
aby plnilo své povinnosti podle 
mezinárodního práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski
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Návrh usnesení
Bod 17 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17d. zdůrazňuje, že více než deset let po 
ukončení ruské agrese v Gruzii a 
následném příměří zprostředkovaném EU 
Rusové stále očividně porušují některá 
jeho ustanovení a proces budování hranic 
stále pokračuje; s ohledem na nedávné 
nezákonné zadržení pozorovatelů EUMM 
(pozorovatelské mise Evropské unie) 
faktickými ozbrojenými bezpečnostními 
silami Jižní Osetie vyzývá k posílení 
mandátu a viditelnosti EUMM a naléhavě 
žádá Ruskou federaci jako okupační 
mocnost, aby dodržovala své mezinárodní 
závazky a přiznala EUMM neomezený 
přístup k okupovaným regionům;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Vladimír Bilčík

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje zásadní úlohu 
volebních pozorovatelských misí EU; 
zdůrazňuje politickou odpovědnost 
hlavních pozorovatelů, kteří jsou 
nominováni z řad poslanců Evropského 
parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Traian Băsescu

Návrh usnesení



PE643.168v01-00 132/190 AM\1192475CS.docx

CS

Dílčí nadpis 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Posílení role EU jako poskytovatele 
bezpečnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá k posílení schopnosti EU 
jednat samostatně v oblasti bezpečnosti 
a obrany; zdůrazňuje, že účinná spolupráce 
s partnerskými organizacemi, jako je OSN 
nebo NATO, je důležitější než kdykoli 
předtím;

18. vyzývá k posílení schopnosti EU 
jednat samostatně v oblasti bezpečnosti 
a obrany; zdůrazňuje, že je třeba, aby EU 
zlepšila svou strategickou autonomii a 
schopnost spolupracovat s partnery a 
posílila evropskou přidanou hodnotu 
zajištěním účinných mnohostranných 
reakcí na globální výzvy v duchu 
multilateralismu a spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá k posílení schopnosti EU 
jednat samostatně v oblasti bezpečnosti 
a obrany; zdůrazňuje, že účinná 
spolupráce s partnerskými organizacemi, 
jako je OSN nebo NATO, je důležitější než 
kdykoli předtím;

18. vyzývá k posílení schopnosti EU 
jednat samostatně v oblasti bezpečnosti 
a obrany; zdůrazňuje však vedoucí úlohu 
NATO jako garanta evropské bezpečnosti 
a zdůrazňuje potřebu udržovat co nejužší 
spolupráci s aliancí ve všech záležitostech 
souvisejících s obranou, jakož i účinnou 
spolupráci s dalšími partnerskými 
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organizacemi, jako je OSN;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Arba Kokalari

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá k posílení schopnosti EU 
jednat samostatně v oblasti bezpečnosti 
a obrany; zdůrazňuje, že účinná spolupráce 
s partnerskými organizacemi, jako je OSN 
nebo NATO, je důležitější než kdykoli 
předtím;

18. vyzývá k posílení schopnosti EU 
jednat samostatně v oblasti bezpečnosti 
a obrany; zdůrazňuje, že účinná spolupráce 
s partnerskými organizacemi, jako je OSN 
nebo NATO, je důležitější než kdykoli 
předtím; zdůrazňuje význam úzké 
spolupráce s NATO při řešení 
bezpečnostních výzev v Evropě a jejím 
sousedství, zejména v boji proti hybridním 
hrozbám;

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Neena Gill

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá k posílení schopnosti EU 
jednat samostatně v oblasti bezpečnosti 
a obrany; zdůrazňuje, že účinná spolupráce 
s partnerskými organizacemi, jako je OSN 
nebo NATO, je důležitější než kdykoli 
předtím;

18. vyzývá k posílení schopnosti EU 
jednat samostatně v oblasti bezpečnosti 
a obrany; zdůrazňuje, že ačkoli účinná 
spolupráce s partnerskými organizacemi, 
jako je OSN nebo NATO, je důležitější než 
kdykoli předtím, nedávné konflikty, včetně 
postupu Turecka v severní Sýrii, ukazují, 
že EU nemůže pokračovat ve svém 
přístupu založeném na spoléhání na její 
tradiční partnery v NATO;

Or. en
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Pozměňovací návrh 277
Idoia Villanueva Ruiz

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá k posílení schopnosti EU 
jednat samostatně v oblasti bezpečnosti 
a obrany; zdůrazňuje, že účinná 
spolupráce s partnerskými organizacemi, 
jako je OSN nebo NATO, je důležitější než 
kdykoli předtím;

18. zdůrazňuje, že diskuse o 
strategické autonomii by se neměla 
zaměřovat a omezovat na vojenské 
aspekty, ale měla by nejprve klást otázky, 
jak mohou EU a její členské státy zlepšit 
svou schopnost jednat na mezinárodní 
scéně svrchovaně a odolávat 
ekonomickému a politickému tlaku třetích 
zemí a spolupracovat s partnery podle 
vlastní volby;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Arnaud Danjean

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá k posílení schopnosti EU 
jednat samostatně v oblasti bezpečnosti 
a obrany; zdůrazňuje, že účinná spolupráce 
s partnerskými organizacemi, jako je OSN 
nebo NATO, je důležitější než kdykoli 
předtím;

18. vyzývá k posílení schopnosti EU a 
jejích členských států jednat samostatně 
v oblasti bezpečnosti a obrany; zdůrazňuje, 
že účinná spolupráce s partnerskými 
organizacemi, jako je OSN nebo NATO, 
jakož i s dalšími mezinárodními 
institucemi, jako jsou Africká unie a 
OBSE, je důležitější než kdykoli předtím;

Or. fr

Pozměňovací návrh 279
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg
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Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá k posílení schopnosti EU 
jednat samostatně v oblasti bezpečnosti 
a obrany; zdůrazňuje, že účinná 
spolupráce s partnerskými organizacemi, 
jako je OSN nebo NATO, je důležitější než 
kdykoli předtím;

18. zdůrazňuje, že účinná spolupráce 
členských států v rámci partnerských 
organizací, jako je OBSE a/nebo NATO, 
je důležitá;

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá k posílení schopnosti EU 
jednat samostatně v oblasti bezpečnosti 
a obrany; zdůrazňuje, že účinná spolupráce 
s partnerskými organizacemi, jako je OSN 
nebo NATO, je důležitější než kdykoli 
předtím;

18. vyzývá k posílení schopnosti EU 
jednat samostatně v oblasti bezpečnosti 
a obrany; zdůrazňuje, že NATO je 
klíčovým bezpečnostním partnerem EU; 
zdůrazňuje, že účinná spolupráce 
s partnerskými organizacemi, jako je OSN, 
je důležitější než kdykoli předtím;

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá k posílení schopnosti EU 
jednat samostatně v oblasti bezpečnosti 
a obrany; zdůrazňuje, že účinná 
spolupráce s partnerskými organizacemi, 
jako je OSN nebo NATO, je důležitější 

18. vyzývá k posílení schopnosti 
evropských zemí jednat samostatně 
v oblasti bezpečnosti a obrany; zdůrazňuje, 
že tato autonomní akce v oblasti 
bezpečnosti vyžaduje, aby zúčastněné státy 
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než kdykoli předtím; opustily integrované velení NATO;

Or. fr

Pozměňovací návrh 282
Kati Piri

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá k posílení schopnosti EU 
jednat samostatně v oblasti bezpečnosti 
a obrany; zdůrazňuje, že účinná spolupráce 
s partnerskými organizacemi, jako je OSN 
nebo NATO, je důležitější než kdykoli 
předtím;

18. vyzývá k posílení schopnosti EU 
jednat samostatně v oblasti bezpečnosti 
a obrany; zdůrazňuje, že účinná spolupráce 
s partnerskými organizacemi, jako je OSN, 
OBSE a NATO, je důležitější než kdykoli 
předtím;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá k posílení schopnosti EU 
jednat samostatně v oblasti bezpečnosti 
a obrany; zdůrazňuje, že účinná spolupráce 
s partnerskými organizacemi, jako je OSN 
nebo NATO, je důležitější než kdykoli 
předtím;

18. vyzývá k posílení schopnosti EU 
jednat samostatně v oblasti bezpečnosti 
a obrany; zdůrazňuje, že účinná a úzká 
spolupráce s partnerskými organizacemi, 
jako je OSN nebo NATO, je důležitější než 
kdykoli předtím;

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Witold Jan Waszczykowski

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá k posílení schopnosti EU 
jednat samostatně v oblasti bezpečnosti 
a obrany; zdůrazňuje, že účinná spolupráce 
s partnerskými organizacemi, jako je OSN 
nebo NATO, je důležitější než kdykoli 
předtím;

18. vyzývá k posílení spolupráce EU a 
členských států v oblasti bezpečnosti 
a obrany; zdůrazňuje, že účinná partnerství 
s organizacemi, jako je OSN nebo NATO, 
jsou zásadní;

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. konstatuje, že nezodpovědné 
transfery zbraní do třetích zemí podrývají 
a oslabují SZBP, zejména úsilí EU o mír, 
stabilitu a udržitelný rozvoj; požaduje v 
tomto ohledu přísné dodržování osmi 
kritérií společného postoje 
2008/944/SZBP a mechanismu pro 
monitorování a kontrolu na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že účinná spolupráce s 
NATO je důležitější než kdy dříve, a 
uznává význam úlohy EU při převzetí větší 
odpovědnosti za evropskou bezpečnost s 
partnery při prosazování hodnot a zájmů 
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EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Neena Gill

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá k vytvoření nových 
spojenectví s některými strategickými 
partnery EU, kteří sdílejí hodnoty Unie a 
závazek k multilateralismu a globálnímu 
řádu založenému na pravidlech;

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že strategické 
partnerství mezi EU a NATO je zásadní 
pro řešení bezpečnostních výzev, jimž čelí 
EU a její sousedství;

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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18b. vítá úsilí EU o posílení evropské 
bezpečnosti a obrany s cílem lépe chránit 
Unii a její občany a přispívat k míru a 
stabilitě v sousedství i mimo něj v souladu 
se společným prohlášením o spolupráci 
EU a NATO ze dne 10. července 2018;

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 18 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18c. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
průběžné hodnocení stálé strukturované 
spolupráce a Evropského obranného 
fondu a jejich schopnosti přispívat k 
cílům SZBP, zajistit přiměřené zdroje v 
souladu se závazky PESCO, a účinně a 
jednotně provádět rozhodnutí EU, a to i 
prostřednictvím integrovanější evropské 
technologické a průmyslové základny 
obrany (EDTIB), která zaručuje, že Unie 
zůstane otevřená spolupráci;

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. domnívá se, že hlasování 
kvalifikovanou většinou by mohlo zvýšit 
účinnost zahraniční a bezpečnostní 
politiky EU a urychlit rozhodovací proces; 
vyzývá Radu, aby v případech uvedených 
v čl. 31 odst. 2 Smlouvy o EU pravidelně 

vypouští se
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využívala hlasování kvalifikovanou 
většinou, a vyzývá Evropskou radu, aby se 
chopila této iniciativy tím, že využije 
tzv. „překlenovací ustanovení“ obsažené 
v čl. 31 odst. 3 SEU; dále ji vybízí, aby 
zvážila rozšíření hlasování kvalifikovanou 
většinou na další oblasti SZBP;

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Arnaud Danjean

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. domnívá se, že hlasování 
kvalifikovanou většinou by mohlo zvýšit 
účinnost zahraniční a bezpečnostní 
politiky EU a urychlit rozhodovací proces; 
vyzývá Radu, aby v případech uvedených 
v čl. 31 odst. 2 Smlouvy o EU pravidelně 
využívala hlasování kvalifikovanou 
většinou, a vyzývá Evropskou radu, aby se 
chopila této iniciativy tím, že využije 
tzv. „překlenovací ustanovení“ obsažené 
v čl. 31 odst. 3 SEU; dále ji vybízí, aby 
zvážila rozšíření hlasování kvalifikovanou 
většinou na další oblasti SZBP;

19. je otevřen diskusi o možnosti 
využití hlasování kvalifikovanou většinou 
v otázkách zahraniční politiky a společné 
bezpečnosti v rámci širší diskuse 
o využívání většinového hlasování 
v případě politik EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 293
Witold Jan Waszczykowski

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. domnívá se, že hlasování 
kvalifikovanou většinou by mohlo zvýšit 
účinnost zahraniční a bezpečnostní 

19. odmítá návrhy směřující k 
jednomyslnému rozhodování Rady v 
oblasti zahraničních věcí a ke zvážení 
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politiky EU a urychlit rozhodovací proces; 
vyzývá Radu, aby v případech uvedených 
v čl. 31 odst. 2 Smlouvy o EU pravidelně 
využívala hlasování kvalifikovanou 
většinou, a vyzývá Evropskou radu, aby se 
chopila této iniciativy tím, že využije 
tzv. „překlenovací ustanovení“ obsažené 
v čl. 31 odst. 3 SEU; dále ji vybízí, aby 
zvážila rozšíření hlasování kvalifikovanou 
většinou na další oblasti SZBP;

přijetí hlasování kvalifikovanou většinou; 
vybízí členské státy, aby prozkoumaly 
způsoby, jak jednat účinněji;

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Kinga Gál

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. domnívá se, že hlasování 
kvalifikovanou většinou by mohlo zvýšit 
účinnost zahraniční a bezpečnostní 
politiky EU a urychlit rozhodovací proces; 
vyzývá Radu, aby v případech uvedených 
v čl. 31 odst. 2 Smlouvy o EU pravidelně 
využívala hlasování kvalifikovanou 
většinou, a vyzývá Evropskou radu, aby se 
chopila této iniciativy tím, že využije 
tzv. „překlenovací ustanovení“ obsažené 
v čl. 31 odst. 3 SEU; dále ji vybízí, aby 
zvážila rozšíření hlasování kvalifikovanou 
většinou na další oblasti SZBP;

19. připomíná význam účinnosti, 
soudržnosti, jednoty a jednotnosti 
společné zahraniční a bezpečnostní 
politiky; v tomto ohledu bere na vědomí 
příspěvky Evropské komise při projevu 
předsedy Junckera o stavu Unie v roce 
2018 a příslušná ustanovení Smlouvy; 
vybízí Radu, aby pokračovala v dalších 
úvahách o praktických nápadech na 
zvýšení účinnosti SZBP;

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. domnívá se, že hlasování 
kvalifikovanou většinou by mohlo zvýšit 
účinnost zahraniční a bezpečnostní politiky 
EU a urychlit rozhodovací proces; vyzývá 
Radu, aby v případech uvedených v čl. 31 
odst. 2 Smlouvy o EU pravidelně využívala 
hlasování kvalifikovanou většinou, 
a vyzývá Evropskou radu, aby se chopila 
této iniciativy tím, že využije 
tzv. „překlenovací ustanovení“ obsažené 
v čl. 31 odst. 3 SEU; dále ji vybízí, aby 
zvážila rozšíření hlasování kvalifikovanou 
většinou na další oblasti SZBP;

19. domnívá se, že hlasování 
kvalifikovanou většinou by zvýšilo 
účinnost zahraniční a bezpečnostní politiky 
EU a urychlit rozhodovací proces; vyzývá 
Radu, aby v případech uvedených v čl. 31 
odst. 2 Smlouvy o EU pravidelně využívala 
hlasování kvalifikovanou většinou, 
a vyzývá Evropskou radu, aby se chopila 
této iniciativy tím, že využije 
tzv. „překlenovací ustanovení“ obsažené 
v čl. 31 odst. 3 SEU; dále ji vybízí, aby 
zvážila rozšíření hlasování kvalifikovanou 
většinou na další oblasti SZBP;

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. domnívá se, že hlasování 
kvalifikovanou většinou by mohlo zvýšit 
účinnost zahraniční a bezpečnostní 
politiky EU a urychlit rozhodovací proces; 
vyzývá Radu, aby v případech uvedených 
v čl. 31 odst. 2 Smlouvy o EU pravidelně 
využívala hlasování kvalifikovanou 
většinou, a vyzývá Evropskou radu, aby se 
chopila této iniciativy tím, že využije 
tzv. „překlenovací ustanovení“ obsažené 
v čl. 31 odst. 3 SEU; dále ji vybízí, aby 
zvážila rozšíření hlasování kvalifikovanou 
většinou na další oblasti SZBP;

19. vítá diskusi o použití hlasování 
kvalifikovanou většinou s cílem urychlit 
rozhodovací proces v oblasti zahraniční a 
bezpečnostní politiky; vyzývá Radu, aby 
v případech uvedených v čl. 31 odst. 2 
Smlouvy o EU pravidelně využívala 
hlasování kvalifikovanou většinou, 
a vyzývá Evropskou radu, aby posoudila 
možnosti využití tzv. „překlenovacího 
ustanovení“ obsaženého v čl. 31 odst. 3 
SEU; dále ji vybízí, aby zvážila rozšíření 
hlasování kvalifikovanou většinou na další 
oblasti SZBP;

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Costas Mavrides
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Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. naléhavě žádá členské státy, aby 
plně dodržovaly společný postoj Rady 
2008/944/SZBP o kontrole vývozu zbraní 
a aby uvalily zbrojní embargo na Turecko 
v důsledku jeho nezákonné invaze do 
severní Sýrie a jeho nelegálních akcí ve 
východním Středomoří a zejména v rámci 
výlučné hospodářské zóny a teritoriálních 
vod Kyperské republiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Javi López

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. znovu opakuje svou výzvu uvážit, 
zda zřídit Evropskou bezpečnostní radu, 
která by zlepšila rozhodovací proces 
a vedla by k účinnější mezivládní 
spolupráci v této oblasti;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 299
Radosław Sikorski

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. znovu opakuje svou výzvu uvážit, 
zda zřídit Evropskou bezpečnostní radu, 
která by zlepšila rozhodovací proces 
a vedla by k účinnější mezivládní 

vypouští se
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spolupráci v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. znovu opakuje svou výzvu uvážit, 
zda zřídit Evropskou bezpečnostní radu, 
která by zlepšila rozhodovací proces 
a vedla by k účinnější mezivládní 
spolupráci v této oblasti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. znovu opakuje svou výzvu uvážit, 
zda zřídit Evropskou bezpečnostní radu, 
která by zlepšila rozhodovací proces 
a vedla by k účinnější mezivládní 
spolupráci v této oblasti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. znovu opakuje svou výzvu uvážit, 
zda zřídit Evropskou bezpečnostní radu, 
která by zlepšila rozhodovací proces 
a vedla by k účinnější mezivládní 
spolupráci v této oblasti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Idoia Villanueva Ruiz

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. znovu opakuje svou výzvu uvážit, 
zda zřídit Evropskou bezpečnostní radu, 
která by zlepšila rozhodovací proces 
a vedla by k účinnější mezivládní 
spolupráci v této oblasti;

20. znovu opakuje svou výzvu uvážit, 
zda zřídit Evropskou bezpečnostní radu, 
která by zlepšila rozhodovací proces 
a vedla by k účinnější mezivládní 
spolupráci v této oblasti; opakuje svou 
výzvu zaměřit se na přístup založený na 
předcházení krizím a mírovém řešení 
konfliktů; vyjadřuje politování nad tím, že 
v rozporu se závazky v této oblasti je 
bezpečnostní politika zaměřena na rozvoj 
vojenských schopností; zdůrazňuje, že EU 
by se měla zaměřit na účinný příspěvek k 
úsilí OSN v oblastech konstruktivní 
mediace, přechodného soudnictví, boje 
proti beztrestnosti, usmíření, podpory 
obětí války a porušování lidských práv, 
zejména obětí sexuálního zneužívání a na 
vytvoření materiálních podmínek pro 
trvalý mír; zdůrazňuje naléhavost 
nalezení řešení dlouhodobých konfliktů 
na Blízkém východě a vyzývá k účinné a 
podpůrné úloze EU v mezinárodním úsilí 
za tímto účelem;

Or. en

Pozměňovací návrh 304
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Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. znovu opakuje svou výzvu uvážit, 
zda zřídit Evropskou bezpečnostní radu, 
která by zlepšila rozhodovací proces 
a vedla by k účinnější mezivládní 
spolupráci v této oblasti;

20. znovu opakuje svou výzvu uvážit, 
zda zřídit Evropskou bezpečnostní radu, 
která by zlepšila rozhodovací proces 
a vedla by k účinnější mezivládní 
spolupráci v této oblasti; trvá na přidané 
hodnotě, kterou by Evropská bezpečnostní 
rada měla přinést, mimo jiné s ohledem 
na vývoj rozhodování kvalifikovanou 
většinou v Radě;

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Arnaud Danjean

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. znovu opakuje svou výzvu uvážit, 
zda zřídit Evropskou bezpečnostní radu, 
která by zlepšila rozhodovací proces 
a vedla by k účinnější mezivládní 
spolupráci v této oblasti;

20. podporuje debatu o nových 
formátech, jako je Evropská bezpečnostní 
rada, a o způsobech, jak se v rámci EU a 
ve vztahu k mezinárodním orgánům lépe 
koordinovat s cílem pomoci zlepšit 
rozhodovací procesy a účinnost 
mezivládní spolupráce v této oblasti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 306
Witold Jan Waszczykowski

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh



AM\1192475CS.docx 147/190 PE643.168v01-00

CS

20. znovu opakuje svou výzvu uvážit, 
zda zřídit Evropskou bezpečnostní radu, 
která by zlepšila rozhodovací proces 
a vedla by k účinnější mezivládní 
spolupráci v této oblasti;

20. znovu opakuje svou výzvu uvážit, 
zda – zcela v rámci dialogu a spolupráce 
s členskými státy – zřídit Evropskou 
bezpečnostní radu, která by zlepšila 
rozhodovací proces a vedla by k účinnější 
mezivládní spolupráci v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá rozhodnutí předsedkyně 
Komise vybudovat do pěti let skutečnou 
evropskou obrannou unii;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 308
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá rozhodnutí předsedkyně 
Komise vybudovat do pěti let skutečnou 
evropskou obrannou unii;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 21
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá rozhodnutí předsedkyně 
Komise vybudovat do pěti let skutečnou 
evropskou obrannou unii;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá rozhodnutí předsedkyně 
Komise vybudovat do pěti let skutečnou 
evropskou obrannou unii;

21. vítá rozhodnutí předsedkyně 
Komise vybudovat do pěti let skutečnou 
evropskou obrannou unii; domnívá se, že 
optimálním způsobem, jak toho 
dosáhnout, je co nejlepší využití již 
existujících mechanismů a nástrojů, jako 
jsou vojenská mobilita a EDF; požaduje, 
aby byl ve spolupráci s Evropskou 
obrannou unií vytvořen mechanismus pro 
demokratickou kontrolu a odpovědnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Idoia Villanueva Ruiz

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá rozhodnutí předsedkyně 
Komise vybudovat do pěti let skutečnou 
evropskou obrannou unii;

21. vítá rozhodnutí předsedkyně 
Komise vybudovat do pěti let skutečnou 
evropskou obrannou unii; zdůrazňuje, že 
každý evropský obranný projekt musí mít 
pouze obrannou orientaci a že účast EU 
na prosazování míru a prevenci zločinů 
proti lidskosti je založena na 
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mezinárodním právu a parlamentním 
souhlasu;

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Pierfrancesco Majorino

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá rozhodnutí předsedkyně 
Komise vybudovat do pěti let skutečnou 
evropskou obrannou unii;

21. vítá rozhodnutí předsedkyně 
Komise vybudovat do pěti let skutečnou 
evropskou obrannou unii; domnívá se, že je 
třeba usilovat o vytvoření společné 
evropské armády, která postupně nahradí 
armády vnitrostátní;

Or. it

Pozměňovací návrh 313
Witold Jan Waszczykowski

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá rozhodnutí předsedkyně 
Komise vybudovat do pěti let skutečnou 
evropskou obrannou unii;

21. odmítá rozhodnutí předsedkyně 
Komise vybudovat do pěti let skutečnou 
evropskou obrannou unii; zdůrazňuje, že 
NATO zůstává a mělo by zůstat základem 
evropské bezpečnostní spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Návrh usnesení
Bod 21
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá rozhodnutí předsedkyně 
Komise vybudovat do pěti let skutečnou 
evropskou obrannou unii;

21. vítá rozhodnutí předsedkyně 
Komise vybudovat do pěti let skutečnou a 
funkční evropskou obrannou unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá rozhodnutí předsedkyně 
Komise vybudovat do pěti let skutečnou 
evropskou obrannou unii;

21. bere na vědomí rozhodnutí 
předsedkyně Komise vybudovat do pěti let 
skutečnou evropskou obrannou unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. domnívá se, že je naléhavě nutné 
urychlit jaderné odzbrojení na regionální 
i celosvětové úrovni; vyjadřuje vážné 
znepokojení nad rizikem obnovení závodů 
v jaderném zbrojení v Evropě; důrazně 
odmítá jakýkoli plán rozmístění nových 
jaderných zbraní v Evropě a vyzývá k 
okamžitému stažení jaderných zbraní 
USA z Německa, Itálie, Belgie a 
Nizozemska; vyzývá všechny členské státy 
EU, aby podepsaly Smlouvu o zákazu 
jaderných zbraní přijatou 122 státy v OSN 
dne 7. července 2017;



AM\1192475CS.docx 151/190 PE643.168v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Pierfrancesco Majorino

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyjadřuje znepokojení nad 
neustálým celkovým zvyšováním 
vojenských výdajů a domnívá se, že by se 
Evropská unie měla snažit tento trend 
zvrátit;

Or. it

Pozměňovací návrh 318
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
důsledně prováděly své závazky vyplývající 
ze společného postoje 2008/944/SZBP o 
kontrole vývozu zbraní, zejména kritérium 
4 týkající se regionální stability, pokud jde 
o jejich politiku vývozu zbraní do 
Turecka; opakuje své stanovisko, že 
společný postoj 2008/944/SZBP musí být 
přezkoumán a aktualizován v tom smyslu, 
že příslušná kritéria musí být striktně 
uplatňována a prováděna a že musí být 
vytvořen sankční mechanismus, a vyzývá 
designovaného vysokého představitele, 
místopředsedu Komise Borrella, aby se 
touto otázkou zabýval prioritně;

Or. en
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Pozměňovací návrh 319
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 21 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21c. připomíná, že čl. 41 odst. 2 SEU 
zakazuje, aby správní výdaje na operace v 
souvislosti s vojenstvím nebo obranou byly 
hrazeny z rozpočtu Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 21 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21d. zdůrazňuje, že společná zahraniční 
a bezpečnostní politika EU by se měla 
zaměřit na řešení základních příčin 
mezinárodní nestability a destabilizujících 
konfliktů, jako jsou chudoba, nerovnost, 
nedostatek ekonomických příležitostí a 
přístup ke vzdělání, sociální vyloučení, 
ozbrojené konflikty, nedemokratická a 
neefektivní správa věcí veřejných, 
korupce, změna klimatu a šíření 
extremistických a nenávistných ideologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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22. připomíná, že čl. 20 odst. 2 SEU, 
který obsahuje ustanovení o posílené 
spolupráci, členským státům poskytuje 
dodatečné možnosti postupu v oblasti 
SZBP, a měl by být proto rovněž 
uplatněn;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. připomíná, že čl. 20 odst. 2 SEU, 
který obsahuje ustanovení o posílené 
spolupráci, členským státům poskytuje 
dodatečné možnosti postupu v oblasti 
SZBP, a měl by být proto rovněž uplatněn;

22. připomíná, že čl. 20 odst. 2 SEU by 
mohl umožnit posílení SZBP, ale že státy 
legitimně upřednostňují vytvoření 
nezávislé zahraniční politiky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 323
Witold Jan Waszczykowski

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. připomíná, že čl. 20 odst. 2 SEU, 
který obsahuje ustanovení o posílené 
spolupráci, členským státům poskytuje 
dodatečné možnosti postupu v oblasti 
SZBP, a měl by být proto rovněž uplatněn;

22. připomíná, že čl. 20 odst. 2 SEU, 
který obsahuje ustanovení o posílené 
spolupráci, členským státům poskytuje 
dodatečné možnosti postupu v oblasti 
SZBP a může být v případě potřeby 
uplatněn;

Or. en

Pozměňovací návrh 324
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Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. připomíná, že čl. 20 odst. 2 SEU, 
který obsahuje ustanovení o posílené 
spolupráci, členským státům poskytuje 
dodatečné možnosti postupu v oblasti 
SZBP, a měl by být proto rovněž uplatněn;

22. připomíná, že čl. 20 odst. 2 SEU, 
který obsahuje ustanovení o posílené 
spolupráci, členským státům poskytuje 
dodatečné možnosti postupu v oblasti 
SZBP;

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Javier Nart, Phil Bennion, Nathalie Loiseau, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Christophe Grudler, Urmas Paet

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. znovu připomíná, že svrchovanost, 
nezávislost a územní celistvost států, jakož 
i nedotknutelnost mezinárodně uznaných 
hranic a mírové urovnávání sporů jsou 
klíčovými zásadami evropského 
bezpečnostního řádu, který se vztahuje na 
všechny státy uvnitř hranic EU i mimo ně;

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. připomíná, že změna klimatu má 
dopad na všechny aspekty lidského života, 
včetně zvýšení pravděpodobnosti konfliktů 

vypouští se
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a násilí; zdůrazňuje, že obavy spojené s 
bezpečností a klimatem by měly být 
začleněny do celého portfolia zahraniční 
politiky; zdůrazňuje, že EU by měla 
rozvíjet kapacity pro sledování rizik 
spojených se změnou klimatu, což by mělo 
zahrnovat politiky v oblasti vnímavosti 
vůči konfliktům a předcházení krizím; 
zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet komplexní 
přístup ke změně klimatu a k bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. připomíná, že změna klimatu má 
dopad na všechny aspekty lidského života, 
včetně zvýšení pravděpodobnosti konfliktů 
a násilí; zdůrazňuje, že obavy spojené s 
bezpečností a klimatem by měly být 
začleněny do celého portfolia zahraniční 
politiky; zdůrazňuje, že EU by měla 
rozvíjet kapacity pro sledování rizik 
spojených se změnou klimatu, což by mělo 
zahrnovat politiky v oblasti vnímavosti 
vůči konfliktům a předcházení krizím; 
zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet komplexní 
přístup ke změně klimatu a k bezpečnosti;

23. připomíná, že změna klimatu má 
dopad na všechny aspekty lidského života, 
včetně zvýšení pravděpodobnosti konfliktů 
a násilí; zdůrazňuje, že obavy spojené s 
bezpečností a klimatem a ochota 
prosazovat globální správu životního 
prostředí by měly být začleněny do celého 
portfolia zahraniční politiky; zdůrazňuje, 
že EU by měla rozvíjet kapacity pro 
sledování rizik spojených se změnou 
klimatu, což by mělo zahrnovat politiky 
v oblasti vnímavosti vůči konfliktům 
a předcházení krizím, a v této souvislosti 
uznává, že propojení opatření v oblasti 
přizpůsobení se klimatu a budování míru 
posiluje předcházení konfliktům; 
zdůrazňuje, že je třeba vyvinout komplexní 
a anticipační přístup ke změně klimatu a 
bezpečnosti, mimo jiné prostřednictvím 
opatření ke zmírnění změny klimatu, 
uzavírání dohod vstřícných ke klimatu a 
celkové podpory klimatické diplomacie; 
zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet komplexní 
přístup ke změně klimatu a k bezpečnosti a 
věnovat v rámci příštího VFR více 
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finančních prostředníků na takové akce, 
než je tomu u stávajícího nástroje 
přispívajícího ke stabilitě a míru;

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. připomíná, že změna klimatu má 
dopad na všechny aspekty lidského života, 
včetně zvýšení pravděpodobnosti konfliktů 
a násilí; zdůrazňuje, že obavy spojené s 
bezpečností a klimatem by měly být 
začleněny do celého portfolia zahraniční 
politiky; zdůrazňuje, že EU by měla 
rozvíjet kapacity pro sledování rizik 
spojených se změnou klimatu, což by mělo 
zahrnovat politiky v oblasti vnímavosti 
vůči konfliktům a předcházení krizím; 
zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet komplexní 
přístup ke změně klimatu a k bezpečnosti;

23. připomíná, že změna klimatu má 
dopad na všechny aspekty lidského života, 
včetně zvýšení pravděpodobnosti konfliktů 
a násilí; zdůrazňuje, že obavy spojené s 
bezpečností a klimatem by měly být 
začleněny do celého portfolia zahraniční 
politiky; zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet 
komplexní přístup ke změně klimatu a k 
bezpečnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 329
Kati Piri

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. připomíná, že změna klimatu má 
dopad na všechny aspekty lidského života, 
včetně zvýšení pravděpodobnosti konfliktů 
a násilí; zdůrazňuje, že obavy spojené s 
bezpečností a klimatem by měly být 
začleněny do celého portfolia zahraniční 
politiky; zdůrazňuje, že EU by měla 

23. připomíná, že změna klimatu má 
dopad na všechny aspekty lidského života, 
včetně zvýšení pravděpodobnosti konfliktů 
a násilí; zdůrazňuje, že obavy spojené s 
bezpečností a klimatem by měly být 
začleněny do celého portfolia zahraniční 
politiky; zdůrazňuje, že EU by měla 
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rozvíjet kapacity pro sledování rizik 
spojených se změnou klimatu, což by mělo 
zahrnovat politiky v oblasti vnímavosti 
vůči konfliktům a předcházení krizím; 
zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet komplexní 
přístup ke změně klimatu a k bezpečnosti;

rozvíjet kapacity pro sledování rizik 
spojených se změnou klimatu, což by mělo 
zahrnovat politiky v oblasti vnímavosti 
vůči konfliktům a předcházení krizím; 
zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet komplexní 
přístup ke změně klimatu a k bezpečnosti, 
a to v souladu s cíli udržitelného rozvoje, 
zejména s cíli č. 13 a č. 16;

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. připomíná, že změna klimatu má 
dopad na všechny aspekty lidského života, 
včetně zvýšení pravděpodobnosti konfliktů 
a násilí; zdůrazňuje, že obavy spojené s 
bezpečností a klimatem by měly být 
začleněny do celého portfolia zahraniční 
politiky; zdůrazňuje, že EU by měla 
rozvíjet kapacity pro sledování rizik 
spojených se změnou klimatu, což by mělo 
zahrnovat politiky v oblasti vnímavosti 
vůči konfliktům a předcházení krizím; 
zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet komplexní 
přístup ke změně klimatu a k bezpečnosti;

23. připomíná, že změna klimatu má 
dopad na všechny aspekty lidského života, 
včetně zvýšení pravděpodobnosti konfliktů 
a násilí; zdůrazňuje, že obavy spojené s 
bezpečností a klimatem by měly být 
začleněny do celého portfolia zahraniční 
politiky; zdůrazňuje, že EU by měla 
rozvíjet kapacity pro sledování rizik 
spojených se změnou klimatu, což by mělo 
zahrnovat politiky v oblasti vnímavosti 
vůči konfliktům a předcházení krizím; 
zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet komplexní 
přístup ke změně klimatu a k bezpečnosti; 
zdůrazňuje hodnotu klimatické 
diplomacie v tomto ohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Michal Šimečka

Návrh usnesení
Bod 23
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. připomíná, že změna klimatu má 
dopad na všechny aspekty lidského života, 
včetně zvýšení pravděpodobnosti konfliktů 
a násilí; zdůrazňuje, že obavy spojené s 
bezpečností a klimatem by měly být 
začleněny do celého portfolia zahraniční 
politiky; zdůrazňuje, že EU by měla 
rozvíjet kapacity pro sledování rizik 
spojených se změnou klimatu, což by mělo 
zahrnovat politiky v oblasti vnímavosti 
vůči konfliktům a předcházení krizím; 
zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet komplexní 
přístup ke změně klimatu a k bezpečnosti;

23. připomíná, že změna klimatu má 
dopad na všechny aspekty lidského života, 
včetně zvýšení pravděpodobnosti konfliktů 
a násilí; zdůrazňuje, že obavy spojené s 
bezpečností a klimatem by měly být 
začleněny do celého portfolia zahraniční 
politiky; zdůrazňuje, že EU by měla 
rozvíjet kapacity pro sledování rizik 
spojených se změnou klimatu, což by mělo 
zahrnovat politiky v oblasti vnímavosti 
vůči konfliktům a předcházení krizím; 
zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet komplexní 
přístup ke změně klimatu a k bezpečnosti, 
a to při zapojení také dalších institucí EU, 
jako je EIB;

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Arnaud Danjean

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. připomíná, že změna klimatu má 
dopad na všechny aspekty lidského života, 
včetně zvýšení pravděpodobnosti konfliktů 
a násilí; zdůrazňuje, že obavy spojené s 
bezpečností a klimatem by měly být 
začleněny do celého portfolia zahraniční 
politiky; zdůrazňuje, že EU by měla 
rozvíjet kapacity pro sledování rizik 
spojených se změnou klimatu, což by mělo 
zahrnovat politiky v oblasti vnímavosti 
vůči konfliktům a předcházení krizím; 
zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet komplexní 
přístup ke změně klimatu a k bezpečnosti;

23. připomíná, že změna klimatu má 
dopad na všechny aspekty lidského života, 
včetně zvýšení pravděpodobnosti konfliktů 
a násilí; zdůrazňuje, že obavy spojené s 
bezpečností a klimatem by měly být 
začleněny do zahraniční politiky EU; 
zdůrazňuje, že EU by měla rozvíjet 
kapacity pro sledování rizik spojených se 
změnou klimatu, což by mělo zahrnovat 
politiky v oblasti vnímavosti vůči 
konfliktům a předcházení krizím; 
zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet komplexní 
přístup ke změně klimatu a k bezpečnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 333



AM\1192475CS.docx 159/190 PE643.168v01-00

CS

Urmas Paet, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje rostoucí geopolitický 
význam Arktidy a její dopad na 
bezpečnostní situaci v EU i ve světě; 
naléhavě žádá EU, aby usilovala o 
ucelenější vnitřní a vnější politiku EU, 
arktickou strategii a konkrétní akční plán 
pro zapojení EU na Arktidě, a to při 
zohlednění také bezpečnostního a 
geostrategického aspektu; poukazuje na 
schopnost EU přispět k řešení 
potenciálních bezpečnostních a 
geostrategických výzev;

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. vyjadřuje politování nad tím, že 
transatlantické partnerství se potýká s 
velkým množstvím problémů a narušení, 
přesto však zůstává nepostradatelné pro 
bezpečnost a prosperitu na obou stranách 
Atlantského oceánu; vyjadřuje politování 
nad tím, že USA se postupně stahují z 
multilaterálního světového řádu;

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Urmas Paet, Klemen Grošelj

Návrh usnesení
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Bod 23 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23c. znovu vyzývá členské státy, aby 
podpořily reformy v oblasti složení 
a fungování Rady bezpečnosti; 
zdůrazňuje, že EU je odhodlána posilovat 
mezinárodní úlohu OSN;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Susanna Ceccardi, Nicolas Bay, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá k větší podpoře strategie EU 
v oblasti námořní bezpečnosti, neboť 
svoboda plavby je stále významnějším 
problémem; trvá na tom, že svobodu 
plavby je třeba vždy respektovat;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Martin Horwood, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Javier 
Nart, Phil Bennion, Urmas Paet

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá k větší podpoře strategie 
EU v oblasti námořní bezpečnosti, neboť 
svoboda plavby je stále významnějším 
problémem; trvá na tom, že svobodu 
plavby je třeba vždy respektovat;

24. vyzývá k větší podpoře strategie 
EU v oblasti námořní bezpečnosti, neboť 
svoboda plavby je stále významnějším 
problémem; trvá na tom, že svobodu 
plavby je třeba vždy respektovat; vyjadřuje 
politování nad tím, že napětí je na 
vzestupu a že porušování mořského práva 
a mezinárodního námořního práva nadále 
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přetrvává v souvislosti s mnoha hlavními 
světovými námořními hotspoty, například 
v Jihočínském moři, Hormuzském 
průlivu, Adenském zálivu, Guinejském 
zálivu atd.; konstatuje, že mnohé z těchto 
situací mají často geopolitickou povahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Arba Kokalari

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá k větší podpoře strategie 
EU v oblasti námořní bezpečnosti, neboť 
svoboda plavby je stále významnějším 
problémem; trvá na tom, že svobodu 
plavby je třeba vždy respektovat;

24. vyzývá k větší podpoře strategie 
EU v oblasti námořní bezpečnosti, neboť 
svoboda plavby je stále významnějším 
problémem v sousedství EU i celosvětově; 
trvá na tom, že svobodu plavby je třeba 
vždy respektovat; vyzývá EU, aby přijala 
aktivní opatření a zvážila omezující 
opatření v reakci na závažné porušování 
svobody plavby a mezinárodního 
námořního práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Vladimír Bilčík

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá k větší podpoře strategie 
EU v oblasti námořní bezpečnosti, neboť 
svoboda plavby je stále významnějším 
problémem; trvá na tom, že svobodu 
plavby je třeba vždy respektovat;

24. vyzývá k větší podpoře strategie 
EU v oblasti námořní bezpečnosti, neboť 
svoboda plavby je stále významnějším 
problémem; trvá na tom, že svobodu 
plavby je třeba vždy respektovat; 
konstatuje, že k porušení mezinárodního 
námořního práva dochází častěji, a 
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připomíná nestabilní situaci v Azovském 
moři;

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá k větší podpoře strategie 
EU v oblasti námořní bezpečnosti, neboť 
svoboda plavby je stále významnějším 
problémem; trvá na tom, že svobodu 
plavby je třeba vždy respektovat;

24. vyzývá k větší podpoře strategie 
EU v oblasti námořní bezpečnosti, neboť 
svoboda plavby je stále významnějším 
problémem; trvá na tom, že svobodu 
plavby je třeba vždy respektovat a že je 
třeba přijmout opatření zaměřená na 
deeskalaci a prevenci ozbrojených 
konfliktů a vojenských incidentů;

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá k větší podpoře strategie 
EU v oblasti námořní bezpečnosti, neboť 
svoboda plavby je stále významnějším 
problémem; trvá na tom, že svobodu 
plavby je třeba vždy respektovat;

24. vyzývá k větší podpoře strategie 
EU v oblasti námořní bezpečnosti, neboť 
svoboda plavby je stále významnějším 
problémem; trvá na tom, že svobodu 
plavby je třeba vždy respektovat, avšak že 
je nutno upřednostnit kontrolu osob a 
zboží;

Or. fr



AM\1192475CS.docx 163/190 PE643.168v01-00

CS

Pozměňovací návrh 342
Susanna Ceccardi, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá k větší podpoře strategie 
EU v oblasti námořní bezpečnosti, neboť 
svoboda plavby je stále významnějším 
problémem; trvá na tom, že svobodu 
plavby je třeba vždy respektovat;

24. vyzývá k větší podpoře strategie 
členských států v oblasti námořní 
bezpečnosti, neboť obrana evropských 
hranic při respektování svobody plavby je 
stále významnějším problémem;

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Michael Gahler, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler-Lima, Neena Gill, Raphaël 
Glucksmann, Hilde Vautmans, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Phil 
Bennion, Engin Eroglu, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, 
Bert-Jan Ruissen, Zdzisław Krasnodębski, Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje, že posílení zásadních 
vztahů s východní a jihovýchodní Asií je 
zásadní pro komplexní a udržitelnou 
strategii konektivity EU založenou na 
pravidlech; bere na vědomí budování 
vojenských kapacit v regionu a vyzývá 
všechny zúčastněné strany, aby 
respektovaly svobodu plavby, řešily spory 
mírovými prostředky a zdržely se 
jednostranných akcí ke změně statusu 
quo, a to i ve Východočínském a 
Jihočínském moři a Tchajwanském 
průlivu; vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
zahraniční intervence ze strany 
autokratických režimů využívajících 
dezinformace a kybernetické útoky na 
nadcházející všeobecné volby ohrožují 
asijské demokracie a regionální stabilitu; 
opakuje svou podporu smysluplné účasti 
Tchaj-wanu v mezinárodních 
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organizacích, mechanismech a 
činnostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje, že strategie konektivity 
je klíčem k posílení vztahů mezi EU a 
Asií; v tomto ohledu podporuje 
udržitelnost, přístup založený na 
pravidlech a VFR jako rozhodující 
nástroj;

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Michal Šimečka

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje, že posílení klíčových 
vazeb s východní a jihovýchodní Asií je 
zásadní pro komplexní a udržitelnou 
strategii konektivity EU založenou na 
pravidlech; bere na vědomí budování 
vojenských kapacit v regionu a vyzývá 
všechny zúčastněné strany, aby 
respektovaly svobodu plavby, řešily spory 
mírovými prostředky a zdržely se 
jednostranných akcí ke změně statusu 
quo, a to i ve Východočínském a 
Jihočínském moři a Tchajwanském 
průlivu; vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
zahraniční intervence ze strany 
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autokratických režimů využívajících 
dezinformace a kybernetické útoky na 
nadcházející všeobecné volby ohrožují 
asijské demokracie a regionální stabilitu; 
opakuje svou podporu smysluplné účasti 
Tchaj-wanu v mezinárodních 
organizacích, mechanismech a 
činnostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Martin Horwood, Klemen Grošelj, Hilde Vautmans

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje, že posílení klíčových 
vazeb s východní a jihovýchodní Asií je 
zásadní pro komplexní a udržitelnou 
strategii konektivity EU založenou na 
pravidlech; bere na vědomí budování 
vojenských kapacit v regionu a vyzývá 
všechny zúčastněné strany, aby 
respektovaly svobodu plavby, řešily spory 
mírovými prostředky a zdržely se 
jednostranných akcí ke změně statusu 
quo, a to i ve Východočínském a 
Jihočínském moři a Tchajwanském 
průlivu; vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
zahraniční intervence prostřednictvím 
dezinformací a kybernetických útoků 
ohrožují asijské i evropské demokracie a 
regionální stabilitu; opakuje svou 
podporu smysluplné účasti Tchaj-wanu v 
mezinárodních organizacích, 
mechanismech a činnostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Kati Piri
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Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyjadřuje znepokojení nad 
vypršením platnosti Smlouvy o likvidaci 
raket středního a krátkého doletu (INF) 
ze dne 8. prosince 1987 ke dni 2. srpna 
2019, nad výzvami Společného 
komplexního akčního plánu (JCPOA) ze 
dne 18. října 2015 a nad plánovaným 
vypršením nové Smlouvy o omezení 
strategických zbraní (New START) ze dne 
8. dubna 2010 ke dni 5. února 2021; 
připomíná, že účinná mezinárodní 
kontrola zbraní, odzbrojení a režim 
nešíření zbraní jsou úhelným kamenem 
celosvětové a evropské bezpečnosti; vyzývá 
místopředsedkyni Komise, vysokou 
představitelku, aby využila veškeré 
politické a diplomatické prostředky, které 
má k dispozici, k zachování plánu JCPOA 
a smlouvy New START; naléhavě žádá 
místopředsedkyni Komise, vysokou 
představitelku, aby zahájila globální a 
inkluzivní iniciativu, která nahradí 
smlouvu INF;

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Malik Azmani

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá členské státy EU, aby 
mnohostranné jaderné odzbrojení učinily 
v rámci zahraniční a bezpečností politiky 
Unie prioritou; je přesvědčen, že EU musí 
pokračovat ve své snaze udržet íránskou 
jadernou dohodu v platnosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 349
Javi López

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá místopředsedkyni Komise, 
vysokou představitelku, aby zahájila 
soudržnou a důvěryhodnou strategii pro 
mnohostranná jednání o regionálních 
opatřeních pro deeskalaci napětí a 
budování důvěry v Perském zálivu, do 
nichž budou zapojeni všichni aktéři v 
regionu; zdůrazňuje, že diplomatické 
kapacity EU v jednání se všemi 
zúčastněnými stranami jsou cenným 
aktivem, které by mělo být za tímto účelem 
plně využito;

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Michal Šimečka

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá místopředsedkyni Komise, 
vysokou představitelku, Komisi a členské 
státy, aby pokračovaly ve svém úsilí 
a zvýšily svou schopnost čelit hybridním 
hrozbám posílením kybernetické obrany 
a odolnosti EU proti hybridním hrozbám; 
v této souvislosti vyzývá k vytvoření 
komplexních společných kapacit a metod 
pro analýzu rizik a zranitelnosti;

25. vyzývá místopředsedkyni Komise, 
vysokou představitelku, Komisi a členské 
státy, aby pokračovaly ve svém úsilí 
a zvýšily svou schopnost čelit hybridním 
hrozbám posílením kybernetické obrany 
a odolnosti EU proti hybridním hrozbám; 
v této souvislosti vyzývá k vytvoření 
komplexních společných kapacit a metod 
pro analýzu rizik a zranitelnosti; 
připomíná, že strategická komunikace a 
veřejná diplomacie by měly posílit 
geopolitický vliv EU a její celkový obraz 
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ve světě a také chránit její zájmy;

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Ioan-Rareş Bogdan

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá místopředsedkyni Komise, 
vysokou představitelku, Komisi a členské 
státy, aby pokračovaly ve svém úsilí 
a zvýšily svou schopnost čelit hybridním 
hrozbám posílením kybernetické obrany 
a odolnosti EU proti hybridním hrozbám; 
v této souvislosti vyzývá k vytvoření 
komplexních společných kapacit a metod 
pro analýzu rizik a zranitelnosti;

25. vyzývá místopředsedkyni Komise, 
vysokou představitelku, Komisi a členské 
státy, aby pokračovaly ve svém úsilí 
a zvýšily svou schopnost čelit 
kybernetickým a hybridním hrozbám 
posílením kybernetické obrany a odolnosti 
EU proti hybridním hrozbám; v této 
souvislosti vyzývá k vytvoření 
komplexních společných kapacit a metod 
pro analýzu rizik a zranitelnosti; 
zdůrazňuje, že k účinnému překonání 
těchto problémů je nutná lepší 
koordinace;

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá místopředsedkyni Komise, 
vysokou představitelku, Komisi a členské 
státy, aby pokračovaly ve svém úsilí 
a zvýšily svou schopnost čelit hybridním 
hrozbám posílením kybernetické obrany 
a odolnosti EU proti hybridním hrozbám; 
v této souvislosti vyzývá k vytvoření 
komplexních společných kapacit a metod 
pro analýzu rizik a zranitelnosti;

25. vyzývá místopředsedkyni Komise, 
vysokou představitelku, Komisi a členské 
státy, aby pokračovaly ve svém úsilí 
a zvýšily svou schopnost čelit hybridním 
hrozbám posílením kybernetické obrany 
a budováním kybernetické odolnosti 
kritických infrastruktur EU proti 
hybridním hrozbám; v této souvislosti 
vyzývá k vytvoření komplexních 
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společných kapacit a metod pro analýzu 
rizik a zranitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá místopředsedkyni Komise, 
vysokou představitelku, Komisi a členské 
státy, aby pokračovaly ve svém úsilí 
a zvýšily svou schopnost čelit hybridním 
hrozbám posílením kybernetické obrany 
a odolnosti EU proti hybridním hrozbám; 
v této souvislosti vyzývá k vytvoření 
komplexních společných kapacit a metod 
pro analýzu rizik a zranitelnosti;

25. navrhuje členským státům, aby 
pokračovaly ve svém úsilí a zvýšily svou 
schopnost čelit hybridním hrozbám 
posílením kybernetické obrany, fyzické 
obrany vnitřních a vnějších hranic 
a odolnosti EU proti hybridním hrozbám; 
v této souvislosti navrhuje vytvoření 
komplexních společných kapacit a metod 
pro analýzu rizik a zranitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Arnaud Danjean

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá místopředsedkyni Komise, 
vysokou představitelku, Komisi a členské 
státy, aby pokračovaly ve svém úsilí 
a zvýšily svou schopnost čelit hybridním 
hrozbám posílením kybernetické obrany 
a odolnosti EU proti hybridním hrozbám; 
v této souvislosti vyzývá k vytvoření 
komplexních společných kapacit a metod 
pro analýzu rizik a zranitelnosti;

25. vyzývá místopředsedkyni Komise, 
vysokou představitelku, Komisi a členské 
státy, aby pokračovaly ve svém úsilí 
a zvýšily svou schopnost čelit tzv. 
„hybridním“ hrozbám vyplývajícím z 
kombinace nejasných postojů posílením 
kybernetické obrany a odolnosti EU a 
jejích členských států proti hybridním 
hrozbám;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 355
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá místopředsedkyni Komise, 
vysokou představitelku, Komisi a členské 
státy, aby pokračovaly ve svém úsilí 
a zvýšily svou schopnost čelit hybridním 
hrozbám posílením kybernetické obrany 
a odolnosti EU proti hybridním hrozbám; 
v této souvislosti vyzývá k vytvoření 
komplexních společných kapacit a metod 
pro analýzu rizik a zranitelnosti;

25. vyzývá místopředsedkyni Komise, 
vysokou představitelku, Komisi a členské 
státy, aby pokračovaly ve svém úsilí 
a zvýšily svou schopnost čelit hybridním 
hrozbám posílením kybernetické obrany 
a odolnosti EU; v této souvislosti vyzývá 
k vytvoření komplexních společných 
kapacit a metod pro analýzu rizik 
a zranitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje, že Evropská komise by 
měla začlenit strategii kybernetické 
bezpečnosti do úsilí o evropskou 
digitalizaci a podporovat iniciativu ve 
všech členských státech jako součást 
silného politického a ekonomického 
závazku v oblasti digitálních inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Javi López

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá místopředsedkyni Komise, 
vysokou představitelku, aby v oblasti 
bezpečnosti a obrany prosazovala strategii 
dvoustranné spolupráce s Latinskou 
Amerikou a Karibikem, hájila společnou 
obranu mnohostranného pořádku, 
posílení spolupráce v boji proti terorismu 
a organizovanému zločinu a v boji proti 
změně klimatu a jejím dopadům na 
sociální, politickou a hospodářskou 
stabilitu, a podporovala dialog jako 
nástroj k dosažení vyjednaných mírových 
řešení politických konfliktů, kterých jsme 
svědky;

Or. es

Pozměňovací návrh 358
Radosław Sikorski

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá k prozkoumání možnosti 
vytvořit nové fórum pro multilaterální 
spolupráci mezi západními spojenci, mj. 
EU, USA, Japonskem, Kanadou, Jižní 
Koreou, Austrálií a Novým Zélandem, 
opírající se o odkaz Koordinačního výboru 
pro mnohostrannou kontrolu vývozu; 
pravomoc nového výboru by se měla 
vztahovat na sledování a kontrolu vývozu 
technologií, obchodních toků a citlivých 
investic do problematických zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, 
Klemen Grošelj, Malik Azmani
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Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje, že otázka vesmíru je 
skutečnou otázkou bezpečnosti; vyzývá 
Evropskou komisi, aby zavedla konkrétní 
opatření pro silný a inovativní vesmírný 
průmysl, který bude chránit autonomní, 
spolehlivý a ekonomický přístup Unie k 
vesmíru;

Or. fr

Pozměňovací návrh 360
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. podporuje posílení strategických 
komunikačních kapacit Evropské unie; 
v této souvislosti vyzývá k další podpoře 
oddělení pro strategickou komunikaci 
ESVČ;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 361
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. podporuje posílení strategických 
komunikačních kapacit Evropské unie; 
v této souvislosti vyzývá k další podpoře 
oddělení pro strategickou komunikaci 
ESVČ;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 362
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. podporuje posílení strategických 
komunikačních kapacit Evropské unie; 
v této souvislosti vyzývá k další podpoře 
oddělení pro strategickou komunikaci 
ESVČ;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Kati Piri

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. podporuje posílení strategických 
komunikačních kapacit Evropské unie; 
v této souvislosti vyzývá k další podpoře 
oddělení pro strategickou komunikaci 
ESVČ;

26. podporuje posílení strategických 
komunikačních kapacit Evropské unie; 
v této souvislosti vyzývá k další podpoře 
oddělení pro strategickou komunikaci 
ESVČ; znovu opakuje výzvu k 
transformaci pracovní skupiny EU East 
StratCom ve stálou strukturu Evropské 
služby pro vnější činnost a ke značnému 
posílení rozpočtu a personálu této 
skupiny; vyzývá místopředsedkyni Komise, 
vysokou představitelku, Komisi a členské 
státy, aby vypracovaly komplexní strategii 
v boji proti zahraničním volebním 
zásahům a dezinformacím ve 
vnitrostátních a evropských 
demokratických procesech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 364
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. podporuje posílení strategických 
komunikačních kapacit Evropské unie; 
v této souvislosti vyzývá k další podpoře 
oddělení pro strategickou komunikaci 
ESVČ;

26. podporuje posílení strategických 
komunikačních kapacit Evropské unie; 
v této souvislosti vyzývá k další podpoře 
oddělení pro strategickou komunikaci 
ESVČ; vyzývá členské státy, aby posílily 
své kapacity a podporovaly spolupráci a 
sdílení informací s cílem zabránit tomu, 
aby státní a nestátní subjekty ze třetích 
zemí prováděly nepřátelské intervence do 
rozhodování EU a členských států; je toho 
názoru, že k tomuto cíli by také mohly 
přispět posílené strategické komunikační 
kapacity Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. podporuje posílení strategických 
komunikačních kapacit Evropské unie; 
v této souvislosti vyzývá k další podpoře 
oddělení pro strategickou komunikaci 
ESVČ;

26. podporuje posílení strategických 
komunikačních kapacit Evropské unie; 
v této souvislosti vyzývá k další podpoře 
oddělení pro strategickou komunikaci 
ESVČ tím, že se z ní stane plnohodnotné 
oddělení ESVČ, které ponese odpovědnost 
za východní a za jižní sousedství a bude 
disponovat vlastními zaměstnanci a 
odpovídajícími rozpočtovými prostředky, a 
to případně prostřednictvím dodatečné 
zvláštní rozpočtové položky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 366
Witold Jan Waszczykowski

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. podporuje posílení strategických 
komunikačních kapacit Evropské unie; 
v této souvislosti vyzývá k další podpoře 
oddělení pro strategickou komunikaci 
ESVČ;

26. zdůrazňuje, že zahraniční zásahy 
do evropských záležitostí představují velké 
riziko pro evropskou bezpečnost a 
stabilitu; důrazně podporuje posílení 
strategických komunikačních kapacit 
Evropské unie; v této souvislosti vyzývá 
k další podpoře oddělení pro strategickou 
komunikaci ESVČ, neboť hraje klíčovou 
úlohu;

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. podporuje posílení strategických 
komunikačních kapacit Evropské unie; 
v této souvislosti vyzývá k další podpoře 
oddělení pro strategickou komunikaci 
ESVČ;

26. podporuje posílení strategických 
komunikačních kapacit Evropské unie; 
v této souvislosti vyzývá k podstatnému 
navýšení rozpočtové a personální podpory 
oddělení pro strategickou komunikaci 
ESVČ a tří pracovních skupin pro 
strategickou komunikaci (východ, jih, 
západní Balkán);

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Návrh usnesení
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Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. podporuje posílení strategických 
komunikačních kapacit Evropské unie; 
v této souvislosti vyzývá k další podpoře 
oddělení pro strategickou komunikaci 
ESVČ;

26. podporuje posílení strategických 
komunikačních kapacit Evropské unie; 
v této souvislosti vyzývá k další podpoře 
oddělení pro strategickou komunikaci 
ESVČ, která je zvláště důležitá v zemích 
Východního sousedství;

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Arba Kokalari

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. podporuje posílení strategických 
komunikačních kapacit Evropské unie; 
v této souvislosti vyzývá k další podpoře 
oddělení pro strategickou komunikaci 
ESVČ;

26. podporuje posílení strategických 
komunikačních kapacit Evropské unie; 
v této souvislosti vyzývá k další podpoře 
oddělení pro strategickou komunikaci 
ESVČ, a to v podobě navýšení finančních 
prostředků a počtu pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. podporuje posílení strategických 
komunikačních kapacit Evropské unie; 
v této souvislosti vyzývá k další podpoře 
oddělení pro strategickou komunikaci 
ESVČ;

26. poukazuje na strategické 
komunikační kapacity Evropské unie; 
očekává, že přidělení dalších zdrojů závisí 
na výsledku nezávislého posouzení práce 
oddělení pro strategickou komunikaci 
ESVČ;
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Or. en

Pozměňovací návrh 371
Vladimír Bilčík

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. podporuje posílení strategických 
komunikačních kapacit Evropské unie; 
v této souvislosti vyzývá k další podpoře 
oddělení pro strategickou komunikaci 
ESVČ;

26. podporuje posílení strategických 
komunikačních kapacit Evropské unie; 
v této souvislosti vyzývá k další podpoře 
oddělení pro strategickou komunikaci 
ESVČ; zdůrazňuje, že zasahování do 
voleb je součástí širší strategie hybridní 
války, a proto je reakce na něj nadále 
klíčovou otázkou bezpečnosti a zahraniční 
politiky; připomíná vysoce nebezpečnou 
povahu ruské propagandy sponzorované 
státem a vyzývá Komisi a Radu, aby 
navrhly strategii pro rychlé potlačení 
ruských dezinformačních strategií;

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. konstatuje, že Rusko je nejbližším 
zdrojem hybridních a konvenčních 
bezpečnostních hrozeb pro EU a její 
členské státy a aktivně se snaží podrývat 
evropskou jednotu, nezávislost, 
univerzální hodnoty a mezinárodní 
normy; trvá na tom, že ačkoli za 
současného vedení v Moskvě nelze 
očekávat žádnou změnu v agresivní 
politice, v daleko vzdálenější budoucnosti 
je možný pozitivní posun k demokratičtější 
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zemi evropského střihu; vyzývá proto ke 
zvýšenému úsilí o posílení odolnosti EU a 
jejích členských států a k vytvoření 
dlouhodobé strategie EU vůči Rusku, 
postavené na třech pilířích odrazování, 
zadržování a transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Kati Piri

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzývá Komisi, aby v oblasti 
migrace spolupracovala výhradně s těmi 
třetími zeměmi, které jsou smluvními 
stranami Úmluvy OSN o právním 
postavení uprchlíků a příslušného 
protokolu a jež dodržují všechna 
ustanovení, která jsou v nich obsažena; 
zdůrazňuje, že partnerství musí být 
založena na vzájemné dohodě a měla by 
zahrnovat investice do místního rozvoje a 
regulované migrace, včetně způsobů 
legální migrace a návratových politik; 
zdůrazňuje, že existence takových 
partnerství nesmí v žádném případě 
představovat překážku pro jakákoli 
opatření týkající se situace v oblasti 
lidských práv v příslušné třetí zemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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27. zdůrazňuje, že je třeba využít 
konkurenční výhody EU, aby mohla rychle 
zaujmout strategickou pozici 
v mezinárodní soutěži nových technologií, 
jako je umělá inteligence, s cílem zabránit 
tomu, aby se EU stala závislou 
na digitálních gigantech;

27. zdůrazňuje, že je třeba využít 
konkurenční výhody EU, aby mohla rychle 
zaujmout strategickou pozici 
v mezinárodní soutěži nových technologií, 
jako je umělá inteligence, s cílem zabránit 
tomu, aby se EU stala závislou 
na digitálních gigantech; zdůrazňuje, že 
pro zajištění evropské strategické 
autonomie je nezbytný vývoj spolehlivé 
technologie umělé inteligence; vyzývá 
proto Unii, aby držela krok a zvýšila své 
investice v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Željana Zovko

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že je třeba využít 
konkurenční výhody EU, aby mohla rychle 
zaujmout strategickou pozici 
v mezinárodní soutěži nových technologií, 
jako je umělá inteligence, s cílem zabránit 
tomu, aby se EU stala závislou 
na digitálních gigantech;

27. zdůrazňuje, že je třeba využít 
konkurenční výhody EU, aby mohla rychle 
zaujmout strategickou pozici 
v mezinárodní soutěži nových technologií, 
jako jsou informační technologie a 
technologie v oblasti letectví, obrany a 
obnovitelných zdrojů energie, s cílem 
zabránit tomu, aby se EU stala závislou na 
technologických a digitálních gigantech ze 
třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že je třeba využít 27. zdůrazňuje, že je třeba využít 
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konkurenční výhody EU, aby mohla rychle 
zaujmout strategickou pozici 
v mezinárodní soutěži nových technologií, 
jako je umělá inteligence, s cílem zabránit 
tomu, aby se EU stala závislou 
na digitálních gigantech;

konkurenční výhody EU, aby mohla rychle 
zaujmout strategickou pozici 
v mezinárodní soutěži nových technologií, 
jako je umělá inteligence, zavedení sítě 5G 
a dokončení ekosystému EuroHPC, 
s cílem zabránit tomu, aby se EU stala 
závislou na digitálních gigantech;

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Kati Piri

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že je třeba využít 
konkurenční výhody EU, aby mohla rychle 
zaujmout strategickou pozici 
v mezinárodní soutěži nových technologií, 
jako je umělá inteligence, s cílem zabránit 
tomu, aby se EU stala závislou na 
digitálních gigantech;

27. zdůrazňuje, že je třeba využít 
konkurenční výhody EU, aby mohla rychle 
zaujmout strategickou pozici 
v mezinárodní soutěži nových technologií, 
jako je umělá inteligence, s cílem zabránit 
tomu, aby se EU stala závislou na 
mimoevropských digitálních gigantech;

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zdůrazňuje, že je třeba využít 
konkurenční výhody EU, aby mohla rychle 
zaujmout strategickou pozici 
v mezinárodní soutěži nových technologií, 
jako je umělá inteligence, s cílem zabránit 
tomu, aby se EU stala závislou 
na digitálních gigantech;

27. zdůrazňuje, že je třeba využít 
konkurenční výhody Evropy, aby mohly 
evropské národy rychle zaujmout 
strategickou pozici v mezinárodní soutěži 
nových technologií, jako je umělá 
inteligence, s cílem zabránit tomu, aby se 
Evropa stala závislou na digitálních 
gigantech;
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Or. en

Pozměňovací návrh 379
Arba Kokalari

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. opakuje předchozí výzvy 
Evropského parlamentu směrem k 
Evropské unii, aby přijala evropskou verzi 
tzv. „Magnitského zákona“ a posílila 
stávající režim sankcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. vyzývá Radu, aby doplnila soubor 
nástrojů EU v oblasti lidských práv a 
zahraniční politiky o sankční režim typu 
tzv. „Magnitského zákona“, který 
umožňuje zmrazit aktiva a zakázat 
udělování víz jednotlivcům, kteří se 
podílejí na závažném porušování lidských 
práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 28
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. uznává význam úlohy, kterou hrají 
civilní a vojenské mise EU v rámci SBOP 
při udržování míru, předcházení 
konfliktům a posílení mezinárodní 
bezpečnosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Martin Horwood, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. uznává význam úlohy, kterou hrají 
civilní a vojenské mise EU v rámci SBOP 
při udržování míru, předcházení 
konfliktům a posílení mezinárodní 
bezpečnosti;

28. uznává význam úlohy, kterou hrají 
civilní a vojenské mise EU v rámci SBOP 
při udržování míru, předcházení 
konfliktům a posílení mezinárodní 
bezpečnosti; je přesvědčen, že EU dosud 
dostatečně nevyužila svých rozsáhlých 
zdrojů v oblasti SBOP; vyzývá 
místopředsedkyni Komise, vysokou 
představitelku, Komisi a členské státy, aby 
zintenzívnily své úsilí v oblasti společné 
zahraniční a bezpečnostní politiky s cílem 
posílit civilní a vojenské mise SBOP a 
zlepšit jejich operační kapacitu 
prostřednictvím větší flexibility, zvýšení 
účinnosti a efektivity na místě, a učinit tak 
jejich mandát komplexnější, efektivnější a 
jasnější;

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 28
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. uznává význam úlohy, kterou hrají 
civilní a vojenské mise EU v rámci SBOP 
při udržování míru, předcházení 
konfliktům a posílení mezinárodní 
bezpečnosti;

28. uznává význam úlohy, kterou hrají 
civilní a vojenské mise EU v rámci SBOP 
při udržování míru, předcházení 
konfliktům a posílení mezinárodní 
bezpečnosti; připomíná vyšší úspěšnost 
řešení konfliktů, pokud je v tomto procesu 
respektováno rovné zastoupení a obecně 
rovnost žen a mužů, a vyzývá k větší účasti 
žen a obsazení vedoucích pozic ženami v 
těchto misích a k systematičtějšímu 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
do misí a operací SBOP a k aktivnímu 
podílu na provádění rezoluce Rady 
bezpečnosti OSN č. 1325 o ženách, míru a 
bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. uznává význam úlohy, kterou hrají 
civilní a vojenské mise EU v rámci SBOP 
při udržování míru, předcházení 
konfliktům a posílení mezinárodní 
bezpečnosti;

28. uznává, že civilní a vojenské mise 
pod evropským vedením a za účasti 
evropských pracovníků mohou v určitých 
ohledech přispět k udržování míru, 
předcházení konfliktům a posílení 
mezinárodní bezpečnosti; je však naléhavě 
nutné provést komplexní hodnocení 
minulých misí vedených EU, zejména 
civilních misí, s cílem revidovat aspekty 
plánování, struktury a provádění; bez 
tohoto komplexního hodnocení a 
následné změny způsobu, jakým jsou tyto 
civilní mise pod vedením EU vedeny, by 
měla být veškerá podpora členských států 
pro tyto mise zastavena;

Or. en
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Pozměňovací návrh 385
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Nathalie 
Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. uznává význam úlohy, kterou hrají 
civilní a vojenské mise EU v rámci SBOP 
při udržování míru, předcházení 
konfliktům a posílení mezinárodní 
bezpečnosti;

28. uznává význam úlohy, kterou hrají 
civilní a vojenské mise EU v rámci SBOP 
při udržování míru, předcházení 
konfliktům a posílení mezinárodní 
bezpečnosti; je přesvědčen, že nové 
nástroje, jako je evropský mírový nástroj, 
by mohly posílit solidaritu a sdílení zátěže 
mezi členskými státy, pokud jde o 
přispívání k operacím SBOP, a obecněji 
by mohly pomoci zvýšit účinnost vnější 
činnosti EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Arnaud Danjean

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. uznává význam úlohy, kterou hrají 
civilní a vojenské mise EU v rámci SBOP 
při udržování míru, předcházení 
konfliktům a posílení mezinárodní 
bezpečnosti;

28. uznává význam úlohy, kterou hrají 
civilní a vojenské mise EU v rámci SBOP 
při udržování míru, předcházení 
konfliktům a posílení mezinárodní 
bezpečnosti; vyjadřuje však politování nad 
tím, že účinnost těchto misí a operací 
SBOP je ohrožena přetrvávajícími 
strukturálními nedostatky, velkými rozdíly 
v příspěvcích členských států a mezemi 
jejich mandátů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 387
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Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. uznává význam úlohy, kterou hrají 
civilní a vojenské mise EU v rámci SBOP 
při udržování míru, předcházení 
konfliktům a posílení mezinárodní 
bezpečnosti;

28. uznává význam úlohy, kterou hrají 
civilní a vojenské mise EU v rámci SBOP 
při udržování míru, předcházení 
konfliktům a posílení mezinárodní 
bezpečnosti; zdůrazňuje však vedoucí 
úlohu NATO jako důležitého pilíře 
evropské bezpečnosti a vítá probíhající 
proces rozšiřování NATO, který přispívá 
ke stabilitě a blahobytu Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Javi López

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. uznává význam úlohy, kterou hrají 
civilní a vojenské mise EU v rámci SBOP 
při udržování míru, předcházení 
konfliktům a posílení mezinárodní 
bezpečnosti;

28. uznává zásadní význam úlohy, 
kterou hrají civilní a vojenské mise EU 
v rámci SBOP – jež musí být vybaveny 
nutnými lidskými i materiálními zdroji – 
při udržování míru, předcházení 
konfliktům a posílení mezinárodní 
bezpečnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 389
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)



PE643.168v01-00 186/190 AM\1192475CS.docx

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. vyjadřuje politování nad tím, že 
celkový podíl žen a mužů na vyšších a 
středních vedoucích pozicích v ESVČ je i 
nadále velmi nevyvážený; vítá závazek 
designovaného místopředsedy Komise, 
vysokého představitele dosáhnout do 
konce jeho funkčního období cíle 40% 
zastoupení žen na vedoucích pozicích a 
mezi vedoucími delegací; vyzývá ESVČ, 
aby Evropskému parlamentu poskytla 
aktuální informace o míře provádění 
strategie ESVČ pro rovnost žen a mužů a 
rovnost příležitostí a přezkoumala ji za 
účelem zahrnutí těchto cílů; opakuje 
doporučení ze svého usnesení ze dne 31. 
května 2018 o provádění společného 
pracovního dokumentu útvarů 
(SWD(2015)0182) – Rovnost žen a mužů 
a posílení postavení žen: proměna života 
žen a dívek prostřednictvím vnějších 
vztahů EU (2016–2020);

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Kati Piri

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. připomíná, že inkluzivní přístup k 
předcházení konfliktům, jejich 
zmírňování a řešení jsou prvořadé pro 
jeho dlouhodobou životaschopnost; vyzývá 
proto Komisi, aby zajistila strukturální 
začlenění žen, mládeže, zastánců lidských 
práv a náboženských a etnických menšin 
do všech svých činností souvisejících s 
řešením konfliktů; podporuje plné 
provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN 
č. 1325 (2000) a jejích následných 
usnesení o ženách, míru a bezpečnosti a 
rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2250 
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(2015) o mládeži, míru a bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. vyzývá EU, aby podpořila větší 
zapojení žen do procesů udržování a 
budování míru a do vojenských i civilních 
misí EU pro řešení krizí; připomíná vyšší 
úspěšnost řešení konfliktů, když ženy v 
tomto procesu hrají formální úlohu;

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Javi López

Návrh usnesení
Bod 28 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28d. zdůrazňuje zásadní přínos žen v 
oblasti bezpečnosti a obrany a nutnost 
jejich zapojení do rozhodování a 
vyjednávání;

Or. es

Pozměňovací návrh 393
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. vyjadřuje politování nad tím, že 
závazky a prohlášení týkající se podpory 
programu pro ženy, mír a bezpečnost a 
rovného zastoupení žen v zahraniční a 
bezpečnostní politice často zůstávají na 
úrovni rétoriky, než že by byly zaměřeny 
na skutečné provádění a realizaci, což 
vede k omezenému pokroku v plnění cílů 
programu na celém světě; připomíná, že 
účast žen na mírových a bezpečnostních 
procesech může hrát významnou roli při 
dosahování úspěchu a udržitelnosti 
mírových dohod, jakož i trvanlivosti a 
kvality míru; vyzývá EU a její členské 
státy, aby využily svého vedoucího 
postavení při provádění programu pro 
ženy, mír a bezpečnost a usilovaly o 
překonání pokračujícího odporu 
zprostředkovatelů a vyjednavačů k 
zapojení žen do mírových rozhovorů, 
odporu plánovačů po skončení konfliktu 
při analýze ženských potřeb a vyčleňování 
dostatečných zdrojů k jejich naplňování, 
odporu politických stran vůči umisťování 
žen na přední místa kandidátek, odporu 
bezpečnostních služeb vůči prevenci násilí 
na ženách, odporu aktérů právního státu 
k uplatňování přijatých mezinárodních 
zásad v oblasti vyšetřování a stíhání 
zločinů páchaných na ženách;

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries, Malik Azmani

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. zdůrazňuje, že teroristická hrozba 
je nadále přítomna v Evropě i mimo ni; je 
pevně přesvědčen, že boj proti terorismu 
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by měl být pro EU v následujících letech 
prioritou; vyzývá novou Evropskou 
komisi, aby předložila evropský akční plán 
proti terorismu;

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Javi López

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. zdůrazňuje, že je důležité posílit a 
zaručit zpravodajskou spolupráci v rámci 
EU, neboť terorismus ohrožuje naše 
základní evropské hodnoty a naši 
bezpečnost a vyžaduje vícerozměrný 
přístup zahrnující pohraniční orgány, 
policii, soudy a zpravodajské služby všech 
členských států, jakož i zemí mimo EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 396
Javi López

Návrh usnesení
Bod 28 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28b. zdůrazňuje potřebnost obranného 
průmyslu, který využívá peníze daňových 
poplatníků účelně a účinně, a také 
potřebu EU podporovat integrovanější 
vnitřní trh s obranným materiálem, jakož i 
koordinovanou politiku na podporu 
výzkumu a vývoje v oblasti obrany, a 
zároveň chránit zájmy pracovníků v tomto 
odvětví, kteří mohou být během 
přechodného období dotčeni;
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Or. es

Pozměňovací návrh 397
Javi López

Návrh usnesení
Bod 28 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28c. zdůrazňuje, že je třeba, aby členské 
státy dodržovaly kodex chování EU při 
vývozu zbraní a nedodávaly zbraně nebo 
zařízení dvojího užití režimům, které se 
systematicky dopouštějí porušování 
lidských práv;

Or. es

Pozměňovací návrh 398
Javi López

Návrh usnesení
Bod 28 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28e. zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet 
přístup uzpůsobený specifickým potřebám, 
pokud jde o bezpečnost etnických a 
kulturních menšin, komunitu LGBTI + a 
ženy;

Or. es


