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Predlog spremembe 1
Kati Piri

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

— ob upoštevanju členov 21 in 36 
Pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju naslova V Pogodbe 
o Evropski uniji,

Or. en

Predlog spremembe 2
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Attila 
Ara-Kovács, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

— ob upoštevanju Ustanovne listine 
Organizacije združenih narodov,

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

Or. en

Predlog spremembe 3
Kati Piri

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Helsinške sklepne 
listine iz leta 1975, ki jo je objavila 
Organizacija za varnost in sodelovanje v 
Evropi (OVSE),

Or. en
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Predlog spremembe 4
Kati Piri

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Severnoatlantske 
pogodbe iz leta 1949 in skupne izjave o 
sodelovanju EU in zveze NATO z dne 
10. julija 2018,

Or. en

Predlog spremembe 5
Kati Piri

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju resolucije 
Generalne skupščine Združenih narodov 
70/1 z naslovom „Spreminjamo naš svet: 
agenda za trajnostni razvoj do leta 2030“ 
z dne 25. septembra 2015,

Or. en

Predlog spremembe 6
Michal Šimečka

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju izjave iz Sofije z 
dne 17. maja 2018 in sklepov Sveta o 
širitvi in stabilizacijsko-pridružitvenem 
procesu iz junija 2018 in junija 2019,

Or. en
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Predlog spremembe 7
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju resolucije 
varnostnega sveta OZN št. 1325, s katero 
je bila leta 2000 vzpostavljena agenda za 
ženske, mir in varnost,

Or. en

Predlog spremembe 8
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Attila 
Ara-Kovács, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 9
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker ima Parlament dolžnost in 
odgovornost izvajati demokratični nadzor 
skupne zunanje in varnostne politike 
(SZVP) ter skupne varnostne in obrambne 
politike (SVOP), moral pa bi imeti tudi 

A. ker imajo Parlament in nacionalni 
parlamenti dolžnost in odgovornost 
izvajati demokratični nadzor skupne 
zunanje in varnostne politike (SZVP) ter 
skupne varnostne in obrambne politike 
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sredstva za opravljanje te vloge; (SVOP), morali pa bi imeti tudi sredstva za 
opravljanje te vloge;

Or. fr

Predlog spremembe 10
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker ima Parlament dolžnost in 
odgovornost izvajati demokratični nadzor 
skupne zunanje in varnostne politike 
(SZVP) ter skupne varnostne in obrambne 
politike (SVOP), moral pa bi imeti tudi 
sredstva za opravljanje te vloge;

A. ker ima Parlament dolžnost in 
odgovornost izvajati demokratični nadzor 
skupne zunanje in varnostne politike 
(SZVP) ter skupne varnostne in obrambne 
politike (SVOP) in bi moral dobiti 
sredstva, potrebna za opravljanje te vloge;

Or. en

Predlog spremembe 11
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), 
Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker ima Parlament dolžnost in 
odgovornost izvajati demokratični nadzor 
skupne zunanje in varnostne politike 
(SZVP) ter skupne varnostne in obrambne 
politike (SVOP), moral pa bi imeti tudi 
sredstva za opravljanje te vloge;

A. ker ima Parlament dolžnost in 
odgovornost izvajati demokratični nadzor 
skupne zunanje in varnostne politike 
(SZVP) ter skupne varnostne in obrambne 
politike (SVOP), moral pa bi imeti tudi 
učinkovita sredstva za opravljanje te vloge;

Or. en

Predlog spremembe 12
Kati Piri
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Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker ima zunanje delovanje EU 
neposreden učinek na dobrobit njenih 
državljanov, cilj tega delovanja pa je 
zagotoviti varnost in stabilnost ob varstvu 
evropskih vrednot svobode, demokracije, 
enakosti, vladavine prava in spoštovanja 
človekovih pravic;

B. ker ima zunanje delovanje EU 
neposreden učinek na dobrobit njenih 
državljanov, cilj tega delovanja pa je 
zagotoviti varnost in stabilnost ob 
spodbujanju evropskih vrednot svobode, 
demokracije, enakosti, vladavine prava in 
spoštovanja človekovih pravic; ker 
verodostojnost Evropske unije kot 
globalnega akterja za mir in varnost 
temelji na praktičnem spoštovanju njenih 
vrednot, zato je politika, ki temelji na 
vrednotah, v njenem neposrednem 
interesu;

Or. en

Predlog spremembe 13
Urmas Paet, Malik Azmani, Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker ima zunanje delovanje EU 
neposreden učinek na dobrobit njenih 
državljanov, cilj tega delovanja pa je 
zagotoviti varnost in stabilnost ob varstvu 
evropskih vrednot svobode, demokracije, 
enakosti, vladavine prava in spoštovanja 
človekovih pravic;

B. ker ima zunanje delovanje EU 
neposreden učinek na dobrobit njenih 
državljanov tako v EU kot zunaj nje, cilj 
tega delovanja pa je zagotoviti varnost in 
stabilnost ob varstvu evropskih vrednot 
svobode, demokracije, enakosti, vladavine 
prava in spoštovanja človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 14
Susanna Ceccardi, Marco Zanni

Predlog resolucije
Uvodna izjava B
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Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker ima zunanje delovanje EU 
neposreden učinek na dobrobit njenih 
državljanov, cilj tega delovanja pa je 
zagotoviti varnost in stabilnost ob varstvu 
evropskih vrednot svobode, demokracije, 
enakosti, vladavine prava in spoštovanja 
človekovih pravic;

B. ker ima zunanje delovanje EU 
neposreden učinek na dobrobit njenih 
državljanov, cilj tega delovanja pa je 
zagotoviti varnost in stabilnost ob varstvu 
evropskih vrednot svobode, demokracije, 
enakosti, varnosti, vladavine prava in 
spoštovanja človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 15
Susanna Ceccardi

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker ima zunanje delovanje EU 
neposreden učinek na dobrobit njenih 
državljanov, cilj tega delovanja pa je 
zagotoviti varnost in stabilnost ob varstvu 
evropskih vrednot svobode, demokracije, 
enakosti, vladavine prava in spoštovanja 
človekovih pravic;

B. ker ima zunanje delovanje EU 
neposreden učinek na dobrobit njenih 
državljanov, cilj tega delovanja pa je 
zagotoviti varnost in stabilnost ob varstvu 
evropskih vrednot svobode, demokracije, 
enakosti, varnosti, vladavine prava in 
spoštovanja človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 16
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, 
Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker Evropska unija ne more 
promovirati teh evropskih vrednot, če se 
ne varujejo in spoštujejo v vseh državah 
članicah;

Or. fr
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Predlog spremembe 17
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je močnejša in bolj združena 
Evropa v zunanjih odnosih nujnejša kot 
kadarkoli prej;

črtano

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je močnejša in bolj združena 
Evropa v zunanjih odnosih nujnejša kot 
kadarkoli prej;

C. ker je močnejša in bolj združena 
Evropa v zunanjih odnosih nujnejša kot 
kadarkoli prej, da bi se lahko soočala s 
številnimi izzivi, ki neposredno ali 
posredno zadevajo države članice in njene 
državljane: oboroženi spopadi in 
nestabilne države, terorizem, zlasti 
džihadizem, kibernetski napadi, tuje 
vmešavanje v evropske politične in volilne 
procese, napetosti, povezane z oskrbo z 
energijo držav članic EU, porast 
organiziranega kriminala na mejah in v 
smeri Evrope, slabitev prizadevanj za 
razorožitev, nenadzorovane migracije in 
podnebne spremembe;

Or. fr

Predlog spremembe 19
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
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Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je močnejša in bolj združena 
Evropa v zunanjih odnosih nujnejša kot 
kadarkoli prej;

C. ker nobena država članica ni sama 
sposobna premagati katerega koli izziva, 
ki je danes pred nami; ker pa ne bi smeli 
nobene države prisiliti v stališča ali 
ukrepe na področju zunanje politike zoper 
njeno voljo na podlagi demokratičnega 
konsenza njenih državljanov in 
parlamentarnih odločitev; ker bi bilo 
treba zagotoviti in spoštovati enakost med 
državami članicami pri oblikovanju 
zunanje in varnostne politike EU; ker je 
treba spoštovati pristojnosti izvoljenih 
nacionalnih parlamentov na področju 
zunanje in varnostne politike;

Or. en

Predlog spremembe 20
Kati Piri

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je močnejša in bolj združena 
Evropa v zunanjih odnosih nujnejša kot 
kadarkoli prej;

C. ker je z umikom tradicionalnih 
partnerjev s svetovnega prizorišča, vse 
večjim pritiskom na večstransko 
sodelovanje in institucije ter vse močnejšo 
agresivnostjo regionalnih sil potreba po 
Evropi, ki je enotna v svojem pristopu do 
zunanjih odnosov, pomembnejša kot 
kadarkoli prej;

Or. en

Predlog spremembe 21
Michal Šimečka
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Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je močnejša in bolj združena 
Evropa v zunanjih odnosih nujnejša kot 
kadarkoli prej;

C. ker je močnejša in bolj združena 
Evropa v zunanjih odnosih nujnejša kot 
kadarkoli prej; ker morajo ambiciozno, 
verodostojno in učinkovito skupno 
zunanjo politiko podpirati ustrezna 
finančna sredstva ter pravočasni in 
odločni ukrepi EU;

Or. en

Predlog spremembe 22
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je močnejša in bolj združena 
Evropa v zunanjih odnosih nujnejša kot 
kadarkoli prej;

C. ker je močnejša in bolj združena 
Evropa v zunanjih odnosih nujnejša kot 
kadarkoli prej; ker nobena država članica 
ni sama sposobna biti kos izzivom in 
grožnjam, s katerimi se sooča evropska 
celina in njena bližnja okolica;

Or. fr

Predlog spremembe 23
Susanna Ceccardi, Marco Zanni

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je močnejša in bolj združena 
Evropa v zunanjih odnosih nujnejša kot 
kadarkoli prej;

C. ker je močnejša ter bolj združena in 
zaščitena Evropa v zunanjih odnosih 
nujnejša kot kadarkoli prej;

Or. en
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Predlog spremembe 24
Javi López

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker so se v zadnjih letih pojavili 
novi, večdimenzionalni izzivi, kot so 
širjenje orožja za množično uničevanje, 
spodbijanje sporazumov o neširjenju 
orožja, zaostritev regionalnih konfliktov, 
ki so povzročili razseljevanje prebivalstva, 
tekmovanje za naravne vire, energetska 
odvisnost, podnebne spremembe, 
konsolidacija propadlih držav, terorizem, 
mednarodni organizirani kriminal, 
kibernetski napadi in dezinformacijske 
kampanje;

Or. es

Predlog spremembe 25
Michal Šimečka

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker je treba instrumente EU za 
zunanjo politiko uporabljati na skladnejši 
in bolj povezan način;

Or. en

Predlog spremembe 26
Kati Piri

Predlog resolucije
Uvodna izjava D
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Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so temelji multilateralizma 
ogroženi, ko splošna pravila in vrednote 
niso samoumevni ali pa se izkoriščajo;

D. ker je multilateralizem edina 
garancija za mir, varnost ter trajnosten in 
vključujoč razvoj v izjemno polariziranem 
mednarodnem okolju; ker so njegovi 
temelji ogroženi, ko univerzalna pravila in 
vrednote, vključno s temeljnimi 
človekovimi pravicami ter mednarodnim 
in humanitarnim pravom, niso 
samoumevni ali pa se zlorabljajo; ker je 
multilateralizem jedro pristopa Evropske 
unije k njeni skupni zunanji in varnostni 
politiki, kot je zapisano v Pogodbi o 
Evropski uniji;

Or. en

Predlog spremembe 27
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker se strateško okolje Unije že 
nekaj časa slabša zaradi številnih izzivov, 
ki neposredno ali posredno vplivajo na 
varnost njenih držav članic in 
državljanov: oboroženi spopadi na 
vzhodnih in južnih mejah evropske celine, 
džihadizem, kibernetski napadi, 
nenadzorovane migracije, rastoče 
ogrožanje naravnih virov, podnebne 
spremembe itd.;

Or. fr

Predlog spremembe 28
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Uvodna izjava D b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Db. ker je džihadizem eden od glavnih 
izzivov za javno varnost v EU danes in ker 
je potrebno hitro, odločno in usklajeno 
ukrepanje tako doma kot v tujini;

Or. fr

Predlog spremembe 29
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), 
Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker se svet sooča z globalnim 
premikom moči, pri čemer je geopolitična 
konkurenca vodilni trend v zunanji politiki, 
ki zahteva hitre in ustrezne mehanizme 
odzivanja;

E. ker se svet sooča z globalnim 
premikom moči, pri čemer je geopolitična 
konkurenca vodilni trend v zunanji politiki, 
ki zahteva hitre in ustrezne mehanizme 
odzivanja; ker je v tej globalni spremembi 
razmerja moči in geopolitični konkurenci 
EU pretežno odsotna zaradi neenotnosti 
med državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 30
Javi López

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker se svet sooča z globalnim 
premikom moči, pri čemer je geopolitična 
konkurenca vodilni trend v zunanji politiki, 
ki zahteva hitre in ustrezne mehanizme 
odzivanja;

E. ker se svet sooča z globalnim 
premikom moči, pri čemer je geopolitična 
konkurenca vodilni trend v zunanji politiki, 
ki zahteva hitre in ustrezne mehanizme 
odzivanja ter zmogljivosti;

Or. es
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Predlog spremembe 31
Željana Zovko

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker se svet sooča z globalnim 
premikom moči, pri čemer je geopolitična 
konkurenca vodilni trend v zunanji politiki, 
ki zahteva hitre in ustrezne mehanizme 
odzivanja;

E. ker se svet sooča z globalnim 
premikom moči, pri čemer je geopolitična 
konkurenca vodilni trend v zunanji politiki, 
ki zahteva hitre, poenotene in ustrezne 
mehanizme odzivanja;

Or. en

Predlog spremembe 32
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker se svet sooča z globalnim 
premikom moči, pri čemer je geopolitična 
konkurenca vodilni trend v zunanji 
politiki, ki zahteva hitre in ustrezne 
mehanizme odzivanja;

E. ker se svet sooča s spremembo 
razmerja moči, pri čemer so geopolitična 
konkurenca, množične migracije in 
prisilno ustvarjene migracije nekateri 
vodilni trendi oziroma grožnje za Evropo 
in države članice EU, ki zahtevajo hitre in 
ustrezne mehanizme odzivanja;

Or. en

Predlog spremembe 33
Kati Piri

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker si nove politične sile 
prizadevajo za lastne globalne in 
regionalne ambicije z nepredvidljivimi 

F. ker imajo vse močnejši državni 
akterji potencialno destabilizirajoče 
globalne in regionalne ambicije z 
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posledicami za svetovno varnost; nepredvidljivimi posledicami za svetovno 
varnost; ker ta globalna prerazporeditev 
lajša pojav avtokratskih voditeljev, 
nasilnih nedržavnih akterjev in ljudskih 
protestnih gibanj;

Or. en

Predlog spremembe 34
Javi López

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker si nove politične sile 
prizadevajo za lastne globalne in 
regionalne ambicije z nepredvidljivimi 
posledicami za svetovno varnost;

F. ker si nove politične sile 
prizadevajo za lastne globalne in 
regionalne ambicije z nepredvidljivimi 
posledicami za svetovno varnost in ker 
Evropa tvega, da bo pri sprejemanju 
odločitev potisnjena na rob in bo zato 
resno prikrajšana;

Or. es

Predlog spremembe 35
Željana Zovko

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker si nove politične sile 
prizadevajo za lastne globalne in 
regionalne ambicije z nepredvidljivimi 
posledicami za svetovno varnost;

F. ker si nove politične sile 
prizadevajo za lastne globalne in 
regionalne ambicije z nepredvidljivimi 
posledicami za evropsko in svetovno 
varnost, s čimer ogrožajo mir in stabilnost 
v evropskem sosedstvu;

Or. en
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Predlog spremembe 36
Pierfrancesco Majorino

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker si nove politične sile 
prizadevajo za lastne globalne in 
regionalne ambicije z nepredvidljivimi 
posledicami za svetovno varnost;

F. ker si nove politične sile 
prizadevajo za lastne globalne in 
regionalne ambicije z nepredvidljivimi 
posledicami za mir in svetovno varnost;

Or. it

Predlog spremembe 37
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker si nove politične sile 
prizadevajo za lastne globalne in 
regionalne ambicije z nepredvidljivimi 
posledicami za svetovno varnost;

F. ker si nove politične sile 
prizadevajo za lastne globalne in 
regionalne ambicije z nepredvidljivimi 
posledicami za svetovno varnost in zlasti 
za varnost evropskih državljanov, držav in 
kultur;

Or. en

Predlog spremembe 38
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Malik Azmani, Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker si nove politične sile 
prizadevajo za lastne globalne in 
regionalne ambicije z nepredvidljivimi 
posledicami za svetovno varnost;

F. ker si nove gospodarske sile 
prizadevajo za lastne globalne in 
regionalne ambicije z nepredvidljivimi 
posledicami za svetovno varnost;
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Or. en

Predlog spremembe 39
Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Marco Zanni, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker si nove politične sile 
prizadevajo za lastne globalne in 
regionalne ambicije z nepredvidljivimi 
posledicami za svetovno varnost;

F. ker si mreže terorističnih skupin 
prizadevajo za lastne globalne in 
regionalne ambicije z nepredvidljivimi 
posledicami za svetovno varnost;

Or. en

Predlog spremembe 40
Kati Piri

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker so socialno-ekonomske 
neenakosti, zatiranje, podnebne 
spremembe in pomanjkanje 
participativnega vključevanja glavni 
vzroki za globalne konflikte; ker so leta 
2015 vse države članice OZN sprejele cilje 
trajnostnega razvoja, da bi zagotovile 
načrt za pravično, pošteno, trajnostno in 
vključujoče globalno sodelovanje;

Or. en

Predlog spremembe 41
Michal Šimečka

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker bi bilo treba pri zunanjem 
delovanju EU upoštevati nove globalne 
izzive, kot so podnebne spremembe, 
energetska varnost ali migracije;

Or. en

Predlog spremembe 42
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je varnostno okolje EU 
dovzetno za zunanji pritisk, ki EU 
preprečuje, da bi uveljavljala svojo 
suverenost;

G. ker je EU dovzetna za zunanji 
pritisk na številnih področjih, kot so 
gospodarstvo, energetika, trgovina, 
bančni sistem in obramba, kar ji 
preprečuje, da bi uveljavljala svojo 
suverenost; ker zlasti politike ZDA, kot so 
sankcije proti Iranu, spodkopavajo 
verodostojnost politik EU in njenih držav 
članic na področju zunanjih zadev; ker je 
nujno treba ustvariti pogoje za strateško 
samostojnost EU in njenih držav članic; 
ker je nujno treba okrepiti neodvisnost 
EU od finančnega sistema ZDA, s čimer 
bi zaščitili evropska podjetja pred 
ameriškimi ekstrateritorialnimi 
sankcijami;

Or. en

Predlog spremembe 43
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je varnostno okolje EU G. ker je varnostno okolje EU 
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dovzetno za zunanji pritisk, ki EU 
preprečuje, da bi uveljavljala svojo 
suverenost;

dovzetno za zunanji pritisk, ki EU 
preprečuje, da bi uveljavljala svojo 
suverenost; ker nestabilnost in 
nepredvidljivost na mejah EU in v njenem 
bližnjem sosedstvu predstavljata 
neposredno grožnjo varnosti celine; ker 
sta notranja in zunanja varnost neločljivi;

Or. fr

Predlog spremembe 44
Kati Piri

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je varnostno okolje EU 
dovzetno za zunanji pritisk, ki EU 
preprečuje, da bi uveljavljala svojo 
suverenost;

G. ker je varnostno okolje EU 
dovzetno za zunanji pritisk, ki EU 
preprečuje, da bi uveljavljala svojo 
suverenost in strateško neodvisnost; ker 
ima ta zunanji pritisk tako fizično kot 
spletno razsežnost; ker so dezinformacije 
in druge oblike tujega vmešavanja resna 
tveganja za suverenost Evrope; 

Or. en

Predlog spremembe 45
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je varnostno okolje EU 
dovzetno za zunanji pritisk, ki EU 
preprečuje, da bi uveljavljala svojo 
suverenost;

G. ker je varnostno okolje EU 
dovzetno za zunanji pritisk, ki se že izvaja 
v obliki hibridnega vojskovanja, vključno 
s sovražno propagando Rusije in drugih 
akterjev, ter za vse večjo grožnjo skrajnih 
terorističnih skupin;

Or. en
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Predlog spremembe 46
Michal Šimečka

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je varnostno okolje EU 
dovzetno za zunanji pritisk, ki EU 
preprečuje, da bi uveljavljala svojo 
suverenost;

G. ker je varnostno okolje EU bolj 
nestabilno, nepredvidljivo, kompleksno in 
dovzetno za zunanji pritisk, ki EU 
preprečuje, da bi uveljavljala svojo 
suverenost; ker se EU sooča s stalnimi 
zunanjimi političnimi, gospodarskimi in 
varnostnimi izzivi;

Or. en

Predlog spremembe 47
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je varnostno okolje EU 
dovzetno za zunanji pritisk, ki EU 
preprečuje, da bi uveljavljala svojo 
suverenost;

G. ker je varnostno okolje EU odvisno 
od miru in stabilnosti v njeni soseski in je 
dovzetno za zunanji pritisk, ki EU 
preprečuje, da bi uveljavljala svojo 
suverenost;

Or. en

Predlog spremembe 48
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je varnostno okolje EU 
dovzetno za zunanji pritisk, ki EU 

G. ker je varnostno okolje EU 
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preprečuje, da bi uveljavljala svojo 
suverenost;

dovzetno za zunanji pritisk;

Or. en

Predlog spremembe 49
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je varnostno okolje EU 
dovzetno za zunanji pritisk, ki EU 
preprečuje, da bi uveljavljala svojo 
suverenost;

G. ker je varnostno okolje EU 
dovzetno za zunanji pritisk, ki državam 
članicam EU preprečuje, da bi uveljavljale 
svojo suverenost;

Or. en

Predlog spremembe 50
Witold Jan Waszczykowski

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker je vmešavanje zunanjih sil 
velika grožnja za stabilnost in varnost 
Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 51
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker učinki podnebnih sprememb 
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vse bolj vplivajo na različne vidike 
življenja ljudi, na razvojne možnosti ter na 
svetovno geopolitično ureditev in globalno 
stabilnost; ker bodo tisti, ki imajo na voljo 
manj sredstev za prilagajanje podnebnim 
spremembam, najbolj občutili njihove 
posledice; ker bi se morala zunanja 
politika EU bolj osredotočati na 
spodbujanje večstranskih dejavnosti, in 
sicer s sodelovanjem pri specifičnih 
vprašanjih, povezanih s podnebjem, z 
vzpostavljanjem strateških partnerstev ter 
s krepitvijo sodelovanja in odnosov med 
državnimi in nedržavnimi akterji, 
vključno s tistimi, ki bistveno prispevajo k 
svetovnemu onesnaževanju;

Or. en

Predlog spremembe 52
Neena Gill

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker človekove pravice na svetovni 
ravni nazadujejo; ker se ljudje iz vseh 
regij sveta, ko jih njihove vlade pustijo na 
cedilu, ozirajo k Evropi za podporo pri 
zagotavljanju, da bodo njihove človekove 
pravice spoštovane;

Or. en

Predlog spremembe 53
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker so civilne misije, ki jih vodi 
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EU, neučinkovite, poziva Komisijo, naj 
začne neodvisno pregledno revizijo 
preteklih in trenutnih mednarodnih 
civilnih ter policijskih operacij oziroma 
misij; revizija naj bo osnova za nov niz 
vodilnih načel in pravil o tem, kako lahko 
evropske države boljše sodelujejo v 
misijah v mednarodnem okolju, ko gre za 
civilno in policijsko pomoč tretjim 
državam;

Or. en

Predlog spremembe 54
Vladimír Bilčík

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker je širitvena politika EU 
učinkovit zunanjepolitični instrument 
Unije;

Or. en

Predlog spremembe 55
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Predlog resolucije
Uvodna izjava G b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gb. ker naj bi do več kot polovice rasti 
svetovnega prebivalstva do leta 2050 
prišlo v Afriki, kjer bo predvidoma rojenih 
1,3 milijarde od 2,4 milijarde dodatnih 
ljudi na planetu; ker bo koncentracija te 
rasti v nekaterih najrevnejših državah v 
kombinaciji s podnebnimi spremembami 
privedla do številnih novih izzivov, ki 
bodo, če se ne bodo začeli reševati takoj, 
predstavljali izjemno težavo tako za 
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zadevne države kot za Evropsko unijo; ker 
nedavno objavljeno poročilo Konference 
Združenih narodov za trgovino in razvoj 
(UNCTAD) o trgovini in razvoju iz leta 
2019 predvideva, da bo potrebnih 
dodatnega 2,5 bilijona USD na leto, da bi 
izpolnili zavezo agende OZN o 
trajnostnem razvoju do leta 2030;

Or. en

Predlog spremembe 56
Vladimír Bilčík

Predlog resolucije
Uvodna izjava G b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gb. ker je evropska sosedska politika 
ključni instrument v zvezi z vzhodno in 
južno sosesko;

Or. en

Predlog spremembe 57
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Predlog resolucije
Uvodna izjava G c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gc. ker je glede na propad pomembnih 
sporazumov o nadzoru orožja in 
razoroževanju, pa tudi ob upoštevanju 
nastajajočih tehnologij, kot sta 
kibernetska tehnologija in avtonomno 
razoroževanje, bi morala nadzor in 
neširjenje orožja postati pomemben vidik 
zunanje in varnostne politike EU; ker je 
treba Skupno stališče 2001/931/SZVP 
pregledati in posodobiti tako, da se bodo 
morala merila strogo uporabljati in 
izvajati ter da se bo moral vzpostaviti 
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mehanizem sankcioniranja;

Or. en

Predlog spremembe 58
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Podnaslov –1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Osnove za prenovljeno upravljanje 
skupne zunanje in varnostne politike

Or. en

Predlog spremembe 59
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Podnaslov 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ogroženi multilateralizem: nujno je 
potrebna močnejša in bolj združena 
Evropa

Or. en

Predlog spremembe 60
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek –1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

–1. poudarja, da je proces odločanja 
na področju zunanje politike EU, 
vključno s skupno zunanjo in varnostno 
politiko, tradicionalno temeljil na 
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kompleksnih ureditvah sistema nadzora in 
ravnotežja med institucijami EU in 
državami članicami ter na preudarni 
delitvi oblasti med politikami in 
pristojnostmi EU; naš uspeh pri 
oblikovanju politik, vključno s skupno 
zunanjo in varnostno politiko, je odvisen 
od visokokakovostnega standardnega 
posvetovanja, usklajevanja, sodelovanja, 
boljše priprave zakonodaje ter sposobnosti 
za spremembo ali blokiranje političnih 
ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 61
Željana Zovko

Predlog resolucije
Odstavek –1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

–1. meni, da nobena posamezna 
država članica EU ne more sama 
zagotoviti ustreznega odziva na današnje 
globalne izzive; poudarja, da je potrebno 
intenzivno evropsko sodelovanje, da bi 
imeli vpliv na svetovni ravni, kar ne bo 
mogoče, če ne bomo združeni;

Or. en

Predlog spremembe 62
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek –1a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

–1a. poudarja, da ima Evropski 
parlament kot nadnacionalni parlament 
omejen nabor instrumentov za izvajanje 
vpliva na izvršno oblast EU in da bi terjal 
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odgovornost od vodstvenih delavcev za 
njihove dejavnosti, ter da si nadzorne in 
kontrolne funkcije Evropskega 
parlamenta, vključno z objavljanjem 
resolucij ali obravnavanjem zadev ali 
političnih področij, zaslužijo večjo 
pozornost;

Or. en

Predlog spremembe 63
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek –1b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

–1b. poudarja pomen vloge Evropskega 
parlamenta pri mobilizaciji evropskega 
javnega mnenja, in sicer ne samo z 
negovanjem strateških neformalnih 
odnosov z izvršno oblastjo EU in 
nacionalnimi parlamenti, temveč tudi s 
pozitivnimi pogajanji in boljšim 
urejanjem, vključno z dobro 
pripravljenimi resolucijami, ki krepijo 
zaupanje Evropejcev, spodbujajo občutek 
evropske identitete ter ustvarjajo 
edinstven občutek skupne evropske 
pripadnosti;

Or. en

Predlog spremembe 64
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek –1c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

–1c. poziva k prenovljenemu 
upravljanju skupne zunanje in varnostne 
politike v okviru nove večpolarnosti 
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globaliziranega sveta in različnih akterjev, 
ki sodelujejo pri oblikovanju zakonov in 
politik na mednarodni ravni; zaradi 
trenutnih razmer obstaja tveganje 
politične in regulativne razdrobitve na 
mednarodni ravni, ki bi lahko povzročila 
izgubo skladnosti, mednarodno 
institucionalno blokado ter oslabitev 
konstruktivne vodstvene vloge EU pri 
oblikovanju odziva mednarodne skupnosti 
na najbolj pereče mednarodne politične in 
gospodarske izzive;

Or. en

Predlog spremembe 65
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek –1d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

–1d. obžaluje, da bo EU na podlagi 
pomanjkljivega usklajevanja, 
pomanjkanja politične volje, velikih kriz, 
vojne v Siriji ter doslej največje 
migrantske in begunske krize, vzpostavila 
podlago za prenovljeno skupno zunanjo in 
varnostno politiko v skladu s prihodnjo 
kompleksnostjo ter da bo zmožna imeti 
vodilno geopolitično vlogo na mednarodni 
ravni pri branjenju multilateralizma, 
mednarodnega prava, demokracije, 
človekovih pravic in blaginje; poudarja, 
da so kljub nasprotujočim si razlagam o 
čezatlantskem partnerstvu osrednji 
interesi med EU-ZDA/NATO za 
kolektivno varnost in blaginjo, 
spoštovanje mednarodnega prava, 
varovanje temeljnih pravic ter skupno 
obravnavanje regionalnih konfliktov in 
globalnih izzivov še veno popolnoma 
usklajeni, tako kratkoročno kot 
dolgoročno;

Or. en
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Predlog spremembe 66
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek –1e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

–1e. poudarja pomen institucij EU za 
boljše odločanje o skupni zunanji in 
varnostni politiki, in sicer s celovitim 
izkoriščanjem določb Pogodb, z 
zagotavljanjem ustreznega financiranja 
zunanjega delovanja v novem večletnem 
okviru za obdobje 2021-2027, z 
učinkovitejšo rabo obstoječih 
instrumentov ter z enotnejšim delovanjem 
pri procesu odločanja glede naše skupne 
zunanje in varnostne politike;

Or. en

Predlog spremembe 67
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek –1f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

–1f. poudarja, da je multilateralizem 
temelj zunanje in varnostne politike EU 
ter najboljši način za zagotavljanje miru, 
varnosti, človekovih pravic in blaginje; ta 
pristop prinaša prednosti za ljudi v Evropi 
in po svetu;

Or. en

Predlog spremembe 68
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Predlog resolucije
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Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. želi spomniti, da moramo, kot 
Evropejci, v času, ko nasprotujoče si sile 
vedno bolj ogrožajo svetovni red, ki temelji 
na pravilih, zagovarjati multilateralizem, 
mednarodno pravo, demokracijo in 
človekove pravice;

1. želi spomniti, da moramo kot 
Evropska unija, v času, ko nasprotujoče si 
sile vedno bolj ogrožajo svetovni red, ki 
temelji na pravilih, vztrajati pri 
multilateralizmu, mednarodnem pravu, 
demokraciji in človekovih pravicah, ter si 
prizadevati za zagotavljanje teh vrednot; 
meni, da ima multilateralizem že sam po 
sebi ekonomsko razsežnost in da mora EU 
zato prispevati k bistvenim spremembam 
mednarodne gospodarske ureditve, ki bo 
temeljila na vključevanju, trajnostnem 
razvoju in novih ekonomskih merilih 
uspešnosti, kot so ekonomije blaginje, ki 
spoštujejo družbe z demokratičnimi 
inštitucijami;

Or. en

Predlog spremembe 69
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. želi spomniti, da moramo, kot 
Evropejci, v času, ko nasprotujoče si sile 
vedno bolj ogrožajo svetovni red, ki temelji 
na pravilih, zagovarjati multilateralizem, 
mednarodno pravo, demokracijo in 
človekove pravice;

1. želi spomniti, da imajo institucije 
EU, vključno z EP kot virom 
demokratične legitimnosti, v času, ko 
nasprotujoče si sile vedno bolj ogrožajo 
svetovni red, večjo odgovornost pri 
oblikovanju razprave nad mednarodni 
ravni kot mnogi drugi akterji in da morajo 
zagovarjati multilateralizem, mednarodno 
pravo, demokracijo in človekove pravice; 
naša odgovornost je, da usmerjamo 
razpravo o SZVP in pozitivno vplivamo na 
javno mnenje o prihodnji evropski zunanji 
politiki;

Or. en
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Predlog spremembe 70
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. želi spomniti, da moramo, kot 
Evropejci, v času, ko nasprotujoče si sile 
vedno bolj ogrožajo svetovni red, ki temelji 
na pravilih, zagovarjati multilateralizem, 
mednarodno pravo, demokracijo in 
človekove pravice;

1. želi spomniti, da moramo, kot 
Evropejci, v času, ko nasprotujoče si sile 
vedno bolj ogrožajo svetovni red, ki temelji 
na pravilih, zagovarjati multilateralizem, 
mednarodno pravo, demokracijo in 
človekove pravice; poudarja, da mora 
Evropska unija delovati v skladu s svojimi 
načeli, če želi ohraniti verodostojnost kot 
zagovornica teh vrednot;

Or. en

Predlog spremembe 71
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. želi spomniti, da moramo, kot 
Evropejci, v času, ko nasprotujoče si sile 
vedno bolj ogrožajo svetovni red, ki temelji 
na pravilih, zagovarjati multilateralizem, 
mednarodno pravo, demokracijo in 
človekove pravice;

1. želi spomniti, da moramo, kot 
Evropejci, v času, ko nasprotujoče si sile 
vedno bolj ogrožajo svetovni red, ki temelji 
na pravilih, zagovarjati univerzalne 
vrednote, pravila in načela, zlasti 
multilateralizem, mednarodno pravo, 
pravno državo, demokracijo in človekove 
pravice ter nenasilno reševanje sporov;

Or. en

Predlog spremembe 72
Radosław Sikorski, Andrzej Halicki

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. želi spomniti, da moramo, kot 
Evropejci, v času, ko nasprotujoče si sile 
vedno bolj ogrožajo svetovni red, ki temelji 
na pravilih, zagovarjati multilateralizem, 
mednarodno pravo, demokracijo in 
človekove pravice;

1. želi spomniti, da moramo, kot 
Evropejci, v času, ko nasprotujoče si sile 
vedno bolj ogrožajo svetovni red, ki temelji 
na pravilih, zagovarjati multilateralizem, 
mednarodno pravo, demokracijo, pravno 
državo in človekove pravice, tako na 
mednarodni ravni kot znotraj EU;

Or. en

Predlog spremembe 73
Vladimír Bilčík

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. želi spomniti, da moramo, kot 
Evropejci, v času, ko nasprotujoče si sile 
vedno bolj ogrožajo svetovni red, ki temelji 
na pravilih, zagovarjati multilateralizem, 
mednarodno pravo, demokracijo in 
človekove pravice;

1. želi spomniti, da moramo, kot 
Evropejci, v času, ko nasprotujoče si sile 
vedno bolj ogrožajo svetovni red, ki temelji 
na pravilih, zagovarjati multilateralizem, 
mednarodno pravo, demokracijo, pravno 
državo in spoštovanje človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin;

Or. en

Predlog spremembe 74
Javi López

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. želi spomniti, da moramo, kot 
Evropejci, v času, ko nasprotujoče si sile 
vedno bolj ogrožajo svetovni red, ki temelji 
na pravilih, zagovarjati multilateralizem, 
mednarodno pravo, demokracijo in 
človekove pravice;

1. želi spomniti, da moramo, kot 
Evropejci, v času, ko nasprotujoče si sile 
vedno bolj ogrožajo svetovni red, ki temelji 
na pravilih, zagovarjati multilateralizem, 
mednarodno pravo, demokracijo in 
človekove pravice ter interese Evrope in 
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Evropejcev;

Or. es

Predlog spremembe 75
Javi López

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. želi spomniti, da moramo, kot 
Evropejci, v času, ko nasprotujoče si sile 
vedno bolj ogrožajo svetovni red, ki temelji 
na pravilih, zagovarjati multilateralizem, 
mednarodno pravo, demokracijo in 
človekove pravice;

1. želi spomniti, da moramo, kot 
Evropejci, v času, ko nasprotujoče si sile 
vedno bolj ogrožajo svetovni red, ki temelji 
na pravilih, zagovarjati multilateralizem, 
mednarodno pravo, demokracijo in 
človekove pravice ter spoštovanje pravne 
države;

Or. es

Predlog spremembe 76
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), 
Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. želi spomniti, da moramo, kot 
Evropejci, v času, ko nasprotujoče si sile 
vedno bolj ogrožajo svetovni red, ki temelji 
na pravilih, zagovarjati multilateralizem, 
mednarodno pravo, demokracijo in 
človekove pravice;

1. želi spomniti, da moramo, kot 
Evropejci, v času, ko nasprotujoče si sile 
vedno bolj ogrožajo svetovni red, ki temelji 
na pravilih, zagovarjati multilateralizem, 
prosto in pravično trgovino, mednarodno 
pravo, demokracijo in človekove pravice;

Or. en

Predlog spremembe 77
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg
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Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. želi spomniti, da moramo, kot 
Evropejci, v času, ko nasprotujoče si sile 
vedno bolj ogrožajo svetovni red, ki temelji 
na pravilih, zagovarjati multilateralizem, 
mednarodno pravo, demokracijo in 
človekove pravice;

1. želi spomniti, da moramo, kot 
Evropejci, v času, ko nasprotujoče si sile 
vedno bolj ogrožajo svetovni red, ki temelji 
na pravilih, zagovarjati države članice, 
evropsko sodelovanje, pravno državo, 
demokracijo in človekove pravice;

Or. en

Predlog spremembe 78
Susanna Ceccardi, Marco Zanni

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. želi spomniti, da moramo, kot 
Evropejci, v času, ko nasprotujoče si sile 
vedno bolj ogrožajo svetovni red, ki temelji 
na pravilih, zagovarjati multilateralizem, 
mednarodno pravo, demokracijo in 
človekove pravice;

1. želi spomniti, da moramo, kot 
Evropejci, v času, ko nasprotujoče si sile 
vedno bolj ogrožajo svetovni red, ki temelji 
na pravilih, zagovarjati multilateralizem, 
mednarodno pravo, varnost za evropske 
državljane, demokracijo in človekove 
pravice;

Or. en

Predlog spremembe 79
Michal Šimečka

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. želi spomniti, da moramo, kot 
Evropejci, v času, ko nasprotujoče si sile 
vedno bolj ogrožajo svetovni red, ki temelji 
na pravilih, zagovarjati multilateralizem, 
mednarodno pravo, demokracijo in 

1. želi spomniti, da moramo, kot 
Evropejci, v času, ko nasprotujoče si sile 
vedno bolj ogrožajo svetovni red, ki temelji 
na pravilih, zagovarjati multilateralizem, 
mednarodno pravo, demokracijo, pravno 



PE643.168v01-00 36/189 AM\1192475SL.docx

SL

človekove pravice; državo in človekove pravice;

Or. en

Predlog spremembe 80
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. želi spomniti, da moramo, kot 
Evropejci, v času, ko nasprotujoče si sile 
vedno bolj ogrožajo svetovni red, ki temelji 
na pravilih, zagovarjati multilateralizem, 
mednarodno pravo, demokracijo in 
človekove pravice;

1. želi spomniti, da morajo EU in 
njene države članice, v času, ko 
nasprotujoče si sile vedno bolj ogrožajo 
svetovni red, ki temelji na pravilih, 
zagovarjati multilateralizem, mednarodno 
pravo, demokracijo in človekove pravice;

Or. en

Predlog spremembe 81
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. priznava triplastni multilateralni 
pristop, ki temelji na naslednjih načelih: 
spoštovanje mednarodnega prava in 
zagotavljanje, da delovanje EU temelji na 
pravilih in standardih mednarodnega 
prava in sodelovanju; razširitev 
multilateralizma na novo globalno 
realnost, kjer se spodbuja skupni pristop 
in upoštevajo možnosti za izkoriščanje 
normativne zmogljivosti, avtonomnosti in 
vpliva EU v mednarodnih organizacijah, 
ohranjanje in razširjanje tega vpliva; ter 
reformirati mednarodne organizacije, da 
bodo večstranske organizacije ustrezale 
svojemu namenu;
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Or. en

Predlog spremembe 82
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. je prepričan, da imajo EU in njene 
države članice v strateškem okolju, ki se je 
občutno poslabšalo, vse večjo odgovornost 
zagotavljanja svoje varnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 83
Javi López

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je multilateralizem v 
središču prizadevanj EU za preprečevanje 
in reševanje konfliktov;

2. poudarja, da je multilateralizem v 
središču prizadevanj EU za preprečevanje 
in reševanje konfliktov; v zvezi s tem 
izrecno podpira, da vse strani ohranjajo in 
dosledno izvajajo skupni celoviti načrt 
ukrepanja kot sestavni del večstranskega 
svetovnega reda in programa neširjenja 
jedrskega orožja ter prispevka k 
regionalni varnosti na Bližnjem Vzhodu; 
zavrača, da so Združene države 
enostransko in zunajteritorialno ponovno 
uvedle sankcije, potem ko so izstopile iz 
skupnega celovitega načrta ukrepanja, 
kar je nesprejemljivo poseganje v 
legitimne gospodarske in zunanjepolitične 
interese EU;

Or. en
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Predlog spremembe 84
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je multilateralizem v 
središču prizadevanj EU za preprečevanje 
in reševanje konfliktov;

2. poudarja, da mora biti 
multilateralizem v središču prizadevanj EU 
za preprečevanje in reševanje konfliktov; 
priznava, da je lahko multilateralizem 
učinkovit samo, če obravnava in reši 
problem neenake porazdelitve moči med 
državnimi in nedržavnimi akterji;

Or. en

Predlog spremembe 85
Kati Piri

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je multilateralizem v 
središču prizadevanj EU za preprečevanje 
in reševanje konfliktov;

2. poudarja, da je multilateralizem v 
središču prizadevanj EU za preprečevanje, 
zmanjševanje in reševanje konfliktov; 
izraža priznanje EU, ker odločno podpira 
Pariški sporazume, regionalne mirovne 
sporazume in jedrsko razoroževanje;

Or. en

Predlog spremembe 86
Javi López

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je multilateralizem v 
središču prizadevanj EU za preprečevanje 

2. poudarja, da je multilateralizem v 
središču prizadevanj EU za preprečevanje 



AM\1192475SL.docx 39/189 PE643.168v01-00

SL

in reševanje konfliktov; in reševanje konfliktov ter najboljše 
jamstvo za nadnacionalni politični dialog, 
mir in stabilen svetovni red;

Or. es

Predlog spremembe 87
Željana Zovko

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je multilateralizem v 
središču prizadevanj EU za preprečevanje 
in reševanje konfliktov;

2. poudarja, da je multilateralizem v 
središču prizadevanj EU za preprečevanje 
in reševanje konfliktov; poudarja pomen 
odnosov s podobno mislečimi državami in 
sodelovanja z državami v vzponu;

Or. en

Predlog spremembe 88
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), 
Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou)

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je multilateralizem v 
središču prizadevanj EU za preprečevanje 
in reševanje konfliktov;

2. poudarja, da je multilateralizem v 
središču prizadevanj EU za preprečevanje 
in reševanje konfliktov na podlagi 
standardov in načel mednarodnega prava, 
Ustanovne listine OZN in Helsinške 
sklepne listine OVSE iz leta 1975; 

Or. en

Predlog spremembe 89
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg
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Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je multilateralizem v 
središču prizadevanj EU za preprečevanje 
in reševanje konfliktov;

2. poudarja, da mora biti evropski 
multilateralizem v središču prizadevanj EU 
za podporo državam članicam pri 
preprečevanju in reševanju konfliktov;

Or. en

Predlog spremembe 90
Witold Jan Waszczykowski

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je multilateralizem v 
središču prizadevanj EU za preprečevanje 
in reševanje konfliktov;

2. poudarja, da je multilateralizem v 
središču prizadevanj EU in držav članice 
za preprečevanje in reševanje konfliktov;

Or. en

Predlog spremembe 91
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, 
Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. obžaluje postopni umik Združenih 
držav Amerike iz multilateralnega 
svetovnega reda, in sicer umik iz 
Pariškega sporazuma, skupnega 
celovitega načrta ukrepanja (JCPOA), 
Sveta OZN za človekove pravice in 
Unesca, ter njihovo odločitev, da 
prekinejo financiranje agencije UNRWA;

Or. fr
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Predlog spremembe 92
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva k močnejši, združeni, 
učinkoviti in bolj strateški Evropski uniji, 
zlasti glede na to, da se je pravkar začel 
nov evropski politični cikel in da bi se 
lahko zunanja in varnostna politika EU 
spremenila;

3. poziva k močnejši, združeni, 
učinkoviti in bolj strateški Evropski uniji, 
zlasti glede na to, da se je pravkar začel 
nov evropski politični cikel in da bi se 
lahko zunanja in varnostna politika EU 
spremenila; obžaluje, da je ta sprememba 
osredotočena na vojaške vidike; vztraja, 
da morajo biti potrebne spremembe 
zunanje in varnostne politike EU 
usmerjene v preprečevanje kriz, 
regionalno sodelovanje na področju 
varnosti, globalno podnebno in okoljsko 
ukrepanje, krepitev političnih in socialnih 
človekovih pravic in uresničevanje ciljev 
Agende 2030 OZN za trajnostni razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 93
Michal Šimečka

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva k močnejši, združeni, 
učinkoviti in bolj strateški Evropski uniji, 
zlasti glede na to, da se je pravkar začel 
nov evropski politični cikel in da bi se 
lahko zunanja in varnostna politika EU 
spremenila;

3. poziva k močnejši, združeni, 
učinkoviti in bolj strateški Evropski uniji, 
zlasti glede na to, da se je pravkar začel 
nov evropski politični cikel in da bi se 
lahko zunanja in varnostna politika EU 
spremenila, poziva, naj se okrepijo 
prizadevanja za zaščito interesov in 
vrednot EU in naj EU deluje kot 
zanesljiva mednarodna partnerica;

Or. en
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Predlog spremembe 94
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva k močnejši, združeni, 
učinkoviti in bolj strateški Evropski uniji, 
zlasti glede na to, da se je pravkar začel 
nov evropski politični cikel in da bi se 
lahko zunanja in varnostna politika EU 
spremenila;

3. poziva k močnejši, združeni, 
učinkoviti, proaktivni in bolj strateški 
Evropski uniji, zlasti glede na to, da se je 
pravkar začel nov evropski politični cikel 
in da bi se lahko zunanja in varnostna 
politika EU spremenila;

Or. en

Predlog spremembe 95
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva k močnejši, združeni, 
učinkoviti in bolj strateški Evropski uniji, 
zlasti glede na to, da se je pravkar začel 
nov evropski politični cikel in da bi se 
lahko zunanja in varnostna politika EU 
spremenila;

3. poziva k močnejši, združeni, 
učinkoviti in bolj strateški zmožnosti 
Evropske unije za podporo državam 
članicam, zlasti glede na to, da se je 
pravkar začel nov evropski politični cikel 
in da bi se lahko zunanja in varnostna 
politika EU spremenila;

Or. en

Predlog spremembe 96
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva k močnejši, združeni, 
učinkoviti in bolj strateški Evropski uniji, 

3. poziva k vzpostavitvi učinkovitega 
sodelovanja med evropskimi državami na 
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zlasti glede na to, da se je pravkar začel 
nov evropski politični cikel in da bi se 
lahko zunanja in varnostna politika EU 
spremenila;

temelju sodelovanja med suverenimi 
državami, ki bo usmerjeno v oblikovanje 
projekta politične neodvisnosti Evrope;

Or. fr

Predlog spremembe 97
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. meni, da je treba okrepiti lastno 
učinkovitost EU in njene izvršilne 
pristojnosti na mednarodni ravni, ter 
poziva, naj se institucije EU osredotočijo 
na državljane in delujejo v interesu ljudi; 
naj sporočajo politične cilje, prednostne 
naloge in cilje, sodelujejo z navadnimi 
državljani, se osredotočajo na ljudi, ne na 
procese, ustvarjajo oprijemljive rezultate 
in naj ne ustvarjajo birokracije;

Or. en

Predlog spremembe 98
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. poziva EU, naj pri pripravi 
političnih predlogov z mednarodno 
razsežnostjo izboljša dialog z vladnimi in 
nevladnimi akterji tretjih držav, da bo 
lahko EU nastopala enoglasno;

Or. en
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Predlog spremembe 99
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ponavlja, da je nujno treba 
povečati odpornost in neodvisnost EU z 
okrepitvijo SZVP, ki bo spodbujala mir, 
varnost, človekove pravice in temeljne 
svoboščine v Evropi in po svetu;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 100
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), 
Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries, Malik 
Azmani

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ponavlja, da je nujno treba povečati 
odpornost in neodvisnost EU z okrepitvijo 
SZVP, ki bo spodbujala mir, varnost, 
človekove pravice in temeljne svoboščine v 
Evropi in po svetu;

4. ponavlja, da je nujno treba povečati 
odpornost in neodvisnost EU z okrepitvijo 
SZVP, ki bo spodbujala mir, varnost, 
človekove pravice in temeljne svoboščine v 
Evropi in po svetu; meni, da bi morala ta 
okrepljena SZVP obsegati tradicionalno 
mehko moč, pa tudi močno evropsko 
obrambno sposobnost, učinkovito politiko 
sankcij in čezmejno sodelovanje v boju 
proti terorizmu;

Or. en

Predlog spremembe 101
Radosław Sikorski, Andrzej Halicki

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ponavlja, da je nujno treba povečati 
odpornost in neodvisnost EU z okrepitvijo 
SZVP, ki bo spodbujala mir, varnost, 
človekove pravice in temeljne svoboščine v 
Evropi in po svetu;

4. ponavlja, da je nujno treba povečati 
odpornost in neodvisnost EU z okrepitvijo 
SZVP, ki bo spodbujala mir, varnost, 
človekove pravice in temeljne svoboščine v 
Evropi in po svetu; poziva k vzpostavitvi 
mehanizma EU za sankcije v zvezi s 
človekovimi pravicami, t. i. „seznama 
Magnickega“, ki bi omogočal ciljno 
usmerjene sankcije proti posameznikom, 
soudeleženim v hudih kršitvah človekovih 
pravic;

Or. en

Predlog spremembe 102
Michal Šimečka

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ponavlja, da je nujno treba povečati 
odpornost in neodvisnost EU z okrepitvijo 
SZVP, ki bo spodbujala mir, varnost, 
človekove pravice in temeljne svoboščine v 
Evropi in po svetu;

4. ponavlja, da je nujno treba povečati 
odpornost in neodvisnost EU z okrepitvijo 
SZVP, ki bo spodbujala mir, varnost, 
človekove pravice in temeljne svoboščine v 
Evropi in po svetu; poudarja, da 
verodostojnost EU v svetu temelji na tem, 
da ta načela varujejo in upoštevajo vse 
njene države članice;

Or. en

Predlog spremembe 103
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ponavlja, da je nujno treba povečati 
odpornost in neodvisnost EU z okrepitvijo 

4. ponavlja, da je nujno treba povečati 
odpornost in neodvisnost EU z okrepitvijo 
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SZVP, ki bo spodbujala mir, varnost, 
človekove pravice in temeljne svoboščine 
v Evropi in po svetu;

SZVP, ki bo zavezana miru, regionalni in 
mednarodni varnosti, človekovim 
pravicam, socialni pravičnosti in 
temeljnim svoboščinam v Evropi in po 
svetu;

Or. en

Predlog spremembe 104
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ponavlja, da je nujno treba povečati 
odpornost in neodvisnost EU z okrepitvijo 
SZVP, ki bo spodbujala mir, varnost, 
človekove pravice in temeljne svoboščine v 
Evropi in po svetu;

4. ponavlja, da je nujno treba povečati 
odpornost in neodvisnost EU z okrepitvijo 
SZVP, ki bo spodbujala mir, varnost, 
človekove pravice in temeljne svoboščine v 
Evropi, njenem sosedstvu in po svetu;

Or. en

Predlog spremembe 105
Željana Zovko

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ponavlja, da je nujno treba povečati 
odpornost in neodvisnost EU z okrepitvijo 
SZVP, ki bo spodbujala mir, varnost, 
človekove pravice in temeljne svoboščine 
v Evropi in po svetu;

4. ponavlja, da je nujno treba povečati 
odpornost in neodvisnost EU z okrepitvijo 
SZVP, ki bo spodbujala mir, varnost, 
človekove pravice, temeljne svoboščine in 
pravno državo v Evropi in po svetu;

Or. en

Predlog spremembe 106
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg
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Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ponavlja, da je nujno treba povečati 
odpornost in neodvisnost EU z okrepitvijo 
SZVP, ki bo spodbujala mir, varnost, 
človekove pravice in temeljne svoboščine v 
Evropi in po svetu;

4. ponavlja, da je nujno treba povečati 
odpornost držav članic EU, s tem da se 
podpira mir, pravna država, varnost, 
človekove pravice in temeljne svoboščine v 
Evropi in tako poskrbi, da bo SZVP na 
prvo mesto postavila varnost in dobrobit 
evropskih državljanov in držav;

Or. en

Predlog spremembe 107
Martin Horwood, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Phil Bennion

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. meni, da je primeren trenutek za 
strateški pregled „globalne strategije EU“ 
in da je ta pregled tudi potreben zaradi 
nekaterih korenitih geopolitičnih 
sprememb, ki so se zgodile od sprejetja 
strategije (politična nesoglasja na obeh 
straneh Atlantika, pojav novih 
prodornejših sil, kot je Kitajska, 
zaostrovanje podnebne krize itd.) in ki 
imajo hude posledice za zunanjepolitične 
cilje in varnostno politiko EU na splošno; 
zato poziva, naj visoki 
predstavnik/podpredsednik začne proces 
splošnih vključujočih posvetovanj, v 
katere bodo vključene države članice in 
vodilni zunanji strokovnjaki na področju 
zunanje politike EU in organizacij civilne 
družbe;

Or. en
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Predlog spremembe 108
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da mora Evropska unija 
prevzeti vodilno vlogo v svetu in izkoristiti 
svoj politični potencial za razmišljanje in 
ukrepanje kot geopolitična sila, pri tem pa 
zagovarjati in promovirati svoje skupne 
vrednote in interese v svetu; ponovno 
potrjuje, da je treba zagotoviti „strateško 
avtonomijo EU“; v celoti podpira 
odločitev prihodnje predsednice Komisije, 
da izvršno vejo EU preoblikuje v 
„geopolitično komisijo“;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 109
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da mora Evropska unija 
prevzeti vodilno vlogo v svetu in izkoristiti 
svoj politični potencial za razmišljanje in 
ukrepanje kot geopolitična sila, pri tem pa 
zagovarjati in promovirati svoje skupne 
vrednote in interese v svetu; ponovno 
potrjuje, da je treba zagotoviti „strateško 
avtonomijo EU“; v celoti podpira odločitev 
prihodnje predsednice Komisije, da izvršno 
vejo EU preoblikuje v „geopolitično 
komisijo“;

5. meni, da mora Evropska unija 
prevzeti vodilno vlogo v svetu in izkoristiti 
svoj politični potencial za razmišljanje in 
ukrepanje kot geopolitična sila, pri tem pa 
zagovarjati in promovirati svoje skupne 
vrednote in interese v svetu; ponovno 
potrjuje, da je treba zagotoviti „strateško 
avtonomijo EU“, si prizadeva spodbujati 
bolj sposobno in neodvisno EU v času vse 
večjega geopolitične konkurence; v celoti 
podpira odločitev prihodnje predsednice 
Komisije, da izvršno vejo EU preoblikuje v 
„geopolitično komisijo“; meni, da si bo 
morala ta prizadevati zaščititi svoje 
interese, pri tem pa v celoti spoštovati 
mednarodno pravo in lastne vrednote; 
meni, da mora EU uporabiti vse svoje 
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pristojnosti v duhu sodelovanja in 
odprtosti, pri tem pa si pridržati pravico, 
da po potrebi sprejme ustrezne ukrepe;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da mora Evropska unija 
prevzeti vodilno vlogo v svetu in izkoristiti 
svoj politični potencial za razmišljanje in 
ukrepanje kot geopolitična sila, pri tem pa 
zagovarjati in promovirati svoje skupne 
vrednote in interese v svetu; ponovno 
potrjuje, da je treba zagotoviti „strateško 
avtonomijo EU“; v celoti podpira odločitev 
prihodnje predsednice Komisije, da izvršno 
vejo EU preoblikuje v „geopolitično 
komisijo“;

5. meni, da mora Evropska unija 
prevzeti vodilno vlogo v svetu in izkoristiti 
svoj politični potencial za razmišljanje in 
ukrepanje kot geopolitična sila, pri tem pa 
zagovarjati in promovirati svoje skupne 
vrednote in interese v svetu; ponovno 
potrjuje, da je treba zagotoviti „strateško 
avtonomijo EU“; v celoti podpira odločitev 
prihodnje predsednice Komisije, da izvršno 
vejo EU preoblikuje v „geopolitično 
komisijo“; poudarja, da bi se od 
„geopolitične komisije“ zato pričakovalo, 
da bo globalna vprašanja obravnavala 
preventivno in se nanje ne bo zgolj 
odzivala; zato meni, da bi si morala 
Evropska unija, brez poseganja v svoj 
status normativne sile, prizadevati biti bolj 
odločna;

Or. en

Predlog spremembe 111
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), 
Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries, Malik 
Azmani

Predlog resolucije
Odstavek 5
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da mora Evropska unija 
prevzeti vodilno vlogo v svetu in izkoristiti 
svoj politični potencial za razmišljanje in 
ukrepanje kot geopolitična sila, pri tem pa 
zagovarjati in promovirati svoje skupne 
vrednote in interese v svetu; ponovno 
potrjuje, da je treba zagotoviti „strateško 
avtonomijo EU“; v celoti podpira odločitev 
prihodnje predsednice Komisije, da izvršno 
vejo EU preoblikuje v „geopolitično 
komisijo“;

5. meni, da mora Evropska unija 
prevzeti odgovorno in oprijemljivo vodilno 
vlogo v svetu in izkoristiti svoj politični 
potencial za razmišljanje in ukrepanje kot 
geopolitična sila, pri tem pa zagovarjati in 
promovirati svoje skupne vrednote in 
interese v svetu; ponovno potrjuje, da je 
treba zagotoviti „strateško avtonomijo 
EU“; v celoti podpira odločitev prihodnje 
predsednice Komisije, da izvršno vejo EU 
preoblikuje v „geopolitično komisijo“, ki 
se bo sistematično lotila zunanjepolitičnih 
zadev; pozdravlja zavezo prihodnjega 
visokega predstavnika/podpredsednika, da 
bo usklajeval zunanje razsežnosti 
delovanja Komisije in bolje povezal 
notranje in zunanje vidike politik EU;

Or. en

Predlog spremembe 112
Kati Piri

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da mora Evropska unija 
prevzeti vodilno vlogo v svetu in izkoristiti 
svoj politični potencial za razmišljanje in 
ukrepanje kot geopolitična sila, pri tem pa 
zagovarjati in promovirati svoje skupne 
vrednote in interese v svetu; ponovno 
potrjuje, da je treba zagotoviti „strateško 
avtonomijo EU“; v celoti podpira odločitev 
prihodnje predsednice Komisije, da izvršno 
vejo EU preoblikuje v „geopolitično 
komisijo“;

5. meni, da mora Evropska unija 
prevzeti vodilno vlogo v svetu in izkoristiti 
svoj politični potencial za razmišljanje in 
ukrepanje kot geopolitična sila, pri tem pa 
zagovarjati in promovirati svoje skupne 
vrednote in interese v svetu; ponovno 
potrjuje, da je treba zagotoviti „strateško 
avtonomijo EU“; v celoti podpira odločitev 
prihodnje predsednice Komisije, da izvršno 
vejo EU preoblikuje v „geopolitično 
komisijo“; potrjuje svojo zavezanost 
globalni strategiji EU, ki je odločilen 
korak naprej od ad hoc reševanja kriz do 
celostnega pristopa k zunanji politiki EU;

Or. en
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Predlog spremembe 113
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da mora Evropska unija 
prevzeti vodilno vlogo v svetu in izkoristiti 
svoj politični potencial za razmišljanje in 
ukrepanje kot geopolitična sila, pri tem pa 
zagovarjati in promovirati svoje skupne 
vrednote in interese v svetu; ponovno 
potrjuje, da je treba zagotoviti „strateško 
avtonomijo EU“; v celoti podpira odločitev 
prihodnje predsednice Komisije, da 
izvršno vejo EU preoblikuje v 
„geopolitično komisijo“;

5. meni, da mora Evropska unija 
postati verodostojen in učinkovit svetovni 
akter in izkoristiti svoj politični potencial 
za razmišljanje in ukrepanje kot sila, ki 
doseže pomemben učinek, pri tem pa 
zagovarjati in promovirati cilje člena 21 
PEU, splošna načela in pravila, skupne 
vrednote in interese v svetu; ponovno 
potrjuje, da je treba zagotoviti „politično in 
operativno avtonomijo EU“; v celoti 
podpira odločitev predsednice Komisije, da 
izvršno vejo EU preoblikuje v Komisijo, ki 
se bo osredotočila na oblikovanje 
verodostojnega zunanjega akterja;

Or. en

Predlog spremembe 114
Idoia Villanueva Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da mora Evropska unija 
prevzeti vodilno vlogo v svetu in izkoristiti 
svoj politični potencial za razmišljanje in 
ukrepanje kot geopolitična sila, pri tem pa 
zagovarjati in promovirati svoje skupne 
vrednote in interese v svetu; ponovno 
potrjuje, da je treba zagotoviti „strateško 
avtonomijo EU“; v celoti podpira odločitev 
prihodnje predsednice Komisije, da izvršno 
vejo EU preoblikuje v „geopolitično 
komisijo“;

5. meni, da mora Evropska unija 
prevzeti vodilno vlogo v svetu in izkoristiti 
svoj politični potencial za razmišljanje in 
ukrepanje kot geopolitična sila, pri tem pa 
zagovarjati in promovirati svoje skupne 
vrednote in interese v svetu; ponovno 
potrjuje, da mora zato oblikovati novo 
strategijo, ki bo v našem skupnem 
interesu in v interesu naših zaveznikov 
presegla atlanticistične vizije, da je treba 
zagotoviti „strateško avtonomijo EU“; v 
celoti podpira odločitev prihodnje 
predsednice Komisije, da izvršno vejo EU 
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preoblikuje v „geopolitično komisijo“;

Or. en

Predlog spremembe 115
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da mora Evropska unija 
prevzeti vodilno vlogo v svetu in izkoristiti 
svoj politični potencial za razmišljanje in 
ukrepanje kot geopolitična sila, pri tem pa 
zagovarjati in promovirati svoje skupne 
vrednote in interese v svetu; ponovno 
potrjuje, da je treba zagotoviti „strateško 
avtonomijo EU“; v celoti podpira odločitev 
prihodnje predsednice Komisije, da izvršno 
vejo EU preoblikuje v „geopolitično 
komisijo“;

5. meni, da mora Evropska unija 
prevzeti vodilno vlogo v svetu in izkoristiti 
svoj politični potencial za razmišljanje in 
ukrepanje kot geopolitična sila, pri tem pa 
zagovarjati in promovirati svoje skupne 
vrednote in interese v svetu; ponovno 
potrjuje, da je treba zagotoviti „strateško 
avtonomijo EU“, kar je junija 2018 v 
globalni strategiji EU potrdilo 28 
voditeljev držav in vlad; v celoti podpira 
odločitev prihodnje predsednice Komisije, 
da izvršno vejo EU preoblikuje v 
„geopolitično komisijo“;

Or. fr

Predlog spremembe 116
Michal Šimečka

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da mora Evropska unija 
prevzeti vodilno vlogo v svetu in izkoristiti 
svoj politični potencial za razmišljanje in 
ukrepanje kot geopolitična sila, pri tem pa 
zagovarjati in promovirati svoje skupne 
vrednote in interese v svetu; ponovno 
potrjuje, da je treba zagotoviti „strateško 
avtonomijo EU“; v celoti podpira odločitev 
prihodnje predsednice Komisije, da izvršno 

5. meni, da mora Evropska unija 
prevzeti vodilno vlogo v svetu in izkoristiti 
svoj politični potencial za razmišljanje in 
ukrepanje kot geopolitična sila, pri tem pa 
zagovarjati in promovirati svoje skupne 
vrednote in interese v svetu; ponovno 
potrjuje, da je treba zagotoviti „strateško 
avtonomijo EU“, kot je poudarjeno v 
globalni strategiji Unije; v celoti podpira 
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vejo EU preoblikuje v „geopolitično 
komisijo“;

odločitev prihodnje predsednice Komisije, 
da izvršno vejo EU preoblikuje v 
„geopolitično komisijo“;

Or. en

Predlog spremembe 117
Javi López

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da mora Evropska unija 
prevzeti vodilno vlogo v svetu in izkoristiti 
svoj politični potencial za razmišljanje in 
ukrepanje kot geopolitična sila, pri tem pa 
zagovarjati in promovirati svoje skupne 
vrednote in interese v svetu; ponovno 
potrjuje, da je treba zagotoviti „strateško 
avtonomijo EU“; v celoti podpira odločitev 
prihodnje predsednice Komisije, da 
izvršno vejo EU preoblikuje v 
„geopolitično komisijo“;

5. meni, da mora Evropska unija 
prevzeti vodilno vlogo v svetu in izkoristiti 
svoj politični potencial za razmišljanje in 
ukrepanje kot geopolitična sila, pri tem pa 
zagovarjati in promovirati svoje skupne 
vrednote in interese v svetu; ponovno 
potrjuje, da je treba zagotoviti „strateško 
avtonomijo EU“;

Or. es

Predlog spremembe 118
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da mora Evropska unija 
prevzeti vodilno vlogo v svetu in izkoristiti 
svoj politični potencial za razmišljanje in 
ukrepanje kot geopolitična sila, pri tem pa 
zagovarjati in promovirati svoje skupne 
vrednote in interese v svetu; ponovno 
potrjuje, da je treba zagotoviti „strateško 
avtonomijo EU“; v celoti podpira odločitev 
prihodnje predsednice Komisije, da izvršno 

5. meni, da mora Evropska unija 
prevzeti vodilno vlogo v svetu in izkoristiti 
svoj politični potencial za razmišljanje in 
ukrepanje kot geopolitična sila, pri tem pa 
zagovarjati in promovirati svoje skupne 
vrednote in interese v svetu, pomagati 
reševati spore po vsem svetu in oblikovati 
globalno upravljanje; ponovno potrjuje, da 
je treba zagotoviti „strateško avtonomijo 
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vejo EU preoblikuje v „geopolitično 
komisijo“;

EU“; v celoti podpira odločitev prihodnje 
predsednice Komisije, da izvršno vejo EU 
preoblikuje v „geopolitično komisijo“;

Or. en

Predlog spremembe 119
Pierfrancesco Majorino

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da mora Evropska unija 
prevzeti vodilno vlogo v svetu in izkoristiti 
svoj politični potencial za razmišljanje in 
ukrepanje kot geopolitična sila, pri tem pa 
zagovarjati in promovirati svoje skupne 
vrednote in interese v svetu; ponovno 
potrjuje, da je treba zagotoviti „strateško 
avtonomijo EU“; v celoti podpira odločitev 
prihodnje predsednice Komisije, da izvršno 
vejo EU preoblikuje v „geopolitično 
komisijo“;

5. meni, da mora Evropska unija 
prevzeti vodilno vlogo v svetu in izkoristiti 
svoj politični potencial za razmišljanje in 
ukrepanje kot geopolitična sila, pri tem pa 
zagovarjati in promovirati svoje skupne 
vrednote – začenši z mirom in varstvom 
človekovih pravic – in interese v svetu; 
ponovno potrjuje, da je treba zagotoviti 
„strateško avtonomijo EU“; v celoti 
podpira odločitev prihodnje predsednice 
Komisije, da izvršno vejo EU preoblikuje v 
„geopolitično komisijo“;

Or. it

Predlog spremembe 120
Witold Jan Waszczykowski

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da mora Evropska unija 
prevzeti vodilno vlogo v svetu in izkoristiti 
svoj politični potencial za razmišljanje in 
ukrepanje kot geopolitična sila, pri tem pa 
zagovarjati in promovirati svoje skupne 
vrednote in interese v svetu; ponovno 
potrjuje, da je treba zagotoviti „strateško 
avtonomijo EU“; v celoti podpira odločitev 

5. meni, da mora Evropska unija, v 
polnem sodelovanju z državami članicami, 
prevzeti vodilno vlogo v svetu in izkoristiti 
svoj politični potencial za razmišljanje in 
ukrepanje kot geopolitična sila, pri tem pa 
zagovarjati in promovirati svoje skupne 
vrednote in interese v svetu; ponovno 
potrjuje, da je treba zagotoviti „strateško 



AM\1192475SL.docx 55/189 PE643.168v01-00

SL

prihodnje predsednice Komisije, da izvršno 
vejo EU preoblikuje v „geopolitično 
komisijo“;

avtonomijo EU“; v celoti podpira odločitev 
prihodnje predsednice Komisije, da izvršno 
vejo EU preoblikuje v „geopolitično 
komisijo“;

Or. en

Predlog spremembe 121
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da mora Evropska unija 
prevzeti vodilno vlogo v svetu in izkoristiti 
svoj politični potencial za razmišljanje in 
ukrepanje kot geopolitična sila, pri tem pa 
zagovarjati in promovirati svoje skupne 
vrednote in interese v svetu; ponovno 
potrjuje, da je treba zagotoviti „strateško 
avtonomijo EU“; v celoti podpira 
odločitev prihodnje predsednice Komisije, 
da izvršno vejo EU preoblikuje v 
„geopolitično komisijo“;

5. meni, da mora Evropska unija 
prevzeti bolj vidno vlogo na 
mednarodnem prizorišču in izkoristiti svoj 
politični potencial za ukrepanje, pri tem pa 
zagovarjati in promovirati svoje skupne 
vrednote in interese v svetu; je seznanjen z 
odločitvijo predsednice Komisije, da 
izvršno vejo EU preoblikuje v 
„geopolitično komisijo“, vendar poudarja, 
da imajo Svet in države članice vodilno 
vlogo pri oblikovanju zunanje politike 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 122
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da mora Evropska unija 
prevzeti vodilno vlogo v svetu in izkoristiti 
svoj politični potencial za razmišljanje in 
ukrepanje kot geopolitična sila, pri tem pa 
zagovarjati in promovirati svoje skupne 
vrednote in interese v svetu; ponovno 
potrjuje, da je treba zagotoviti „strateško 

5. meni, da mora Evropska unija 
prevzeti bolj proaktivno vlogo v svetu in 
izkoristiti svoj politični potencial za 
razmišljanje in ukrepanje kot geopolitična 
sila, pri tem pa zagovarjati in promovirati 
svoje skupne vrednote in interese v svetu; 
ponovno potrjuje, da je treba zagotoviti 
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avtonomijo EU“; v celoti podpira odločitev 
prihodnje predsednice Komisije, da izvršno 
vejo EU preoblikuje v „geopolitično 
komisijo“;

„strateško avtonomijo EU“; v celoti 
podpira odločitev prihodnje predsednice 
Komisije, da izvršno vejo EU preoblikuje v 
„geopolitično komisijo“;

Or. en

Predlog spremembe 123
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da mora Evropska unija 
prevzeti vodilno vlogo v svetu in izkoristiti 
svoj politični potencial za razmišljanje in 
ukrepanje kot geopolitična sila, pri tem pa 
zagovarjati in promovirati svoje skupne 
vrednote in interese v svetu; ponovno 
potrjuje, da je treba zagotoviti „strateško 
avtonomijo EU“; v celoti podpira 
odločitev prihodnje predsednice Komisije, 
da izvršno vejo EU preoblikuje v 
„geopolitično komisijo“;

5. meni, da morajo države članice EU 
prevzeti vodilno vlogo v svetu in izkoristiti 
svoj politični potencial za razmišljanje in 
ukrepanje kot geopolitična sila, pri tem pa 
zagovarjati in promovirati svoje skupne 
vrednote in interese v svetu; ponovno 
potrjuje, da je treba zagotoviti „strateško 
avtonomijo za države EU“; nasprotuje 
odločitvi prihodnje predsednice Komisije, 
da izvršno vejo EU preoblikuje v 
„geopolitično komisijo“;

Or. fr

Predlog spremembe 124
Željana Zovko

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. ponavlja, da so cilji evropske 
politike do držav zahodnega Balkana – 
poleg splošne SVZP – da se jim pomaga v 
pristopnem procesu; poudarja, da širitveni 
proces temelji na doseženem napredku in 
je odvisen od spoštovanja kopenhagenskih 
meril in individualne uspešnosti pri 
doseganju predpisanih meril;
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Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. v zvezi s tem meni, da bi se morala 
EU bolj opirati na trgovinske in razvojne 
instrumente, kot so dvostranski in 
prostotrgovinski sporazumi s tretjimi 
državami, tako da bi ratifikacijo 
sporazumov pogojevala z izpolnjevanjem 
Pariškega sporazuma in s spoštovanjem 
temeljnih evropskih vrednot;

Or. fr

Predlog spremembe 126
Javier Nart, Phil Bennion, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Urmas Paet

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. meni, da bi morala EU za 
ohranitev svoje zunanje verodostojnosti v 
središče sporazumov s tretjimi državami 
postaviti klavzule o človekovih pravicah, 
jih pogojevati s tem in jih po potrebi 
uporabljati;

Or. en

Predlog spremembe 127
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da bi se morala Evropska 
unija hitreje in učinkoviteje odzivati na 
krize in nameniti več pozornosti 
preprečevanju konfliktov v zgodnji fazi;

6. meni, da bi se morala Evropska 
unija hitreje in učinkoviteje odzivati na 
krize in nameniti več pozornosti 
preprečevanju konfliktov v zgodnji fazi; 
želi spomniti, da je treba v zvezi s tem 
znatno povečati proračunska sredstva EU 
za naslednji večletni finančni okvir in vsaj 
podvojiti sredstva za preprečevanje 
sporov, vzpostavljanje miru in mediacijo;

Or. en

Predlog spremembe 128
Radosław Sikorski, Andrzej Halicki

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da bi se morala Evropska 
unija hitreje in učinkoviteje odzivati na 
krize in nameniti več pozornosti 
preprečevanju konfliktov v zgodnji fazi;

6. meni, da bi se morala Evropska 
unija hitreje in učinkoviteje odzivati na 
krize in nameniti več pozornosti 
preprečevanju konfliktov v zgodnji fazi; 
želi spomniti na bistveno vlogo EU pri 
spodbujanju demokracije v sosedstvu 
Evrope, zlasti prek programov podpore 
Evropske ustanove za demokracijo;

Or. en

Predlog spremembe 129
Javi López

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe
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6. meni, da bi se morala Evropska 
unija hitreje in učinkoviteje odzivati na 
krize in nameniti več pozornosti 
preprečevanju konfliktov v zgodnji fazi;

6. meni, da se mora Evropska unija 
hitreje in učinkoviteje odzivati na krize, 
tudi z okrepitvijo civilnih in vojaških 
misij, ki so del skupne varnostne in 
obrambne politike, ter nameniti več 
pozornosti preprečevanju konfliktov v 
zgodnji fazi;

Or. es

Predlog spremembe 130
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da bi se morala Evropska 
unija hitreje in učinkoviteje odzivati na 
krize in nameniti več pozornosti 
preprečevanju konfliktov v zgodnji fazi;

6. meni, da bi se morala Evropska 
unija hitreje in učinkoviteje odzivati na 
krize; zato bi morala nameniti več 
pozornosti preprečevanju konfliktov, tako 
da bi obravnavala korenine nestabilnosti 
in vzpostavila instrumente za njihovo 
odpravljanje;

Or. en

Predlog spremembe 131
Pierfrancesco Majorino

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da bi se morala Evropska 
unija hitreje in učinkoviteje odzivati na 
krize in nameniti več pozornosti 
preprečevanju konfliktov v zgodnji fazi;

6. meni, da bi se morala Evropska 
unija hitreje in učinkoviteje odzivati na 
krize z vsemi diplomatskimi in 
gospodarskimi instrumenti, s katerimi 
razpolaga, in da bi morala nameniti več 
pozornosti preprečevanju konfliktov v 
zgodnji fazi;

Or. it
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Predlog spremembe 132
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da bi se morala Evropska 
unija hitreje in učinkoviteje odzivati na 
krize in nameniti več pozornosti 
preprečevanju konfliktov v zgodnji fazi;

6. meni, da bi se morale države EU 
hitreje in učinkoviteje odzivati na krize in 
nameniti več pozornosti preprečevanju 
konfliktov v zgodnji fazi;

Or. fr

Predlog spremembe 133
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da bi se morala Evropska 
unija hitreje in učinkoviteje odzivati na 
krize in nameniti več pozornosti 
preprečevanju konfliktov v zgodnji fazi;

6. meni, da bi morale države članice 
EU razmisliti o vzpostavitvi mehanizmov, 
s katerimi bi primeru krize povečali 
hitrost in učinkovitost zagotavljanja 
podpore državam članicam EU;

Or. en

Predlog spremembe 134
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da mora Evropska unija 
namesto pristopa odzivanja začeti 
uporabljati pristop predvidevanja in se 
povezati z enako mislečimi partnerji, da bi 
se postavila v bran svetovnemu redu, ki 
temelji na pravilih in na mednarodnem 

črtano
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pravu; želi spomniti, da SZVP Evropske 
unije temelji na partnerstvu in 
multilateralizmu, ki pomagata združiti 
ustrezne regionalne in svetovne sile; 
poudarja, da je nujno treba preučiti nove 
oblike zavezništev in poiskati inovativne 
mehanizme sodelovanja;

Or. en

Predlog spremembe 135
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da mora Evropska unija 
namesto pristopa odzivanja začeti 
uporabljati pristop predvidevanja in se 
povezati z enako mislečimi partnerji, da bi 
se postavila v bran svetovnemu redu, ki 
temelji na pravilih in na mednarodnem 
pravu; želi spomniti, da SZVP Evropske 
unije temelji na partnerstvu in 
multilateralizmu, ki pomagata združiti 
ustrezne regionalne in svetovne sile; 
poudarja, da je nujno treba preučiti nove 
oblike zavezništev in poiskati inovativne 
mehanizme sodelovanja;

7. poudarja, da je nujno treba preučiti 
nove oblike zavezništev in poiskati 
inovativne mehanizme sodelovanja;

Or. fr

Predlog spremembe 136
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da mora Evropska unija 
namesto pristopa odzivanja začeti 
uporabljati pristop predvidevanja in se 

7. poudarja, da mora Evropska unija 
namesto pristopa odzivanja začeti 
uporabljati pristop predvidevanja in se 
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povezati z enako mislečimi partnerji, da bi 
se postavila v bran svetovnemu redu, ki 
temelji na pravilih in na mednarodnem 
pravu; želi spomniti, da SZVP Evropske 
unije temelji na partnerstvu in 
multilateralizmu, ki pomagata združiti 
ustrezne regionalne in svetovne sile; 
poudarja, da je nujno treba preučiti nove 
oblike zavezništev in poiskati inovativne 
mehanizme sodelovanja;

povezati z enako mislečimi partnerji, da bi 
se postavila v bran svetovnemu redu, ki 
temelji na pravilih in na mednarodnem 
pravu; želi spomniti, da SZVP Evropske 
unije temelji na partnerstvu in 
multilateralizmu, ki pomagata združiti 
ustrezne regionalne in svetovne sile;

Or. en

Predlog spremembe 137
Radosław Sikorski

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da mora Evropska unija 
namesto pristopa odzivanja začeti 
uporabljati pristop predvidevanja in se 
povezati z enako mislečimi partnerji, da bi 
se postavila v bran svetovnemu redu, ki 
temelji na pravilih in na mednarodnem 
pravu; želi spomniti, da SZVP Evropske 
unije temelji na partnerstvu in 
multilateralizmu, ki pomagata združiti 
ustrezne regionalne in svetovne sile; 
poudarja, da je nujno treba preučiti nove 
oblike zavezništev in poiskati inovativne 
mehanizme sodelovanja;

7. poudarja, da mora Evropska unija 
namesto pristopa odzivanja začeti 
uporabljati pristop predvidevanja in se 
povezati z enako mislečimi partnerji, da bi 
se postavila v bran svetovnemu redu, ki 
temelji na pravilih in na mednarodnem 
pravu; želi spomniti, da SZVP Evropske 
unije temelji na partnerstvu in 
multilateralizmu, ki pomagata združiti 
ustrezne regionalne in svetovne sile; 
poudarja, da je nujno treba preučiti nove 
oblike sodelovanja zavezništev, zlasti pri 
spremljanju in nadzoru tehnoloških, 
trgovinskih in naložbenih tokov, in 
poiskati inovativne mehanizme 
sodelovanja

Or. en

Predlog spremembe 138
Michal Šimečka

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da mora Evropska unija 
namesto pristopa odzivanja začeti 
uporabljati pristop predvidevanja in se 
povezati z enako mislečimi partnerji, da bi 
se postavila v bran svetovnemu redu, ki 
temelji na pravilih in na mednarodnem 
pravu; želi spomniti, da SZVP Evropske 
unije temelji na partnerstvu in 
multilateralizmu, ki pomagata združiti 
ustrezne regionalne in svetovne sile; 
poudarja, da je nujno treba preučiti nove 
oblike zavezništev in poiskati inovativne 
mehanizme sodelovanja;

7. poudarja, da mora Evropska unija 
namesto pristopa odzivanja začeti 
uporabljati pristop predvidevanja in se 
povezati z enako mislečimi partnerji, da bi 
se postavila v bran svetovnemu redu, ki 
temelji na pravilih in na mednarodnem 
pravu; želi spomniti, da SZVP Evropske 
unije temelji na partnerstvu in 
multilateralizmu, ki pomagata združiti 
ustrezne regionalne in svetovne sile; 
poudarja, da je nujno treba preučiti nove 
oblike zavezništev in poiskati inovativne 
mehanizme sodelovanja, ter poziva k 
skupnim prizadevanjem za reformo 
večstranskih organizacij, da bodo 
ustrezale svojemu namenu;

Or. en

Predlog spremembe 139
Kati Piri

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da mora Evropska unija 
namesto pristopa odzivanja začeti 
uporabljati pristop predvidevanja in se 
povezati z enako mislečimi partnerji, da bi 
se postavila v bran svetovnemu redu, ki 
temelji na pravilih in na mednarodnem 
pravu; želi spomniti, da SZVP Evropske 
unije temelji na partnerstvu in 
multilateralizmu, ki pomagata združiti 
ustrezne regionalne in svetovne sile; 
poudarja, da je nujno treba preučiti nove 
oblike zavezništev in poiskati inovativne 
mehanizme sodelovanja;

7. poudarja, da mora Evropska unija 
namesto pristopa odzivanja začeti 
uporabljati pristop predvidevanja in se 
povezati z enako mislečimi partnerji, da bi 
se postavila v bran svetovnemu redu, ki 
temelji na pravilih in na mednarodnem in 
humanitarnem pravu in večstranskih 
pogodbah; želi spomniti, da SZVP 
Evropske unije temelji na partnerstvu in 
multilateralizmu, ki pomagata združiti 
ustrezne regionalne in svetovne sile; 
poudarja, da je nujno treba preučiti nove 
oblike zavezništev in poiskati inovativne in 
vključujoče mehanizme sodelovanja;

Or. en
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Predlog spremembe 140
Javi López

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da mora Evropska unija 
namesto pristopa odzivanja začeti 
uporabljati pristop predvidevanja in se 
povezati z enako mislečimi partnerji, da bi 
se postavila v bran svetovnemu redu, ki 
temelji na pravilih in na mednarodnem 
pravu; želi spomniti, da SZVP Evropske 
unije temelji na partnerstvu in 
multilateralizmu, ki pomagata združiti 
ustrezne regionalne in svetovne sile; 
poudarja, da je nujno treba preučiti nove 
oblike zavezništev in poiskati inovativne 
mehanizme sodelovanja;

7. poudarja, da mora Evropska unija 
namesto pristopa odzivanja začeti 
uporabljati pristop predvidevanja in se 
povezati z enako mislečimi partnerji, da bi 
se postavila v bran svetovnemu redu, ki 
temelji na pravilih in na mednarodnem 
pravu; želi spomniti, da SZVP Evropske 
unije temelji na partnerstvu in 
multilateralizmu, ki pomagata združiti 
ustrezne regionalne in svetovne sile; 
poudarja, da je nujno treba preučiti nove 
oblike zavezništev in poiskati inovativne 
mehanizme sodelovanja za razvoj 
pametnega multilateralizma;

Or. es

Predlog spremembe 141
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da mora Evropska unija 
namesto pristopa odzivanja začeti 
uporabljati pristop predvidevanja in se 
povezati z enako mislečimi partnerji, da bi 
se postavila v bran svetovnemu redu, ki 
temelji na pravilih in na mednarodnem 
pravu; želi spomniti, da SZVP Evropske 
unije temelji na partnerstvu in 
multilateralizmu, ki pomagata združiti 
ustrezne regionalne in svetovne sile; 
poudarja, da je nujno treba preučiti nove 
oblike zavezništev in poiskati inovativne 

7. poudarja, da mora Evropska unija 
namesto pristopa odzivanja začeti 
uporabljati pristop predvidevanja in se 
povezati z enako mislečimi partnerji, 
predvsem z Natom, da bi se postavila v 
bran svetovnemu redu, ki temelji na 
pravilih in na mednarodnem pravu; želi 
spomniti, da SZVP Evropske unije temelji 
na partnerstvu in multilateralizmu, ki 
pomagata združiti ustrezne regionalne in 
svetovne sile; poudarja, da je nujno treba 
preučiti nove oblike zavezništev in poiskati 
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mehanizme sodelovanja; inovativne mehanizme sodelovanja;

Or. en

Predlog spremembe 142
Javi López

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da mora Evropska unija 
namesto pristopa odzivanja začeti 
uporabljati pristop predvidevanja in se 
povezati z enako mislečimi partnerji, da bi 
se postavila v bran svetovnemu redu, ki 
temelji na pravilih in na mednarodnem 
pravu; želi spomniti, da SZVP Evropske 
unije temelji na partnerstvu in 
multilateralizmu, ki pomagata združiti 
ustrezne regionalne in svetovne sile; 
poudarja, da je nujno treba preučiti nove 
oblike zavezništev in poiskati inovativne 
mehanizme sodelovanja;

7. poudarja, da mora Evropska unija 
namesto pristopa odzivanja začeti 
uporabljati pristop predvidevanja in se 
povezati z enako mislečimi partnerji, da bi 
se postavila v bran svetovnemu redu, ki 
temelji na pravilih in na mednarodnem 
pravu; želi spomniti, da SZVP Evropske 
unije temelji na partnerstvu in 
multilateralizmu, ki pomagata združiti 
ustrezne regionalne in svetovne sile; 
poudarja, da je nujno treba preučiti nove in 
prožne oblike zavezništev in poiskati 
inovativne mehanizme sodelovanja;

Or. es

Predlog spremembe 143
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da je treba nujno 
preučiti nove oblike strateških zavezništev 
in poiskati inovativne mehanizme za 
sodelovanje, najprej s sedanjimi 
tradicionalnimi partnerji, zatem z 
nekdanjimi zavezniki, nato pa tudi s 
prihodnjimi strateškimi partnerji; 
opozarja, da so odnosi z ZDA 
nenadomestljivi in da bi skupaj lahko bili 
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gonilna sila dobrega v svetu; meni, da bi 
morala EU razviti nadaljnje strateške 
odnose z vsemi državami, ki imajo enake 
vrednote kot EU ter so pripravljene 
delovati v njihovo podporo in jih 
spoštovati;

Or. en

Predlog spremembe 144
Javi López

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva EU in njene države članice, 
naj okrepijo enotnost, odvračanje in 
odpornost proti sekundarnim sankcijam iz 
tretjih držav ter naj bodo pripravljene 
sprejeti protiukrepe proti kateri koli 
državi, ki s sekundarnimi sankcijami 
škodi legitimnim evropskim interesom;

Or. en

Predlog spremembe 145
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. poudarja, kako pomembno je 
opredeliti učinkovite in uspešne možnosti 
za doseganje ciljev skupne zunanje in 
varnostne politike; v tem smislu mora EU 
skrbno opredeliti osnovno težavo, njen 
izvor in obseg, ter pojasniti, zakaj mora 
EU posredovati; poudarja, da bi bilo treba 
pri intervencijah EU upravičiti koristne 
spremembe, pojasniti prave spodbude in 
predvideti neželene posledice;
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Or. en

Predlog spremembe 146
Javi López

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. spodbuja zunanjo politiko EU, ki 
bo združila njene institucije in vse zunanje 
ministre v okviru skupne in trdne zunanje 
politike na ravni EU; poudarja, da je treba 
sklepati priložnostne koalicije za okrepitev 
kohezije in demokratične legitimnosti EU;

8. spodbuja zunanjo politiko EU, ki 
bo združila njene institucije in vse zunanje 
ministre v okviru skupne in trdne zunanje 
politike na ravni EU, v kateri močno 
podpira ključno vlogo visokega 
predstavnika/podpredsednika za zunanjo 
in varnostno politiko; poudarja, da je treba 
sklepati priložnostne koalicije za okrepitev 
kohezije in demokratične legitimnosti EU;

Or. es

Predlog spremembe 147
Radosław Sikorski, Andrzej Halicki

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. spodbuja zunanjo politiko EU, ki 
bo združila njene institucije in vse zunanje 
ministre v okviru skupne in trdne zunanje 
politike na ravni EU; poudarja, da je treba 
sklepati priložnostne koalicije za okrepitev 
kohezije in demokratične legitimnosti EU;

8. spodbuja zunanjo politiko EU, ki 
bo združila njene institucije in vse zunanje 
ministre v okviru skupne in trdne zunanje 
politike na ravni EU; poudarja, da je treba 
ponovno vzpostaviti tesnejše sodelovanje 
med visoko predstavnico/podpredsednico 
ter zunanjimi ministri in slednje 
pooblastiti za delovanje v imenu EU, da bi 
okrepili kohezijo in demokratično 
legitimnost EU;

Or. en
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Predlog spremembe 148
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Christophe Grudler, Javier Nart

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. spodbuja zunanjo politiko EU, ki 
bo združila njene institucije in vse zunanje 
ministre v okviru skupne in trdne zunanje 
politike na ravni EU; poudarja, da je treba 
sklepati priložnostne koalicije za okrepitev 
kohezije in demokratične legitimnosti EU;

8. spodbuja zunanjo politiko EU, ki 
bo združila njene institucije in vse zunanje 
ministre v okviru skupne in trdne zunanje 
politike na ravni EU; spodbuja države 
članice k oblikovanju priložnostnih 
koalicij, ki prispevajo k večji prožnosti in 
odzivnosti zunanjega delovanja Unije z 
zmanjševanjem pritiska, ki ga ustvarja 
potreba po doseganju soglasja med 
državami članicami;

Or. fr

Predlog spremembe 149
Vladimír Bilčík

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. spodbuja zunanjo politiko EU, ki 
bo združila njene institucije in vse zunanje 
ministre v okviru skupne in trdne zunanje 
politike na ravni EU; poudarja, da je treba 
sklepati priložnostne koalicije za okrepitev 
kohezije in demokratične legitimnosti EU;

8. spodbuja zunanjo politiko EU, ki 
bo združila njene institucije in vse zunanje 
ministre v okviru skupne in trdne zunanje 
politike na ravni EU, kar bo EU prineslo 
večjo verodostojnost; poudarja, da je treba 
sklepati priložnostne koalicije za okrepitev 
kohezije in demokratične legitimnosti EU;

Or. en

Predlog spremembe 150
Kati Piri

Predlog resolucije
Odstavek 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8. spodbuja zunanjo politiko EU, ki 
bo združila njene institucije in vse zunanje 
ministre v okviru skupne in trdne zunanje 
politike na ravni EU; poudarja, da je treba 
sklepati priložnostne koalicije za okrepitev 
kohezije in demokratične legitimnosti EU;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Predlog spremembe 151
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. spodbuja zunanjo politiko EU, ki 
bo združila njene institucije in vse zunanje 
ministre v okviru skupne in trdne zunanje 
politike na ravni EU; poudarja, da je treba 
sklepati priložnostne koalicije za okrepitev 
kohezije in demokratične legitimnosti EU;

8. spodbuja zunanjo politiko EU, ki 
bo združila njene institucije in vse zunanje 
ministre v okviru skupne in trdne zunanje 
politike na ravni EU, ki bi morala temeljiti 
na konsenzu držav članic; poudarja, da je 
treba sklepati priložnostne koalicije, kjer je 
to potrebno za okrepitev kohezije in 
demokratične legitimnosti EU;

Or. en

Predlog spremembe 152
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. spodbuja zunanjo politiko EU, ki 
bo združila njene institucije in vse zunanje 
ministre v okviru skupne in trdne zunanje 
politike na ravni EU; poudarja, da je treba 
sklepati priložnostne koalicije za okrepitev 
kohezije in demokratične legitimnosti EU;

8. spodbuja zunanjo politiko za države 
EU, ki bo združila institucije EU in vse 
zunanje ministre v okviru skupne in trdne 
zunanje politike na evropski ravni; 
poudarja, da je treba sklepati priložnostne 
koalicije za okrepitev kohezije in 
demokratične legitimnosti EU;
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Or. fr

Predlog spremembe 153
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. spodbuja zunanjo politiko EU, ki 
bo združila njene institucije in vse zunanje 
ministre v okviru skupne in trdne zunanje 
politike na ravni EU; poudarja, da je treba 
sklepati priložnostne koalicije za okrepitev 
kohezije in demokratične legitimnosti EU;

8. spodbuja zunanjo politiko in 
kulturo EU, ki bo združila njene institucije 
in vse zunanje ministre v okviru skupne in 
trdne zunanje politike na ravni EU; poziva 
EU, naj ne bo le svetovni plačnik, marveč 
tudi svetovni akter;

Or. en

Predlog spremembe 154
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Malik Azmani, Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva k večji solidarnosti in 
boljšemu usklajevanju med EU in 
državami članicami; želi spomniti, da 
morajo biti zunanje politike Unije 
usklajene med seboj, pa tudi z drugimi 
politikami z zunanjo razsežnostjo, prav 
tako pa morajo biti usklajene z 
mednarodnimi partnerji; verjame, da je 
dobro sodelovanje med državami 
članicami bistveno za zaščito naše 
demokracije, naših skupnih vrednot, naše 
svobode ter naših socialnih in okoljskih 
standardov; poudarja, da je treba razširiti 
sodelovanje med državami članicami, 
partnerskimi državami in mednarodnimi 
organizacijami;

Or. en
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Predlog spremembe 155
Radosław Sikorski, Andrzej Halicki

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poudarja pomen člena 24(3) PEU, 
v katerem je izpostavljeno, da države 
članice brez zadržkov podpirajo zunanjo 
in varnostno politiko Unije v duhu 
lojalnosti in vzajemne solidarnosti ter se 
vzdržijo vsakršnega ravnanja, ki je v 
nasprotju z interesom Unije; kot je 
predvideno v Pogodbi, je Svet EU za 
zunanje zadeve forum, na katerem 
ministri držav predstavijo svoja stališča in 
se dogovorijo o politiki; ko je politika 
soglasno sprejeta, države članice 
podpirajo visoko 
predstavnico/podpredsednico pri njenem 
izvajanju in se vzdržijo enostranskih 
ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 156
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da mora Evropska unija 
svoje obstoječe instrumente uporabljati 
bolj učinkovito ter delovati bolj enotno in 
skladno, da bi izboljšala svoje procese 
odločanja;

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 157
Martin Horwood, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Javier 
Nart, Phil Bennion, Urmas Paet

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da mora Evropska unija 
svoje obstoječe instrumente uporabljati 
bolj učinkovito ter delovati bolj enotno in 
skladno, da bi izboljšala svoje procese 
odločanja;

9. poudarja, da mora Evropska unija 
svoje obstoječe instrumente uporabljati 
bolj učinkovito ter delovati bolj enotno in 
skladno, da bi izboljšala svoje procese 
odločanja; je seznanjen s predlogom 
Komisije, da bi večino obstoječih 
instrumentov za zunanje delovanje 
združili v enoten instrument, instrument 
za sosedstvo ter razvojno in mednarodno 
sodelovanje (NDICI); ponavlja, da lahko 
združitev instrumentov za zunanje 
delovanje v en sklad privede do sinergij, 
večje učinkovitosti in hitrega odločanja 
ter črpanja sredstev, vendar ne bi smelo 
preusmeriti financiranja Unije stran od 
dolgoletnih in krovnih ciljev zunanje 
politike v zvezi z izkoreninjenjem revščine, 
trajnostnim razvojem in varstvom 
človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 158
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da mora Evropska unija 
svoje obstoječe instrumente uporabljati 
bolj učinkovito ter delovati bolj enotno in 
skladno, da bi izboljšala svoje procese 
odločanja;

9. poudarja, da bi morali biti 
instrumenti in politike Evropske unije 
skladni s cilji skupne zunanje in 
varnostne politike EU; v tem smislu se 
mora EU osredotočiti na to, kako te 
politike in instrumenti izboljšujejo sedanje 
stanje SZVP, in poiskati nove načine, da 
bi izboljšala svoje procese odločanja, 
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spodbujala inovacije v vseh dejavnostih 
EU ter spodbujala učinkovito spremljanje 
izvajanja političnih ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 159
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da mora Evropska unija 
svoje obstoječe instrumente uporabljati 
bolj učinkovito ter delovati bolj enotno in 
skladno, da bi izboljšala svoje procese 
odločanja;

9. poudarja, da mora Evropska unija v 
celoti izvajati določbe Lizbonske pogodbe 
in svoje obstoječe instrumente uporabljati 
bolj učinkovito; poziva EU, naj deluje bolj 
usklajeno in dosledno, da bi izboljšala 
svoje procese odločanja;

Or. fr

Predlog spremembe 160
Javi López

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da mora Evropska unija 
svoje obstoječe instrumente uporabljati 
bolj učinkovito ter delovati bolj enotno in 
skladno, da bi izboljšala svoje procese 
odločanja;

9. poudarja, da mora Evropska unija 
svoje obstoječe instrumente uporabljati 
bolj učinkovito ter delovati bolj enotno in 
skladno, da bi izboljšala svoje procese 
odločanja, v katerih ima osrednjo vlogo 
Evropska služba za zunanje delovanje;

Or. es

Predlog spremembe 161
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da mora Evropska unija 
svoje obstoječe instrumente uporabljati 
bolj učinkovito ter delovati bolj enotno in 
skladno, da bi izboljšala svoje procese 
odločanja;

9. poudarja, da mora Evropska unija 
svoje obstoječe instrumente uporabljati 
bolj učinkovito, delovati bolj enotno in 
skladno ter izboljšati svoje procese 
odločanja, da bi postala uspešen in 
verodostojen zunanji akter;

Or. en

Predlog spremembe 162
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva k učinkovitemu 
vključevanju načela enakosti spolov in 
pravic manjšin v strateške in operativne 
vidike zunanjega delovanja EU, da bi 
oblikovali in izvajali celovitejšo zunanjo 
in varnostno politiko, ki bo upoštevala vse 
dele družbe; poudarja, da se mora to 
vključevanje začeti s konkretnimi ukrepi v 
institucijah EU, ki izvajajo zunanjo 
politiko, in zajemati ciljno načrtovanje v 
novem finančnem instrumentu NDICI;

Or. en

Predlog spremembe 163
Javi López

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. opozarja, da je treba v 
večpolarnem in vse bolj nestabilnem 
svetu, v katerem se širijo nacionalistične, 
ksenofobe politične sile, ki nasprotujejo 
temeljnim demokratičnim načelom, utrditi 
Evropsko unijo kot vplivnega svetovnega 
akterja z mehko močjo, ki vlaga v 
preprečevanje sporov in mediacijo preden 
začne razmišljati o uporabi vojaških 
možnosti, pa tudi kot referenčni akter pri 
spodbujanju in uveljavljanju miru na 
mednarodni ravni;

Or. es

Predlog spremembe 164
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja svojo zavezanost širitvi, 
ki ostaja ključna politika Evropske unije 
in evropske perspektive Zahodnega 
Balkana; poudarja, da lahko vsaka 
evropska država v skladu s členom 49 
Pogodbe o Evropski uniji zaprosi za 
članstvo v Evropski uniji, pod pogojem, da 
sprejme københavnska merila in načela 
demokracije, spoštuje temeljne 
svoboščine, človekove pravice in pravice 
manjšin ter načelo pravne države;

Or. en

Predlog spremembe 165
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva EU in njene države članice, 
naj na mednarodni konferenci o 
podnebnih spremembah nastopijo 
velikopotezno, izpolnijo svoje obveznosti 
in uporabijo svojo podnebno diplomacijo, 
da bi spodbudile tudi druge svetovne 
akterje, da bi sledili ustreznim strategijam 
razogljičenja; poziva EU in njene države 
članice, naj poskrbijo za pravično in 
zadostno financiranje podnebnih ukrepov 
v okviru Pariškega sporazuma ter 
zagotovijo, da bodo glavni finančni 
instrument nepovratna sredstva, ne pa 
posojila; zahteva, da EU prispeva k 
prizadevanjem, da bi najranljivejšim 
državam zagotovili sredstva, potrebna za 
prilagajanje na globalno segrevanje in 
dvig morske gladine; vztraja, da morajo 
razvojne in trgovinske politike in dogovori 
ter ustrezni sporazumi s tretjimi državami 
vključevati podnebne in okoljske cilje ter 
zagotoviti dostopen, odgovoren in 
pregleden mehanizem financiranja; 
poziva EU, naj si prizadeva za sprejetje 
mednarodne konvencije o fosilnih gorivih, 
da bi jih pustili pod zemljo;

Or. en

Predlog spremembe 166
Javi López

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. poudarja vlogo Evropske unije 
kot reference za univerzalne vrednote 
liberalne demokracije, ki jo zahteva kot 
najboljši sistem politične organiziranosti 
na svetu v času, ko jo ogrožajo pomembne 
velesile;

Or. es
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Predlog spremembe 167
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Podnaslov 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

Okrepitev Evropskega parlamenta kot 
enega od stebrov SZVP

Za večjo vlogo Evropskega parlamenta v 
SZVP/SVOP: od pravnega vidika do 
obnovljene javne diplomacije

Or. en

Predlog spremembe 168
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja, da mora biti močnejša 
vloga Evropskega parlamenta v skupni 
zunanji in varnostni politiki/skupni 
varnostni in obrambni politiki ključni 
element trdne zunanje politike; poziva k 
novim sinergijam za izvajanje nekaterih 
pravnih načel v skupni zunanji in 
varnostni politiki, kot so: načelo 
„lojalnega sodelovanja“, načelo 
„enotnosti pri mednarodnem zastopanju 
Unije“, načelo „enakosti držav članic“ in 
načelo „spoštovanja nacionalne identitete 
in bistvenih državnih funkcij“;

Or. en

Predlog spremembe 169
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. poudarja, da lahko Evropski 
parlament prispeva k močni skupni 
zunanji in varnostni politiki le z bolj 
demokratično legitimnostjo zunanje 
politike EU na področju skupne zunanje 
in varnostne politike, boljšim 
priznavanjem postopkovnih pravic 
Evropskega parlamenta na področju 
SZVP/SVOP, obnovljeno parlamentarno 
diplomacijo, celovitejšim pristopom k 
zunanji in varnostni politiki EU, 
okrepljeno vlogo Evropskega parlamenta 
v okviru zunanjih odnosov in izstopa 
Združenega kraljestva iz EU, poglobljeno 
skupno varnostno in obrambno politiko, 
ki krepi našo evropsko identiteto, s 
pripisovanjem večje vloge spoštovanju 
načela pravne države v SZVP, s 
pristopom, ki vključuje strategijo ali 
komunikacije v zvezi s SZVP in 
predhodno posvetovanje, ter s celovitimi, 
doslednimi in dopolnjujočimi zunanjimi 
finančnimi instrumenti;

Or. en

Predlog spremembe 170
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Podnaslov 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Zagotoviti boljšo demokratično 
legitimnost zunanje politike EU na 
področju skupne zunanje in varnostne 
politike

Or. en

Predlog spremembe 171
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay
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Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da lahko Evropska unija 
izkoristi svoj polni potencial samo, če 
nastopa enotno in če se odločanje 
postopoma seli z nacionalne na 
nadnacionalno raven, pri tem pa se v 
celoti izkoriščajo možnosti, ki jih nudijo 
institucije EU in njihovi postopki; 
poudarja, da bi morala Evropska unija 
uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, da bi 
dosegla ta cilj, vključno s tistimi, ki jih 
nudi parlamentarna diplomacija;

10. poudarja, da je lahko učinkovito 
samo sodelovanje, ki temelji na pravilu 
soglasja, in da nikoli ne bi smelo priti do 
tega, da bi se kateri od držav članic vsililo 
njeno diplomatsko in strateško politiko;

Or. fr

Predlog spremembe 172
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da lahko Evropska unija 
izkoristi svoj polni potencial samo, če 
nastopa enotno in če se odločanje 
postopoma seli z nacionalne na 
nadnacionalno raven, pri tem pa se v 
celoti izkoriščajo možnosti, ki jih nudijo 
institucije EU in njihovi postopki; 
poudarja, da bi morala Evropska unija 
uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, da bi 
dosegla ta cilj, vključno s tistimi, ki jih 
nudi parlamentarna diplomacija;

10. poudarja, da lahko Evropska unija 
izkoristi svoj polni potencial samo, če 
nastopa enotno; opozarja, da nobene 
države članice, kandidatke ali partnerke 
ne bi smeli prisiliti, da na področju 
zunanje politike zavzame stališče ali 
sprejme ukrepe, ki so v nasprotju z njeno 
voljo, demokratičnim konsenzom njenih 
državljanov ter odločitvijo parlamenta; 
vztraja, da je treba zagotoviti in spoštovati 
enakost med državami članicami pri 
oblikovanju zunanje in varnostne politike 
in ukrepov EU; poudarja, da je treba 
spoštovati pristojnosti nacionalnih 
parlamentov na področju zunanje in 
varnostne politike njihovih držav;

Or. en
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Predlog spremembe 173
Kinga Gál

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da lahko Evropska unija 
izkoristi svoj polni potencial samo, če 
nastopa enotno in če se odločanje 
postopoma seli z nacionalne na 
nadnacionalno raven, pri tem pa se v 
celoti izkoriščajo možnosti, ki jih nudijo 
institucije EU in njihovi postopki; 
poudarja, da bi morala Evropska unija 
uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, da bi 
dosegla ta cilj, vključno s tistimi, ki jih 
nudi parlamentarna diplomacija;

10. poudarja, da lahko Evropska unija 
izkoristi svoj polni potencial samo, če 
nastopa enotno; poudarja, da bi morala 
Evropska unija uporabiti vsa razpoložljiva 
sredstva, da bi dosegla ta cilj, vključno s 
tistimi, ki jih nudi parlamentarna 
diplomacija;

Or. en

Predlog spremembe 174
Andrzej Halicki

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da lahko Evropska unija 
izkoristi svoj polni potencial samo, če 
nastopa enotno in če se odločanje 
postopoma seli z nacionalne na 
nadnacionalno raven, pri tem pa se v celoti 
izkoriščajo možnosti, ki jih nudijo 
institucije EU in njihovi postopki; 
poudarja, da bi morala Evropska unija 
uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, da bi 
dosegla ta cilj, vključno s tistimi, ki jih 
nudi parlamentarna diplomacija;

10. poudarja, da lahko Evropska unija 
izkoristi svoj polni potencial samo, če 
nastopa in deluje enotno in če se odločanje 
postopoma seli z nacionalne na 
nadnacionalno raven, pri tem pa bilo treba 
v celoti izkoriščati možnosti, ki jih nudijo 
institucije EU in njihovi postopki, ukrepe 
pa izvajati v skladu z načelom 
subsidiarnosti in ob spoštovanju 
pristojnosti držav članic; poudarja, da bi 
morala Evropska unija uporabiti vsa 
razpoložljiva sredstva, da bi dosegla ta cilj, 
vključno s tistimi, ki jih nudi 
parlamentarna diplomacija;

Or. en
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Predlog spremembe 175
Witold Jan Waszczykowski

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da lahko Evropska unija 
izkoristi svoj polni potencial samo, če 
nastopa enotno in če se odločanje 
postopoma seli z nacionalne na 
nadnacionalno raven, pri tem pa se v 
celoti izkoriščajo možnosti, ki jih nudijo 
institucije EU in njihovi postopki; 
poudarja, da bi morala Evropska unija 
uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, da bi 
dosegla ta cilj, vključno s tistimi, ki jih 
nudi parlamentarna diplomacija;

10. poudarja, da lahko Evropska unija 
izkoristi svoj polni potencial samo, če 
nastopa enotno, pri tem pa se v celoti 
izkoriščajo možnosti, ki jih nudijo 
institucije EU in njihovi postopki; 
poudarja, da bi morala Evropska unija 
uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, da bi 
dosegla ta cilj, vključno s tistimi, ki jih 
nudi parlamentarna diplomacija;

Or. en

Predlog spremembe 176
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da lahko Evropska unija 
izkoristi svoj polni potencial samo, če 
nastopa enotno in če se odločanje 
postopoma seli z nacionalne na 
nadnacionalno raven, pri tem pa se v 
celoti izkoriščajo možnosti, ki jih nudijo 
institucije EU in njihovi postopki; 
poudarja, da bi morala Evropska unija 
uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, da bi 
dosegla ta cilj, vključno s tistimi, ki jih 
nudi parlamentarna diplomacija;

10. poudarja, da lahko Evropska unija 
izkoristi svoj polni potencial samo, če 
nastopa enotno in v celoti izkorišča 
možnosti, ki jih nudijo institucije EU in 
njihovi postopki, zlasti Svet; poudarja, da 
bi morala Evropska unija uporabiti vsa 
razpoložljiva sredstva, da bi dosegla ta cilj, 
vključno s tistimi, ki jih nudi 
parlamentarna diplomacija;

Or. en

Predlog spremembe 177
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Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), 
Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries, Malik 
Azmani

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da lahko Evropska unija 
izkoristi svoj polni potencial samo, če 
nastopa enotno in če se odločanje 
postopoma seli z nacionalne na 
nadnacionalno raven, pri tem pa se v celoti 
izkoriščajo možnosti, ki jih nudijo 
institucije EU in njihovi postopki; 
poudarja, da bi morala Evropska unija 
uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, da bi 
dosegla ta cilj, vključno s tistimi, ki jih 
nudi parlamentarna diplomacija;

10. poudarja, da lahko Evropska unija 
izkoristi svoj polni potencial samo, če 
nastopa enotno in če se odločanje 
postopoma seli z nacionalne na 
nadnacionalno raven, pri tem pa se v celoti 
izkoriščajo možnosti, ki jih nudijo pogodbe 
EU, institucije EU in njihovi postopki; 
poudarja, da bi morala Evropska unija 
uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, da bi 
dosegla ta cilj, vključno s tistimi, ki jih 
nudi parlamentarna diplomacija;

Or. en

Predlog spremembe 178
David Lega

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da lahko Evropska unija 
izkoristi svoj polni potencial samo, če 
nastopa enotno in če se odločanje 
postopoma seli z nacionalne na 
nadnacionalno raven, pri tem pa se v 
celoti izkoriščajo možnosti, ki jih nudijo 
institucije EU in njihovi postopki; 
poudarja, da bi morala Evropska unija 
uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, da bi 
dosegla ta cilj, vključno s tistimi, ki jih 
nudi parlamentarna diplomacija;

10. poudarja, da se Evropska unija 
sooča z vrsto izzivov na področju zunanje 
in varnostne politike, ki jih je mogoče 
reševati le s tesnejšim sodelovanjem med 
državami članicami; poudarja, da bi 
morala zato EU okrepiti usklajevanje 
skupne zunanje in varnostne politike; 
hkrati poudarja, da zaradi tega ne bi smela 
biti omejena pravica držav članic, da se 
same odločajo o svoji zunanji in varnostni 
politiki, ki mora ostati v domeni držav 
članic;

Or. sv
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Predlog spremembe 179
Radosław Sikorski

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da lahko Evropska unija 
izkoristi svoj polni potencial samo, če 
nastopa enotno in če se odločanje 
postopoma seli z nacionalne na 
nadnacionalno raven, pri tem pa se v 
celoti izkoriščajo možnosti, ki jih nudijo 
institucije EU in njihovi postopki; 
poudarja, da bi morala Evropska unija 
uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, da bi 
dosegla ta cilj, vključno s tistimi, ki jih 
nudi parlamentarna diplomacija;

10. poudarja, da lahko Evropska unija 
izkoristi svoj polni potencial samo, če 
nastopa in deluje enotno in če se odločanje 
postopoma prenese z nacionalne ravni na 
raven EU, pri tem pa se v celoti izkoriščajo 
možnosti, ki jih nudijo institucije EU in 
njihovi postopki; poudarja, da bi morala 
Evropska unija uporabiti vsa razpoložljiva 
sredstva, da bi dosegla ta cilj, vključno s 
tistimi, ki jih nudi parlamentarna 
diplomacija;

Or. en

Predlog spremembe 180
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. opozarja, da člen 2(4) PDEU 
določa le, da je „Unija v skladu z 
določbami Pogodbe o Evropski uniji 
pristojna za opredelitev in izvajanje 
skupne zunanje in varnostne politike 
[...]“;

Or. en

Predlog spremembe 181
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. poziva k učinkovitemu in 
uspešnemu izvajanju člena 36 PEU, da bi 
Evropski parlament lahko izpolnil svoj 
vsebinski prispevek k skupni zunanji in 
varnostni politiki, ki presega 
parlamentarno razpravo in resnično 
vpliva na postopek odločanja v Svetu; z 
Evropskim parlamentom bi se bilo treba 
posvetovati o trenutnih sklepih na podlagi 
člena 36 o „temeljnih usmeritvah skupne 
zunanje in varnostne politike in obrambne 
politike“ in ne le o glavnih vidikih SZVP 
ali splošnih političnih smernic;

Or. en

Predlog spremembe 182
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 10 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10c. priznava pomen 
institucionaliziranih odnosov med 
Evropskim parlamentom in Evropsko 
službo za zunanje delovanje, na podlagi 
katerih je Evropski parlament pristojen, 
da „poleg zakonodajne in proračunske 
funkcije, kakor določata Pogodbi, v celoti 
opravlja funkcijo na področju zunanjega 
delovanja Unije, vključno s funkcijo 
političnega nadzora, kakor je določeno v 
členu 14(1) PEU“1a;
_________________
1a Sklep Sveta 2010/427/EU z dne 26. 
julija 2010 o organizaciji in delovanju 
Evropske službe za zunanje delovanje (UL 
L 201, 3.8.2010, str. 30, člen 27(3).)

Or. en
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Predlog spremembe 183
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Podnaslov 2 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Za celovitejši pristop k zunanji in 
varnostni politiki EU

Or. en

Predlog spremembe 184
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 10 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10d. pozdravlja novo strateško agendo 
Sveta za obdobje 2019–2024, v skladu s 
katero lahko EU z mednarodnimi 
državami v vzponu enakovredno sodeluje 
le, če se izogne neenotnosti in nastopi 
složno, pri čemer jo podpirajo viri EU in 
držav članic“;

Or. en

Predlog spremembe 185
Željana Zovko

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. v zvezi s tem poudarja, da je 
Parlament skozi leta razvil celo vrsto 
instrumentov in mrež na področju 
zunanjega delovanja, ki se razlikujejo od 
tistih, ki jih uporablja izvršna veja 
Evropske unije, in jih tudi dopolnjujejo; 

11. v zvezi s tem poudarja, da je 
Parlament skozi leta razvil celo vrsto 
instrumentov in mrež na področju 
zunanjega delovanja, kot so skupni 
parlamentarni odbori in parlamentarni 
odbori za sodelovanje s tretjimi državami, 
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zato poziva k bolj integriranemu pristopu k 
zunanji in varnostni politiki EU, ki bi 
vključeval parlamentarno razsežnost, in k 
medinstitucionalnemu sodelovanju pri 
pripravi strategij v odnosu do tretjih držav 
in regij;

pa tudi številne medparlamentarne 
delegacije, ad hoc delegacije in misije za 
opazovanje volitev, ki se razlikujejo od 
tistih, ki jih uporablja izvršna veja 
Evropske unije, hkrati pa jih dopolnjujejo; 
zato poziva k bolj integriranemu pristopu k 
zunanji in varnostni politiki EU, ki bi 
vključeval parlamentarno razsežnost, in k 
medinstitucionalnemu sodelovanju pri 
pripravi strategij v odnosu do tretjih držav 
in regij, s posebnim poudarkom na 
Zahodnem Balkanu in državah 
Vzhodnega partnerstva;

Or. en

Predlog spremembe 186
Idoia Villanueva Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. v zvezi s tem poudarja, da je 
Parlament skozi leta razvil celo vrsto 
instrumentov in mrež na področju 
zunanjega delovanja, ki se razlikujejo od 
tistih, ki jih uporablja izvršna veja 
Evropske unije, in jih tudi dopolnjujejo; 
zato poziva k bolj integriranemu pristopu k 
zunanji in varnostni politiki EU, ki bi 
vključeval parlamentarno razsežnost, in k 
medinstitucionalnemu sodelovanju pri 
pripravi strategij v odnosu do tretjih držav 
in regij;

11. v zvezi s tem poudarja, da je 
Parlament skozi leta razvil celo vrsto 
instrumentov in mrež na področju 
zunanjega delovanja, ki se razlikujejo od 
tistih, ki jih uporablja izvršna veja 
Evropske unije, in jih tudi dopolnjujejo; 
zato poziva k bolj integriranemu pristopu k 
zunanji in varnostni politiki EU, ki bi 
vključeval parlamentarno razsežnost, in k 
medinstitucionalnemu sodelovanju pri 
pripravi strategij v odnosu do tretjih držav 
in regij; potrjuje, da mora imeti Evropski 
parlament zavezujočo vlogo pri 
najpomembnejših odločitvah Unije na 
mednarodnem prizorišču, zlasti v zvezi z 
napotitvijo vojaških misij;

Or. en

Predlog spremembe 187
Michal Šimečka
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Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. v zvezi s tem poudarja, da je 
Parlament skozi leta razvil celo vrsto 
instrumentov in mrež na področju 
zunanjega delovanja, ki se razlikujejo od 
tistih, ki jih uporablja izvršna veja 
Evropske unije, in jih tudi dopolnjujejo; 
zato poziva k bolj integriranemu pristopu k 
zunanji in varnostni politiki EU, ki bi 
vključeval parlamentarno razsežnost, in k 
medinstitucionalnemu sodelovanju pri 
pripravi strategij v odnosu do tretjih držav 
in regij;

11. v zvezi s tem poudarja, da je 
Parlament skozi leta razvil celo vrsto 
instrumentov in mrež na področju 
zunanjega delovanja, ki se razlikujejo od 
tistih, ki jih uporablja izvršna veja 
Evropske unije, in jih tudi dopolnjujejo; 
zato poziva k bolj integriranemu pristopu k 
zunanji in varnostni politiki EU, ki bi 
vključeval parlamentarno razsežnost, in k 
medinstitucionalnemu sodelovanju pri 
pripravi strategij v odnosu do tretjih držav 
in regij; želi spomniti, kako pomembni so 
parlamentarna diplomacija in 
medparlamentarni odnosi za podpiranje 
teh ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 188
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Podnaslov 2 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Za boljše priznavanje postopkovnih pravic 
Evropskega parlamenta na področju 
SZVP/SVOP

Or. en

Predlog spremembe 189
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da je v členu 36 PEU 
določeno: „Visoki predstavnik Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko se 
redno posvetuje z Evropskim 
parlamentom o glavnih vidikih in 
temeljnih usmeritvah skupne zunanje in 
varnostne politike ter skupne varnostne in 
obrambne politike in ga obvešča o razvoju 
teh politik. Skrbi, da se mnenja 
Evropskega parlamenta ustrezno 
upoštevajo. Pri obveščanju Evropskega 
parlamenta lahko sodelujejo posebni 
predstavniki. Evropski parlament lahko 
Svetu in visokemu predstavniku zastavlja 
vprašanja ali daje priporočila. Dvakrat na 
leto razpravlja o napredku pri izvajanju 
skupne zunanje in varnostne politike, 
vključno s skupno varnostno in obrambno 
politiko“;

Or. en

Predlog spremembe 190
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 11 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. ugotavlja, da se bo visoki 
predstavnik v skladu s Sklepom Sveta 
2010/427/EU o organizaciji in delovanju 
Evropske službe za zunanje delovanje 
redno posvetoval z Evropskim 
parlamentom o vprašanjih skupne 
zunanje in varnostne politike, da se bodo 
ta mnenja ustrezno upoštevala in da bi 
bilo treba poslancem urediti pravico 
dostopa do dokumentov;

Or. en
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Predlog spremembe 191
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 11 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11c. opozarja, da je v členu 3(4) Sklepa 
Sveta 2010/427/EU določeno, da „ESZD 
[...] nudi ustrezno podporo in sodelovanje 
[...], zlasti Evropskemu parlamentu“, kar 
jasno ustvarja razmere, v katerih lahko 
Evropski parlament poveča svojo 
vključenost v zadeve SZVP/SVOP in svojo 
obveščenost o njih;

Or. en

Predlog spremembe 192
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 11 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11d. poudarja, da bi morale vse 
institucije, vključene v SZVP/SVOP, 
ponovno preučiti svoje delovne metode in 
oceniti najboljši način za izpolnjevanje 
svoje vloge v skladu s Pogodbami;

Or. en

Predlog spremembe 193
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva k učinkovitejši in celovitejši 
izmenjavi informacij s strani Komisije in 

12. poziva k boljšemu 
medinstitucionalnemu sodelovanju, da bo 
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Evropske službe za zunanje delovanje 
(ESZD), da bi Parlamentu omogočili 
učinkovito in pravočasno izvajanje 
nadzorne vloge, tudi na področju SZVP;

Parlament dovolj zgodaj prejel 
informacije in bo lahko po potrebi izrazil 
svoje stališče, Komisija pa bo lahko 
njegovo stališče čim bolj upoštevala; ob 
tako učinkoviti in celoviti izmenjavi 
informacij s strani Komisije in Evropske 
službe za zunanje delovanje (ESZD) bo 
lahko Parlament učinkovito in pravočasno 
izvajal nadzorno vlogo, tudi na področju 
SZVP;

Or. en

Predlog spremembe 194
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), 
Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva k učinkovitejši in celovitejši 
izmenjavi informacij s strani Komisije in 
Evropske službe za zunanje delovanje 
(ESZD), da bi Parlamentu omogočili 
učinkovito in pravočasno izvajanje 
nadzorne vloge, tudi na področju SZVP;

12. poziva k učinkovitejši in celovitejši 
izmenjavi informacij s strani Komisije in 
Evropske službe za zunanje delovanje 
(ESZD), da bi Parlamentu omogočili 
učinkovito in pravočasno izvajanje 
nadzorne vloge, tudi na področju SZVP; 
pozdravlja zavezo prihodnjega visokega 
predstavnika/podpredsednika, da bo 
Parlament bolje in prej informiral o 
temeljnih usmeritvah skupne zunanje in 
varnostne politike, ga vključil in se z njim 
posvetoval;

Or. en

Predlog spremembe 195
Željana Zovko

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe
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13. poziva k okrepitvi 
parlamentarnega nadzora nad zunanjim 
delovanjem EU, tudi z nadaljnjimi rednimi 
posvetovanji s podpredsednico/visoko 
predstavnico, ESZD in Komisijo, ter k 
zaključku pogajanj o dostopu Parlamenta 
do občutljivih informacij Sveta na področju 
SZVP in SVOP;

13. poziva k okrepitvi parlamentarne 
vloge, nadzora in spremljanja zunanjega 
delovanja EU, tudi z nadaljnjimi rednimi 
posvetovanji s podpredsednico/visoko 
predstavnico, ESZD in Komisijo, ter k 
zaključku pogajanj o dostopu Parlamenta 
do občutljivih informacij Sveta na področju 
SZVP in SVOP;

Or. en

Predlog spremembe 196
Idoia Villanueva Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva k okrepitvi parlamentarnega 
nadzora nad zunanjim delovanjem EU, tudi 
z nadaljnjimi rednimi posvetovanji s 
podpredsednico/visoko predstavnico, 
ESZD in Komisijo, ter k zaključku 
pogajanj o dostopu Parlamenta do 
občutljivih informacij Sveta na področju 
SZVP in SVOP;

13. poziva k okrepitvi parlamentarnega 
nadzora nad zunanjim delovanjem EU, tudi 
z nadaljnjimi rednimi posvetovanji s 
podpredsednikom/visokim predstavnikom, 
ESZD in Komisijo, ter k zaključku 
pogajanj o dostopu Parlamenta do 
občutljivih informacij Sveta na področju 
SZVP in SVOP, ki ne izključuje nobene 
politične skupine Evropskega parlamenta;

Or. en

Predlog spremembe 197
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Podnaslov 2 j (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Za obnovljeno parlamentarno diplomacijo

Or. en
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Predlog spremembe 198
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da bi moral Odbor 
Parlamenta za zunanje zadeve kot vodilni 
pristojni odbor za odnose s tretjimi 
državami, če/ko pride do brexita, od 
izvršne veje EU prejeti vse potrebne 
informacije, da bo lahko v imenu 
Parlamenta nadziral pogajalski proces v 
skladu s členom 218 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zagotavljal pravočasni 
prispevek k bodočim sporazumom z 
Združenim kraljestvom, za katere bo 
potrebno soglasje Parlamenta; poudarja 
pomen prihodnjega sodelovanja med 
Evropsko unijo in Združenim kraljestvom 
na področju SZVP in SVOP ter se zaveda, 
da bo treba poiskati ustvarjalne rešitve;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 199
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da bi moral Odbor 
Parlamenta za zunanje zadeve kot vodilni 
pristojni odbor za odnose s tretjimi 
državami, če/ko pride do brexita, od 
izvršne veje EU prejeti vse potrebne 
informacije, da bo lahko v imenu 
Parlamenta nadziral pogajalski proces v 
skladu s členom 218 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zagotavljal pravočasni 
prispevek k bodočim sporazumom z 
Združenim kraljestvom, za katere bo 
potrebno soglasje Parlamenta; poudarja 

14. ugotavlja, da bi morala odbora 
Parlamenta za zunanje zadeve in 
mednarodno trgovino kot vodilna 
pristojna odbora za zunanje zadeve in 
mednarodne trgovinske odnose s tretjimi 
državami, če/ko pride do brexita, od 
izvršne veje EU prejeti vse potrebne 
informacije, da bosta lahko v imenu 
Parlamenta nadzirala pogajalski proces v 
skladu s členom 218 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zagotavljala pravočasni 
prispevek k bodočim sporazumom z 
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pomen prihodnjega sodelovanja med 
Evropsko unijo in Združenim kraljestvom 
na področju SZVP in SVOP ter se zaveda, 
da bo treba poiskati ustvarjalne rešitve;

Združenim kraljestvom, za katere bo 
potrebno soglasje Parlamenta; poudarja 
pomen prihodnjega sodelovanja med 
Evropsko unijo in Združenim kraljestvom 
na področju SZVP in SVOP ter se zaveda, 
da bo treba poiskati konstruktivne rešitve;

Or. en

Predlog spremembe 200
Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), 
Kostas Mavridis (Costas Mavrides)

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da bi moral Odbor 
Parlamenta za zunanje zadeve kot vodilni 
pristojni odbor za odnose s tretjimi 
državami, če/ko pride do brexita, od 
izvršne veje EU prejeti vse potrebne 
informacije, da bo lahko v imenu 
Parlamenta nadziral pogajalski proces v 
skladu s členom 218 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zagotavljal pravočasni 
prispevek k bodočim sporazumom z 
Združenim kraljestvom, za katere bo 
potrebno soglasje Parlamenta; poudarja 
pomen prihodnjega sodelovanja med 
Evropsko unijo in Združenim kraljestvom 
na področju SZVP in SVOP ter se zaveda, 
da bo treba poiskati ustvarjalne rešitve;

14. ugotavlja, da bi moral odbor 
Parlamenta za zunanje zadeve kot vodilni 
pristojni odbor za politične odnose s 
tretjimi državami, če/ko pride do brexita, 
od izvršne veje EU prejeti vse potrebne 
informacije, da bo lahko v imenu 
Parlamenta skupaj z vsemi ostalimi 
pristojnimi odbori nadziral pogajalski 
proces v skladu s členom 218 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije in zagotavljal 
pravočasni prispevek k bodočim 
sporazumom z Združenim kraljestvom, za 
katere bo potrebno soglasje Parlamenta; 
poudarja pomen prihodnjega sodelovanja 
med Evropsko unijo in Združenim 
kraljestvom na področju SZVP in SVOP;

Or. en

Predlog spremembe 201
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe
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14. ugotavlja, da bi moral Odbor 
Parlamenta za zunanje zadeve kot vodilni 
pristojni odbor za odnose s tretjimi 
državami, če/ko pride do brexita, od 
izvršne veje EU prejeti vse potrebne 
informacije, da bo lahko v imenu 
Parlamenta nadziral pogajalski proces v 
skladu s členom 218 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zagotavljal pravočasni 
prispevek k bodočim sporazumom z 
Združenim kraljestvom, za katere bo 
potrebno soglasje Parlamenta; poudarja 
pomen prihodnjega sodelovanja med 
Evropsko unijo in Združenim kraljestvom 
na področju SZVP in SVOP ter se zaveda, 
da bo treba poiskati ustvarjalne rešitve;

14. ugotavlja, da bi moral Odbor 
Parlamenta za zunanje zadeve – in 
nacionalni parlamenti – kot vodilni 
pristojni odbor za odnose s tretjimi 
državami, če/ko pride do brexita, od 
izvršne veje EU prejeti vse potrebne 
informacije, da bo lahko v imenu 
Parlamenta nadziral pogajalski proces v 
skladu s členom 218 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zagotavljal pravočasni 
prispevek k bodočim sporazumom z 
Združenim kraljestvom, za katere bo 
potrebno soglasje Parlamenta; poudarja 
pomen prihodnjega sodelovanja med 
Evropsko unijo in Združenim kraljestvom 
na področju SZVP in SVOP ter se zaveda, 
da bo treba poiskati ustvarjalne rešitve;

Or. fr

Predlog spremembe 202
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poudarja, da si morajo EU in 
države članice skupaj prizadevati za 
oblikovanje splošne politične strategije za 
na novo osredotočeno parlamentarno 
diplomacijo, ki bo vključevala celovitejši 
pristop k zunanji in varnostni politiki EU 
ter prilagoditi svoj način dela;

Or. en

Predlog spremembe 203
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. poziva k skladnejši SZVP, ki 
opredeljuje dolgoročne cilje, krepi 
sposobnost sprejemanja odločitev in 
presega različne sektorske interese, 
vzpostavlja močnejšo povezavo med 
politiko EU in nacionalnimi ukrepi, se 
bolj osredotoča na opredelitev bistvenih 
elementov politike in nadzor nad načinom 
izvajanja teh politik in njihovega 
posredovanja državljanom po vsem svetu;

Or. en

Predlog spremembe 204
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Podnaslov 2 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Za okrepljeno vlogo Evropskega 
parlamenta v okviru zunanjih odnosov in 
izstopa Združenega kraljestva iz EU

Or. en

Predlog spremembe 205
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 14 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14c. ugotavlja, da je sodelovanje 
Evropskega parlamenta pri pogajanjih in 
sklepanju mednarodnih sporazumov 
pomemben korak, ki odraža demokratični 
nadzor nad zunanjimi odnosi;

Or. en
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Predlog spremembe 206
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 14 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14d. ugotavlja, da bi moral Odbor 
Parlamenta za zunanje zadeve kot vodilni 
pristojni odbor za odnose s tretjimi 
državami, če/ko Združeno kraljestvo 
izstopi iz EU, od izvršne veje EU prejeti 
vse potrebne informacije, da bo lahko v 
imenu Parlamenta nadziral pogajalski 
proces v skladu s členom 218 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije in pravočasno 
prispeval mnenje o prihodnjih 
sporazumih z Združenim kraljestvom, za 
katere bo potrebno soglasje Parlamenta;

Or. en

Predlog spremembe 207
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 14 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14e. poudarja pomen prihodnjega 
sodelovanja med Evropsko unijo in 
Združenim kraljestvom na področju SZVP 
in SVOP ter se zaveda, da bo treba 
poiskati ustvarjalne rešitve;

Or. en

Predlog spremembe 208
Traian Băsescu

Predlog resolucije
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Podnaslov 2 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Za poglobljeno skupno varnostno in 
obrambno politiko (SVOP), ki krepi 
evropsko identiteto

Or. en

Predlog spremembe 209
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 14 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14f. se zaveda pomena SVOP za 
krepitev evropske identitete in strateške 
avtonomije za spodbujanje miru, varnosti 
in napredka v Evropi in po svetu; želi 
spomniti, da so bili Evropejci vedno 
naklonjeni skupni varnostni in obrambni 
politiki, saj se je večina držav članic 
zavezala, da bo povečala izdatke za 
obrambo, ali pa za obrambo že nameni 2 
% svojega BDP;

Or. en

Predlog spremembe 210
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 14 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14g. želi spomniti, da je v členu 24(1) 
PEU navedeno, da pristojnost Unije na 
področju skupne varnostne in obrambne 
politike zajema vsa vprašanja, ki so 
povezana z varnostjo Unije, vključno s 
postopnim oblikovanjem skupne 
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obrambne politike, ki lahko vodi do 
skupne obrambe;

Or. en

Predlog spremembe 211
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 14 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14h. priznava, da v pogodbah niso 
opredeljeni vsi koncepti, vendar je iz 
prakse razvidno, da je SZVP povezana z 
zunanjimi zadevami, SVOP pa z 
obrambnimi zadevami; SVOP je sestavni 
del SZVP, zato je odločanje v teh zadevah 
podobno;

Or. en

Predlog spremembe 212
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 14 i (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14i. poudarja, da je namen usklajenega 
letnega pregleda na področju obrambe ali 
vojaške zmogljivosti za načrtovanje in 
izvajanje operacij (MPCC), da se prek 
sodelovanja začne oblikovati nacionalna 
miselnost in praksa, pa tudi da se s 
sredstvi Evropskega obrambnega sklada 
neposredno financirajo raziskave in 
razvoj zmogljivosti na področju obrambe 
ter da ti okviri povečujejo odgovornost 
držav članic in institucij EU, da bi bila na 
področju skupne varnostne in obrambne 
politike večja odgovornost; 
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Or. en

Predlog spremembe 213
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 14 j (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14j. ponovno poziva, naj države članice 
bolje sodelujejo med seboj, da bi dosegle 
jasen sistematični pristop k razumevanju 
tveganj in posledic nestabilnosti ter bi 
oblikovale podlago za celovito ocenjevanje 
tveganj na področju varnosti in obrambe; 

Or. en

Predlog spremembe 214
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Podnaslov 2 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Strateške naložbe za bolj integrirano 
SVOP

Or. en

Predlog spremembe 215
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 14 k (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14k. opominja, da evropska obrambna 
industrija letno ustvari 100 milijard EUR 
skupnega prometa; vesoljska politika EU, 
s katero se dandanes lotevamo perečih 
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izzivov, na primer na področju boja proti 
podnebnim spremembam ali tehnoloških 
inovacij, je za EU še vedno strateško 
področje, saj nedvomno pozitivno vpliva 
na vodilno vlogo EU v svetovnem merilu;

Or. en

Predlog spremembe 216
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 14 l (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14l. poudarja pomen uveljavitve 
Evropskega obrambnega sklada, ki bo 
izboljšal nacionalne zmogljivosti in 
podpiral razvoj nacionalne obrambne 
industrije ter obrambnih zmogljivosti, 
obenem pa ustvaril sinergije na ravni EU 
in ravni Nata;

Or. en

Predlog spremembe 217
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 14 m (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14m. poziva k jasni strategiji za naložbe 
v SVOP, da se oblikuje podlaga za 
integrirano vojaško industrijo na ravni 
EU s poudarkom na vzpostavitvi odprtega 
in konkurenčnega evropskega trga z 
obrambno opremo ob uveljavitvi 
predpisov EU za javna naročila na 
obrambnem področju, ter spodbujanju 
močne in inovativne vesoljske industrije, 
ki zagotavlja podporo brez primere za 
izvajanje prenovljene SZVP ter 
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poglobljene SVOP;

Or. en

Predlog spremembe 218
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 14 n (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14n. poudarja, kako pomembno je, da 
EU ohrani avtonomen, zanesljiv in 
stroškovno učinkovit dostop do vesolja, da 
lahko preuči, kako bi sredstva, ki jih 
imamo, čim bolje izkoristili za doseganje 
podnebnih ciljev, na primer tudi z 
uporabo programa Copernicus za 
spremljanje emisij CO2;

Or. en

Predlog spremembe 219
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 14 o (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14o. poziva k izboljšanju izredno 
pomembne povezave med vesoljem in 
obrambo s podpiranjem udeležbe držav 
članic v reguliranih javnih storitvah v 
okviru programa Galileo, ki jih lahko 
države članice uporabijo za ukrepanje v 
sili, operacije za ohranjanje miru in 
krizno upravljanje, ter podpira skupni 
pristop za poglobljeno SVOP;

Or. en
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Predlog spremembe 220
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 14 p (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14p. poziva k razvoju stalnega 
strukturnega sodelovanja kot ključnega 
skupnega sodelovalnega projekta za 
obrambno razsežnost EU, s katerim se 
bodo krepile nacionalne zmogljivosti in 
udeležba v duhu dragocenega 
čezatlantskega sodelovanja;

Or. en

Predlog spremembe 221
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Podnaslov 2 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Za spoštovanje načel pravne države na 
področju SZVP

Or. en

Predlog spremembe 222
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 14 q (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14q. poudarja prizadevanja EU za 
dosledno potrditev vzdrževanja in krepitve 
svobodnega in odprtega mednarodnega 
reda na podlagi spoštovanja načel pravne 
države;
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Or. en

Predlog spremembe 223
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 14 r (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14r. opominja, da je v členu 21(1) PEU 
določeno, da Unijo pri njenem delovanju 
na mednarodni ravni vodijo načela, ki so 
bila podlaga njenega nastanka, razvoja in 
širitve, in da so v tem členu tudi omenjeni 
demokracija, pravna država, 
univerzalnost ter nedeljivost človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanje 
človekovega dostojanstva, enakost in 
solidarnost ter spoštovanje načel 
Ustanovne listine OZN in mednarodnega 
prava;

Or. en

Predlog spremembe 224
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Podnaslov 2 i (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Za strategijo ali sporočilo v zvezi s SZVP 
in predhodno posvetovanje

Or. en

Predlog spremembe 225
Kati Piri

Predlog resolucije
Odstavek 15
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva, naj se pred sprejetjem 
strategije, povezane s SZVP, ali sporočila 
Komisije in ESZD vzpostavi mehanizem 
posvetovanja z Odborom za zunanje 
zadeve in ustreznimi organi;

15. poziva k uvedbi stalnega 
mehanizma za strukturirano posvetovanje 
z Odborom za zunanje zadeve in 
njegovimi pododbori, ki ga je treba 
uporabiti pred sprejetjem vsake strategije, 
povezane s SZVP, ali sporočila Komisije in 
ESZD; 

Or. en

Predlog spremembe 226
Michal Šimečka

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja, da je treba skupno 
zunanjo in varnostno politiko ustrezno 
finančno podpreti, če naj bo ta politika 
verodostojna in učinkovita; poziva, naj se 
v okviru naslednjega večletnega 
finančnega okvira (2021–2027) zagotovijo 
finančna sredstva za zunanje delovanje 
EU in naj EU svoja sredstva osredotoči na 
strateške prednostne naloge;

Or. en

Predlog spremembe 227
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva, naj se EU osredotoči na to, 
da bo državljanom iz vse Evropske unije 
bolje sporočala svojo vizijo, misijo in cilje 
SZVP, saj se morajo državljani EU zdaj 
sami informirati;
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Or. en

Predlog spremembe 228
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. poudarja, da mora EU v digitalni 
dobi sodelovati z nevladnimi 
organizacijami, pa tudi z običajnimi 
državljani, ki lahko morda v svoji 
skupnosti pomagajo spodbujati in 
uresničevati osrednje cilje politike; meni, 
da mora EU proaktivno sodelovati z 
državljani in jih spodbujati k večji 
udeležbi pri preoblikovanju političnega 
dogajanja in iskanju inovativnih rešitev za 
močnejšo in združeno Evropo; 

Or. en

Predlog spremembe 229
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Podnaslov 2 j (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Za celovite, dosledne in dopolnjujoče 
zunanje finančne instrumente

Or. en

Predlog spremembe 230
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Odstavek 16
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva k večji skladnosti, 
doslednosti in dopolnjevanju med 
zunanjimi finančnimi instrumenti EU in 
SZVP, da bi Evropski uniji omogočili, da 
se spoprime z vedno večjimi izzivi na 
področju varnosti in zunanje politike; 
meni, da poenostavljena struktura 
zunanjih instrumentov, ki se predlaga v 
okviru instrumenta za sosedstvo ter 
razvojno in mednarodno sodelovanje, 
zahteva ustrezen sistem zavor in 
ravnotežja, zadostno raven preglednosti 
ter strateški prispevek politike in nadzor 
nad izvajanjem, ki jih zagotavlja 
Parlament; poudarja, da je potrebno 
učinkovito in ustrezno financiranje v 
okviru instrumenta za predpristopno 
pomoč za obdobje 2021–2027 (IPA III); 
poudarja vlogo instrumenta za 
prispevanje k stabilnosti in miru, zlasti pri 
podpiranju miru in stabilnosti po svetu; 
pričakuje pravočasno sprejetje 
instrumentov za obdobje po letu 2020, da 
bi se izognili nepotrebnim vrzelim pri 
financiranju;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 231
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva k večji skladnosti, 
doslednosti in dopolnjevanju med 
zunanjimi finančnimi instrumenti EU in 
SZVP, da bi Evropski uniji omogočili, da 
se spoprime z vedno večjimi izzivi na 
področju varnosti in zunanje politike; 
meni, da poenostavljena struktura zunanjih 
instrumentov, ki se predlaga v okviru 
instrumenta za sosedstvo ter razvojno in 

16. poziva k večji skladnosti, 
doslednosti in dopolnjevanju med 
zunanjimi finančnimi instrumenti EU in 
SZVP, da bi Evropski uniji omogočili, da 
se spoprime z vedno večjimi izzivi na 
področju varnosti in zunanje politike; 
meni, da poenostavljena struktura zunanjih 
instrumentov, ki se predlaga v okviru 
instrumenta za sosedstvo ter razvojno in 
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mednarodno sodelovanje, zahteva ustrezen 
sistem zavor in ravnotežja, zadostno raven 
preglednosti ter strateški prispevek politike 
in nadzor nad izvajanjem, ki jih zagotavlja 
Parlament; poudarja, da je potrebno 
učinkovito in ustrezno financiranje v 
okviru instrumenta za predpristopno 
pomoč za obdobje 2021–2027 (IPA III); 
poudarja vlogo instrumenta za prispevanje 
k stabilnosti in miru, zlasti pri podpiranju 
miru in stabilnosti po svetu; pričakuje 
pravočasno sprejetje instrumentov za 
obdobje po letu 2020, da bi se izognili 
nepotrebnim vrzelim pri financiranju;

mednarodno sodelovanje, zahteva ustrezen 
sistem zavor in ravnotežja, zadostno raven 
preglednosti ter strateški prispevek politike 
in nadzor nad izvajanjem, ki jih zagotavlja 
Parlament; poudarja pomen načela 
razlikovanja sosednjih držav, ki se bolj 
zavežejo evropskim reformam, pri 
dodeljevanju pomoči v obliki naložb, in 
sicer v smislu „več za več“ in „manj za 
manj“; poudarja, da je potrebno 
učinkovito in ustrezno financiranje v 
okviru instrumenta za predpristopno 
pomoč za obdobje 2021–2027 (IPA III); 
poudarja vlogo instrumenta za prispevanje 
k stabilnosti in miru, zlasti pri podpiranju 
miru in stabilnosti po svetu; pričakuje 
pravočasno sprejetje instrumentov za 
obdobje po letu 2020, da bi se izognili 
nepotrebnim vrzelim pri financiranju;

Or. en

Predlog spremembe 232
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva k večji skladnosti, 
doslednosti in dopolnjevanju med 
zunanjimi finančnimi instrumenti EU in 
SZVP, da bi Evropski uniji omogočili, da 
se spoprime z vedno večjimi izzivi na 
področju varnosti in zunanje politike; 
meni, da poenostavljena struktura 
zunanjih instrumentov, ki se predlaga v 
okviru instrumenta za sosedstvo ter 
razvojno in mednarodno sodelovanje, 
zahteva ustrezen sistem zavor in 
ravnotežja, zadostno raven preglednosti 
ter strateški prispevek politike in nadzor 
nad izvajanjem, ki jih zagotavlja 
Parlament; poudarja, da je potrebno 
učinkovito in ustrezno financiranje v 
okviru instrumenta za predpristopno 

16. je zelo zaskrbljen, ker predlagani 
finančni instrumenti za obdobje 2021–
2027 ne izpolnjujejo zahtev za izvajanje 
strogega demokratičnega in preglednega 
nadzora s strani nacionalnih parlamentov 
in Evropskega parlamenta, ki jih je 
Evropski parlament izrazil v poročilu o 
izvajanju instrumentov EU za zunanje 
financiranje: vmesni pregled 2017 in 
prihodnja zasnova v obdobju po letu 2020 
(A8-0112/2018); vztraja na strožjih 
postopkih parlamentarnega nadzora nad 
vsemi instrumenti za zunanje 
financiranje; poziva, naj se za večjo 
preglednost pri izvajanju teh finančnih 
instrumentov oblikuje enotna skupna 
pregledna javna podatkovna zbirka o 
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pomoč za obdobje 2021–2027 (IPA III); 
poudarja vlogo instrumenta za 
prispevanje k stabilnosti in miru, zlasti pri 
podpiranju miru in stabilnosti po svetu; 
pričakuje pravočasno sprejetje 
instrumentov za obdobje po letu 2020, da 
bi se izognili nepotrebnim vrzelim pri 
financiranju;

projektih in ukrepih;

Or. en

Predlog spremembe 233
Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva k večji skladnosti, 
doslednosti in dopolnjevanju med 
zunanjimi finančnimi instrumenti EU in 
SZVP, da bi Evropski uniji omogočili, da 
se spoprime z vedno večjimi izzivi na 
področju varnosti in zunanje politike; 
meni, da poenostavljena struktura zunanjih 
instrumentov, ki se predlaga v okviru 
instrumenta za sosedstvo ter razvojno in 
mednarodno sodelovanje, zahteva ustrezen 
sistem zavor in ravnotežja, zadostno raven 
preglednosti ter strateški prispevek politike 
in nadzor nad izvajanjem, ki jih zagotavlja 
Parlament; poudarja, da je potrebno 
učinkovito in ustrezno financiranje v 
okviru instrumenta za predpristopno 
pomoč za obdobje 2021–2027 (IPA III); 
poudarja vlogo instrumenta za prispevanje 
k stabilnosti in miru, zlasti pri podpiranju 
miru in stabilnosti po svetu; pričakuje 
pravočasno sprejetje instrumentov za 
obdobje po letu 2020, da bi se izognili 
nepotrebnim vrzelim pri financiranju;

16. poziva k večji skladnosti, 
doslednosti in dopolnjevanju med 
zunanjimi finančnimi instrumenti EU in 
SZVP, da bi Evropski uniji omogočili, da 
se spoprime z vedno večjimi izzivi na 
področju varnosti in zunanje politike; 
meni, da poenostavljena struktura zunanjih 
instrumentov, ki se predlaga v okviru 
instrumenta za sosedstvo ter razvojno in 
mednarodno sodelovanje, zahteva ustrezen 
sistem zavor in ravnotežja, zadostno raven 
preglednosti ter strateški prispevek politike 
ter reden nadzor nad izvajanjem, ki jih 
zagotavlja Parlament; poudarja, da je 
potrebno učinkovito in ustrezno 
financiranje v okviru instrumenta za 
predpristopno pomoč za obdobje 2021–
2027 (IPA III); poudarja vlogo instrumenta 
za prispevanje k stabilnosti in miru, zlasti 
pri podpiranju miru in stabilnosti po svetu; 
pričakuje pravočasno sprejetje 
instrumentov za obdobje po letu 2020, da 
bi se izognili nepotrebnim vrzelim pri 
financiranju;

Or. en
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Predlog spremembe 234
Kati Piri

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva k večji skladnosti, 
doslednosti in dopolnjevanju med 
zunanjimi finančnimi instrumenti EU in 
SZVP, da bi Evropski uniji omogočili, da 
se spoprime z vedno večjimi izzivi na 
področju varnosti in zunanje politike; 
meni, da poenostavljena struktura zunanjih 
instrumentov, ki se predlaga v okviru 
instrumenta za sosedstvo ter razvojno in 
mednarodno sodelovanje, zahteva ustrezen 
sistem zavor in ravnotežja, zadostno raven 
preglednosti ter strateški prispevek politike 
in nadzor nad izvajanjem, ki jih zagotavlja 
Parlament; poudarja, da je potrebno 
učinkovito in ustrezno financiranje v 
okviru instrumenta za predpristopno 
pomoč za obdobje 2021–2027 (IPA III); 
poudarja vlogo instrumenta za prispevanje 
k stabilnosti in miru, zlasti pri podpiranju 
miru in stabilnosti po svetu; pričakuje 
pravočasno sprejetje instrumentov za 
obdobje po letu 2020, da bi se izognili 
nepotrebnim vrzelim pri financiranju;

16. poziva k večji skladnosti, 
doslednosti in dopolnjevanju med 
zunanjimi finančnimi instrumenti EU in 
SZVP, da bi Evropski uniji omogočili, da 
se spoprime z vedno večjimi izzivi na 
področju varnosti in zunanje politike; 
meni, da poenostavljena struktura zunanjih 
instrumentov, ki se predlaga v okviru 
instrumenta za sosedstvo ter razvojno in 
mednarodno sodelovanje, zahteva ustrezen 
sistem zavor in ravnotežja, zadostno raven 
preglednosti ter strateški prispevek politike 
in nadzor nad izvajanjem, ki jih zagotavlja 
Parlament; poudarja, da je potrebno 
učinkovito in ustrezno financiranje v 
okviru instrumenta za predpristopno 
pomoč za obdobje 2021–2027 (IPA III); 
poudarja vlogo instrumenta za prispevanje 
k stabilnosti in miru, zlasti pri podpiranju 
miru in stabilnosti po svetu; pričakuje 
pravočasno sprejetje instrumentov za 
obdobje po letu 2020, vključno z 
evropskim mirovnim instrumentom, da bi 
se izognili nepotrebnim vrzelim pri 
financiranju;

Or. en

Predlog spremembe 235
Željana Zovko

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva k večji skladnosti, 
doslednosti in dopolnjevanju med 
zunanjimi finančnimi instrumenti EU in 

16. poziva k večji skladnosti, 
doslednosti in dopolnjevanju med 
zunanjimi finančnimi instrumenti EU in 
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SZVP, da bi Evropski uniji omogočili, da 
se spoprime z vedno večjimi izzivi na 
področju varnosti in zunanje politike; 
meni, da poenostavljena struktura zunanjih 
instrumentov, ki se predlaga v okviru 
instrumenta za sosedstvo ter razvojno in 
mednarodno sodelovanje, zahteva ustrezen 
sistem zavor in ravnotežja, zadostno raven 
preglednosti ter strateški prispevek politike 
in nadzor nad izvajanjem, ki jih zagotavlja 
Parlament; poudarja, da je potrebno 
učinkovito in ustrezno financiranje v 
okviru instrumenta za predpristopno 
pomoč za obdobje 2021–2027 (IPA III); 
poudarja vlogo instrumenta za prispevanje 
k stabilnosti in miru, zlasti pri podpiranju 
miru in stabilnosti po svetu; pričakuje 
pravočasno sprejetje instrumentov za 
obdobje po letu 2020, da bi se izognili 
nepotrebnim vrzelim pri financiranju;

SZVP, da bi Evropski uniji omogočili, da 
se spoprime z vedno večjimi izzivi na 
področju varnosti in zunanje politike; 
meni, da poenostavljena struktura zunanjih 
instrumentov, ki se predlaga v okviru 
instrumenta za sosedstvo ter razvojno in 
mednarodno sodelovanje, zahteva ustrezen 
sistem zavor in ravnotežja, zadostno raven 
preglednosti ter strateški prispevek politike 
in nadzor nad uporabo, ki jih zagotavlja 
Parlament; poudarja, da mora imeti 
Parlament večjo vlogo pri nadzoru in 
upravljanju instrumenta za predpristopno 
pomoč za obdobje 2021–2027 (IPA III); 
poudarja vlogo instrumenta za prispevanje 
k stabilnosti in miru, zlasti pri podpiranju 
miru in stabilnosti po svetu; pričakuje 
pravočasno sprejetje instrumentov za 
obdobje po letu 2020, da bi se izognili 
nepotrebnim vrzelim pri financiranju;

Or. en

Predlog spremembe 236
Martin Horwood, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Phil Bennion, 
Urmas Paet

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva k večji skladnosti, 
doslednosti in dopolnjevanju med 
zunanjimi finančnimi instrumenti EU in 
SZVP, da bi Evropski uniji omogočili, da 
se spoprime z vedno večjimi izzivi na 
področju varnosti in zunanje politike; 
meni, da poenostavljena struktura zunanjih 
instrumentov, ki se predlaga v okviru 
instrumenta za sosedstvo ter razvojno in 
mednarodno sodelovanje, zahteva ustrezen 
sistem zavor in ravnotežja, zadostno raven 
preglednosti ter strateški prispevek politike 
in nadzor nad izvajanjem, ki jih zagotavlja 
Parlament; poudarja, da je potrebno 
učinkovito in ustrezno financiranje v 

16. poziva k večji skladnosti, 
doslednosti in dopolnjevanju med 
zunanjimi finančnimi instrumenti EU in 
SZVP, kar je določeno v Pogodbah, da bi 
Evropski uniji omogočili, da se spoprime z 
vedno večjimi izzivi na področju varnosti 
in zunanje politike; meni, da 
poenostavljena struktura zunanjih 
instrumentov, ki se predlaga v okviru 
instrumenta za sosedstvo ter razvojno in 
mednarodno sodelovanje, zahteva ustrezen 
sistem zavor in ravnotežja, zadostno raven 
preglednosti ter strateški prispevek politike 
in nadzor nad izvajanjem, ki jih zagotavlja 
Parlament; poudarja, da je potrebno 
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okviru instrumenta za predpristopno 
pomoč za obdobje 2021–2027 (IPA III); 
poudarja vlogo instrumenta za prispevanje 
k stabilnosti in miru, zlasti pri podpiranju 
miru in stabilnosti po svetu; pričakuje 
pravočasno sprejetje instrumentov za 
obdobje po letu 2020, da bi se izognili 
nepotrebnim vrzelim pri financiranju;

učinkovito in ustrezno financiranje v 
okviru instrumenta za predpristopno 
pomoč za obdobje 2021–2027 (IPA III); 
poudarja vlogo instrumenta za prispevanje 
k stabilnosti in miru, zlasti pri podpiranju 
miru in stabilnosti po svetu; pričakuje 
pravočasno sprejetje instrumentov za 
obdobje po letu 2020, da bi se izognili 
nepotrebnim vrzelim pri financiranju;

Or. en

Predlog spremembe 237
Michal Šimečka

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva k večji skladnosti, 
doslednosti in dopolnjevanju med 
zunanjimi finančnimi instrumenti EU in 
SZVP, da bi Evropski uniji omogočili, da 
se spoprime z vedno večjimi izzivi na 
področju varnosti in zunanje politike; 
meni, da poenostavljena struktura zunanjih 
instrumentov, ki se predlaga v okviru 
instrumenta za sosedstvo ter razvojno in 
mednarodno sodelovanje, zahteva ustrezen 
sistem zavor in ravnotežja, zadostno raven 
preglednosti ter strateški prispevek politike 
in nadzor nad izvajanjem, ki jih zagotavlja 
Parlament; poudarja, da je potrebno 
učinkovito in ustrezno financiranje v 
okviru instrumenta za predpristopno 
pomoč za obdobje 2021–2027 (IPA III); 
poudarja vlogo instrumenta za prispevanje 
k stabilnosti in miru, zlasti pri podpiranju 
miru in stabilnosti po svetu; pričakuje 
pravočasno sprejetje instrumentov za 
obdobje po letu 2020, da bi se izognili 
nepotrebnim vrzelim pri financiranju;

16. poziva k bolj strateškemu pristopu, 
večji skladnosti, doslednosti in 
dopolnjevanju med zunanjimi finančnimi 
instrumenti EU in SZVP, da bi Evropski 
uniji omogočili, da se spoprime z vedno 
večjimi izzivi na področju varnosti in 
zunanje politike; meni, da poenostavljena 
struktura zunanjih instrumentov, ki se 
predlaga v okviru instrumenta za sosedstvo 
ter razvojno in mednarodno sodelovanje, 
zahteva ustrezen sistem zavor in 
ravnotežja, zadostno raven preglednosti ter 
strateški prispevek politike in nadzor nad 
izvajanjem, ki jih zagotavlja Parlament; 
poudarja, da je potrebno učinkovito in 
ustrezno financiranje v okviru instrumenta 
za predpristopno pomoč za obdobje 2021–
2027 (IPA III); poudarja vlogo instrumenta 
za prispevanje k stabilnosti in miru, zlasti 
pri podpiranju miru in stabilnosti po svetu; 
pričakuje pravočasno sprejetje 
instrumentov za obdobje po letu 2020, da 
bi se izognili nepotrebnim vrzelim pri 
financiranju;

Or. en
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Predlog spremembe 238
Nacho Sánchez Amor

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. spodbuja EU, naj dodatno prednost 
nameni preprečevanju konfliktov in 
mediaciji; poudarja, da ta pristop prinaša 
visoko stopnjo dodane vrednosti EU s 
političnega, družbenega, gospodarskega in 
varnostnega vidika; želi spomniti, da 
dejavnosti za preprečevanje konfliktov in 
mediacijo prispevajo k uveljavljanju 
prisotnosti in verodostojnosti EU na 
mednarodnem prizorišču; poudarja 
pomemben prispevek Parlamenta na 
področju mediacije in dialoga, zlasti v 
državah Zahodnega Balkana in vzhodnega 
partnerstva, ter poziva k nadaljnjemu 
razvoju medinstitucionalnega sodelovanja 
na področju mediacije;

17. spodbuja EU, naj dodatno prednost 
nameni preprečevanju konfliktov in 
mediaciji; poudarja, da ta pristop prinaša 
visoko stopnjo dodane vrednosti EU s 
političnega, družbenega, gospodarskega in 
varnostnega vidika; želi spomniti, da 
dejavnosti za preprečevanje konfliktov in 
mediacijo prispevajo k uveljavljanju 
prisotnosti in verodostojnosti EU na 
mednarodnem prizorišču; poudarja 
pomemben prispevek Parlamenta na 
področju mediacije in dialoga, zlasti v 
državah Zahodnega Balkana in vzhodnega 
partnerstva, ter poziva k nadaljnjemu 
razvoju medinstitucionalnega sodelovanja 
na področju mediacije; potrjuje svojo 
podporo ozemeljski neodvisnosti, 
suverenosti in integriteti vseh držav 
vzhodnega partnerstva na njihovih 
mednarodno priznanih mejah in odločno 
zavrača uporabo sile ali groženj pri 
reševanju sporov;

Or. es

Predlog spremembe 239
Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Attila 
Ara-Kovács, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou)

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. spodbuja EU, naj dodatno prednost 
nameni preprečevanju konfliktov in 
mediaciji; poudarja, da ta pristop prinaša 

17. spodbuja EU, naj dodatno prednost 
nameni preprečevanju konfliktov in 
mediaciji; poudarja, da ta pristop prinaša 
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visoko stopnjo dodane vrednosti EU s 
političnega, družbenega, gospodarskega in 
varnostnega vidika; želi spomniti, da 
dejavnosti za preprečevanje konfliktov in 
mediacijo prispevajo k uveljavljanju 
prisotnosti in verodostojnosti EU na 
mednarodnem prizorišču; poudarja 
pomemben prispevek Parlamenta na 
področju mediacije in dialoga, zlasti v 
državah Zahodnega Balkana in vzhodnega 
partnerstva, ter poziva k nadaljnjemu 
razvoju medinstitucionalnega sodelovanja 
na področju mediacije;

visoko stopnjo dodane vrednosti EU s 
političnega, družbenega, gospodarskega in 
varnostnega vidika; želi spomniti, da 
dejavnosti za preprečevanje konfliktov in 
mediacijo prispevajo k uveljavljanju 
prisotnosti in verodostojnosti EU na 
mednarodnem prizorišču; poudarja 
pomemben prispevek Parlamenta na 
področju mediacije in dialoga, zlasti v 
državah Zahodnega Balkana in vzhodnega 
partnerstva, ter poziva k nadaljnjemu 
razvoju medinstitucionalnega sodelovanja 
na področju mediacije; pozdravlja večjo 
vlogo Evropske unije pri reševanju 
konfliktov in krepitvi zaupanja v okviru 
obstoječih dogovorjenih pogajalskih 
oblikah in načelih ter poziva k 
nadaljnjemu razvoju 
medinstitucionalnega sodelovanja na 
področju mediacije na podlagi norm in 
načel mednarodnega prava, Listine OZN 
in Helsinške sklepne listine OVSE iz leta 
1975;

Or. en

Predlog spremembe 240
Javi López

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. spodbuja EU, naj dodatno prednost 
nameni preprečevanju konfliktov in 
mediaciji; poudarja, da ta pristop prinaša 
visoko stopnjo dodane vrednosti EU s 
političnega, družbenega, gospodarskega in 
varnostnega vidika; želi spomniti, da 
dejavnosti za preprečevanje konfliktov in 
mediacijo prispevajo k uveljavljanju 
prisotnosti in verodostojnosti EU na 
mednarodnem prizorišču; poudarja 
pomemben prispevek Parlamenta na 
področju mediacije in dialoga, zlasti v 
državah Zahodnega Balkana in vzhodnega 

17. spodbuja EU, naj dodatno prednost 
nameni preprečevanju konfliktov in 
mediaciji; poudarja, da ta pristop prinaša 
visoko stopnjo dodane vrednosti EU s 
političnega, družbenega, gospodarskega in 
varnostnega vidika; želi spomniti, da 
dejavnosti za preprečevanje konfliktov in 
mediacijo prispevajo k uveljavljanju 
prisotnosti in verodostojnosti EU na 
mednarodnem prizorišču; poudarja 
pomemben prispevek Parlamenta na 
področju mediacije in dialoga, zlasti v 
državah Zahodnega Balkana in vzhodnega 
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partnerstva, ter poziva k nadaljnjemu 
razvoju medinstitucionalnega sodelovanja 
na področju mediacije;

partnerstva, ter poziva k nadaljnjemu 
razvoju medinstitucionalnega sodelovanja 
na področju mediacije; potrjuje podporo 
neodvisnosti, suverenosti in ozemeljski 
celovitosti vseh držav vzhodnega 
partnerstva znotraj njihovih mednarodno 
priznanih meja in odločna zavrača 
uporabo sile ali grožnje o uporabi sile pri 
reševanju konfliktov;

Or. en

Predlog spremembe 241
Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Christophe Grudler, Javier Nart

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. spodbuja EU, naj dodatno prednost 
nameni preprečevanju konfliktov in 
mediaciji; poudarja, da ta pristop prinaša 
visoko stopnjo dodane vrednosti EU s 
političnega, družbenega, gospodarskega in 
varnostnega vidika; želi spomniti, da 
dejavnosti za preprečevanje konfliktov in 
mediacijo prispevajo k uveljavljanju 
prisotnosti in verodostojnosti EU na 
mednarodnem prizorišču; poudarja 
pomemben prispevek Parlamenta na 
področju mediacije in dialoga, zlasti v 
državah Zahodnega Balkana in vzhodnega 
partnerstva, ter poziva k nadaljnjemu 
razvoju medinstitucionalnega sodelovanja 
na področju mediacije;

17. spodbuja EU, naj dodatno prednost 
nameni preprečevanju konfliktov in 
mediaciji; poudarja, da ta pristop prinaša 
visoko stopnjo dodane vrednosti EU s 
političnega, družbenega, gospodarskega in 
varnostnega vidika; želi spomniti, da 
dejavnosti za preprečevanje konfliktov in 
mediacijo prispevajo k uveljavljanju 
prisotnosti in verodostojnosti EU na 
mednarodnem prizorišču; poudarja 
pomemben prispevek Parlamenta na 
področju mediacije in dialoga, zlasti v 
državah Zahodnega Balkana in vzhodnega 
partnerstva, ter poziva k nadaljnjemu 
razvoju medinstitucionalnega sodelovanja 
na področju mediacije; je trdno prepričan, 
da je zavezanost EU k suverenosti, 
ozemeljski celovitosti in politični 
neodvisnosti vseh držav vzhodnega 
partnerstva znotraj mednarodno 
priznanih meja ključnega pomena za 
uspešno zunanjo politiko EU v zvezi z 
njimi;

Or. en
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Predlog spremembe 242
Željana Zovko

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. spodbuja EU, naj dodatno prednost 
nameni preprečevanju konfliktov in 
mediaciji; poudarja, da ta pristop prinaša 
visoko stopnjo dodane vrednosti EU s 
političnega, družbenega, gospodarskega in 
varnostnega vidika; želi spomniti, da 
dejavnosti za preprečevanje konfliktov in 
mediacijo prispevajo k uveljavljanju 
prisotnosti in verodostojnosti EU na 
mednarodnem prizorišču; poudarja 
pomemben prispevek Parlamenta na 
področju mediacije in dialoga, zlasti v 
državah Zahodnega Balkana in vzhodnega 
partnerstva, ter poziva k nadaljnjemu 
razvoju medinstitucionalnega sodelovanja 
na področju mediacije;

17. spodbuja EU, naj dodatno prednost 
nameni preprečevanju konfliktov in 
mediaciji; poudarja, da ta pristop prinaša 
visoko stopnjo dodane vrednosti EU s 
političnega, družbenega, gospodarskega in 
varnostnega vidika; želi spomniti, da 
dejavnosti za preprečevanje konfliktov in 
mediacijo prispevajo k uveljavljanju 
prisotnosti in verodostojnosti EU na 
mednarodnem prizorišču; poudarja 
pomemben prispevek Parlamenta na 
področju reševanja konfliktov, mediacije 
in dialoga, zlasti v državah Zahodnega 
Balkana in vzhodnega partnerstva, ter 
poziva k nadaljnjemu razvoju 
medinstitucionalnega sodelovanja in 
dialoga na področju mediacije; ponovno 
poudarja zavezanost EU k neodvisnosti, 
suverenosti in ozemeljski celovitosti 
Ukrajine ter vseh drugih držav vzhodnega 
partnerstva znotraj njihovih mednarodno 
priznanih meja;

Or. en

Predlog spremembe 243
Vladimír Bilčík

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. spodbuja EU, naj dodatno prednost 
nameni preprečevanju konfliktov in 
mediaciji; poudarja, da ta pristop prinaša 
visoko stopnjo dodane vrednosti EU s 
političnega, družbenega, gospodarskega in 
varnostnega vidika; želi spomniti, da 

17. spodbuja EU, naj dodatno prednost 
nameni preprečevanju konfliktov in 
mediaciji; poudarja, da ta pristop prinaša 
visoko stopnjo dodane vrednosti EU s 
političnega, družbenega, gospodarskega in 
varnostnega vidika; želi spomniti, da 
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dejavnosti za preprečevanje konfliktov in 
mediacijo prispevajo k uveljavljanju 
prisotnosti in verodostojnosti EU na 
mednarodnem prizorišču; poudarja 
pomemben prispevek Parlamenta na 
področju mediacije in dialoga, zlasti v 
državah Zahodnega Balkana in vzhodnega 
partnerstva, ter poziva k nadaljnjemu 
razvoju medinstitucionalnega sodelovanja 
na področju mediacije;

dejavnosti za preprečevanje konfliktov in 
mediacijo prispevajo k uveljavljanju 
prisotnosti in verodostojnosti EU na 
mednarodnem prizorišču; poudarja 
pomemben prispevek Parlamenta na 
področju mediacije in dialoga, zlasti v 
državah Zahodnega Balkana in vzhodnega 
partnerstva, ter poziva k nadaljnjemu 
razvoju medinstitucionalnega sodelovanja 
na področju mediacije; ponavlja, da 
sodobna demokracija zahteva popolnoma 
delujočo zakonodajno vejo oblasti, in v 
zvezi s tem poudarja pomen podpore dela 
parlamentov na Zahodnem Balkanu in v 
sosedstvu;

Or. en

Predlog spremembe 244
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), 
Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries, Malik 
Azmani

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. spodbuja EU, naj dodatno 
prednost nameni preprečevanju konfliktov 
in mediaciji; poudarja, da ta pristop 
prinaša visoko stopnjo dodane vrednosti 
EU s političnega, družbenega, 
gospodarskega in varnostnega vidika; želi 
spomniti, da dejavnosti za preprečevanje 
konfliktov in mediacijo prispevajo k 
uveljavljanju prisotnosti in verodostojnosti 
EU na mednarodnem prizorišču; poudarja 
pomemben prispevek Parlamenta na 
področju mediacije in dialoga, zlasti v 
državah Zahodnega Balkana in vzhodnega 
partnerstva, ter poziva k nadaljnjemu 
razvoju medinstitucionalnega sodelovanja 
na področju mediacije;

17. meni, da bi morali biti 
preprečevanje konfliktov, mediacija in 
mirno reševanje dolgotrajnih konfliktov, 
zlasti v neposrednem sosedstvu EU, 
prednostna naloga v naslednjih letih;  
poudarja, da ta pristop prinaša visoko 
stopnjo dodane vrednosti EU s političnega, 
družbenega, gospodarskega in varnostnega 
vidika; želi spomniti, da dejavnosti za 
preprečevanje konfliktov in mediacijo 
prispevajo k uveljavljanju prisotnosti in 
verodostojnosti EU na mednarodnem 
prizorišču; poudarja pomemben prispevek 
Parlamenta na področju mediacije in 
dialoga, zlasti v državah Zahodnega 
Balkana in vzhodnega partnerstva, ter 
poziva k nadaljnjemu razvoju 
medinstitucionalnega sodelovanja na 
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področju mediacije;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. spodbuja EU, naj dodatno prednost 
nameni preprečevanju konfliktov in 
mediaciji; poudarja, da ta pristop prinaša 
visoko stopnjo dodane vrednosti EU s 
političnega, družbenega, gospodarskega in 
varnostnega vidika; želi spomniti, da 
dejavnosti za preprečevanje konfliktov in 
mediacijo prispevajo k uveljavljanju 
prisotnosti in verodostojnosti EU na 
mednarodnem prizorišču; poudarja 
pomemben prispevek Parlamenta na 
področju mediacije in dialoga, zlasti v 
državah Zahodnega Balkana in vzhodnega 
partnerstva, ter poziva k nadaljnjemu 
razvoju medinstitucionalnega sodelovanja 
na področju mediacije;

17. spodbuja EU, naj dodatno prednost 
nameni preprečevanju konfliktov in 
mediaciji; poudarja, da ta pristop prinaša 
visoko stopnjo dodane vrednosti EU s 
političnega, družbenega, gospodarskega in 
varnostnega vidika; želi spomniti, da 
dejavnosti za preprečevanje konfliktov in 
mediacijo prispevajo k uveljavljanju 
prisotnosti in verodostojnosti EU na 
mednarodnem prizorišču; poudarja 
pomemben prispevek Parlamenta na 
področjih mediacije, dialoga in promocije 
vrednot demokracije, pravne države, 
spoštovanja manjšin in temeljnih pravic, 
zlasti v državah Zahodnega Balkana, 
vzhodnega partnerstva in južnega 
sosedstva, ter poziva k poglabljanju 
medinstitucionalnega sodelovanja s temi 
državami;

Or. fr

Predlog spremembe 246
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. spodbuja EU, naj dodatno prednost 
nameni preprečevanju konfliktov in 

17. spodbuja EU, naj organizaciji 
OVSE omogoči preprečevanje konfliktov 
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mediaciji; poudarja, da ta pristop prinaša 
visoko stopnjo dodane vrednosti EU s 
političnega, družbenega, gospodarskega in 
varnostnega vidika; želi spomniti, da 
dejavnosti za preprečevanje konfliktov in 
mediacijo prispevajo k uveljavljanju 
prisotnosti in verodostojnosti EU na 
mednarodnem prizorišču; poudarja 
pomemben prispevek Parlamenta na 
področju mediacije in dialoga, zlasti v 
državah Zahodnega Balkana in 
vzhodnega partnerstva, ter poziva k 
nadaljnjemu razvoju 
medinstitucionalnega sodelovanja na 
področju mediacije;

in mediacijo v imenu držav članic in v 
sodelovanju z njimi; poudarja, da ta pristop 
prinaša visoko stopnjo dodane vrednosti s 
političnega, družbenega, gospodarskega in 
varnostnega vidika; želi spomniti, da 
dejavnosti za preprečevanje konfliktov in 
mediacijo prispevajo k uveljavljanju 
prisotnosti in verodostojnosti evropskih 
držav na mednarodnem prizorišču; 
poudarja, da EU doslej ni uspelo podpreti 
tranzicijskega pravosodnega procesa na 
Zahodnem Balkanu, čeprav je že več kot 
20 let dejavna v tej regiji, in poziva države 
članice, naj sodelujejo in podprejo 
nastanek resničnega miru na Zahodnem 
Balkanu;

Or. en

Predlog spremembe 247
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. spodbuja EU, naj dodatno prednost 
nameni preprečevanju konfliktov in 
mediaciji; poudarja, da ta pristop prinaša 
visoko stopnjo dodane vrednosti EU s 
političnega, družbenega, gospodarskega in 
varnostnega vidika; želi spomniti, da 
dejavnosti za preprečevanje konfliktov in 
mediacijo prispevajo k uveljavljanju 
prisotnosti in verodostojnosti EU na 
mednarodnem prizorišču; poudarja 
pomemben prispevek Parlamenta na 
področju mediacije in dialoga, zlasti v 
državah Zahodnega Balkana in vzhodnega 
partnerstva, ter poziva k nadaljnjemu 
razvoju medinstitucionalnega sodelovanja 
na področju mediacije;

17. spodbuja EU, naj dodatno prednost 
nameni preprečevanju konfliktov in 
mediaciji; poudarja, da ta pristop prinaša 
visoko stopnjo dodane vrednosti EU s 
političnega, družbenega, gospodarskega in 
varnostnega vidika; želi spomniti, da 
dejavnosti za preprečevanje konfliktov in 
mediacijo prispevajo k uveljavljanju 
prisotnosti in verodostojnosti EU na 
mednarodnem prizorišču ter da bi morale 
biti del celostnega pristopa, ki bi združeval 
varnost, diplomacijo in razvoj; poudarja 
prispevek Parlamenta na področju 
mediacije in dialoga, zlasti v državah 
Zahodnega Balkana in vzhodnega 
partnerstva, ter poziva k nadaljnjemu 
razvoju medinstitucionalnega sodelovanja 
na področju mediacije;

Or. fr
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Predlog spremembe 248
Ioan-Rareş Bogdan

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. spodbuja EU, naj dodatno prednost 
nameni preprečevanju konfliktov in 
mediaciji; poudarja, da ta pristop prinaša 
visoko stopnjo dodane vrednosti EU s 
političnega, družbenega, gospodarskega in 
varnostnega vidika; želi spomniti, da 
dejavnosti za preprečevanje konfliktov in 
mediacijo prispevajo k uveljavljanju 
prisotnosti in verodostojnosti EU na 
mednarodnem prizorišču; poudarja 
pomemben prispevek Parlamenta na 
področju mediacije in dialoga, zlasti v 
državah Zahodnega Balkana in vzhodnega 
partnerstva, ter poziva k nadaljnjemu 
razvoju medinstitucionalnega sodelovanja 
na področju mediacije;

17. spodbuja EU, naj dodatno prednost 
nameni graditvi miru, preprečevanju 
konfliktov in mediaciji; poudarja, da ta 
pristop prinaša visoko stopnjo dodane 
vrednosti EU s političnega, družbenega, 
gospodarskega in varnostnega vidika; želi 
spomniti, da dejavnosti za preprečevanje 
konfliktov in mediacijo prispevajo k 
uveljavljanju prisotnosti in verodostojnosti 
EU na mednarodnem prizorišču; poudarja 
pomemben prispevek Parlamenta na 
področju mediacije in dialoga, zlasti v 
državah Zahodnega Balkana in vzhodnega 
partnerstva, ter poziva k nadaljnjemu 
razvoju medinstitucionalnega sodelovanja 
na področju mediacije;

Or. en

Predlog spremembe 249
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. spodbuja EU, naj dodatno prednost 
nameni preprečevanju konfliktov in 
mediaciji; poudarja, da ta pristop prinaša 
visoko stopnjo dodane vrednosti EU s 
političnega, družbenega, gospodarskega in 
varnostnega vidika; želi spomniti, da 
dejavnosti za preprečevanje konfliktov in 
mediacijo prispevajo k uveljavljanju 
prisotnosti in verodostojnosti EU na 
mednarodnem prizorišču; poudarja 
pomemben prispevek Parlamenta na 
področju mediacije in dialoga, zlasti v 

17. spodbuja evropske države, naj 
dodatno prednost namenijo preprečevanju 
konfliktov in mediaciji; poudarja, da ta 
pristop prinaša visoko stopnjo dodane 
vrednosti EU s političnega, družbenega, 
gospodarskega in varnostnega vidika; želi 
spomniti, da dejavnosti za preprečevanje 
konfliktov in mediacijo prispevajo k 
uveljavljanju prisotnosti in verodostojnosti 
EU na mednarodnem prizorišču; poudarja 
pomemben prispevek Parlamenta na 
področju mediacije in dialoga, zlasti v 
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državah Zahodnega Balkana in vzhodnega 
partnerstva, ter poziva k nadaljnjemu 
razvoju medinstitucionalnega sodelovanja 
na področju mediacije;

državah Zahodnega Balkana in vzhodnega 
partnerstva, ter poziva k nadaljnjemu 
razvoju medinstitucionalnega sodelovanja 
na področju mediacije;

Or. fr

Predlog spremembe 250
Arba Kokalari

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. priznava, da mora biti Evropska 
unija pomembna akterka v sosedstvu, če 
želi biti močna svetovna akterka, kar 
pomeni, da mora biti tudi diplomatsko 
dovolj navzoča;

Or. en

Predlog spremembe 251
Željana Zovko

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. opozarja na pomen prepričljive 
evropske sosedske politike, v okviru katere 
se bo EU zavezala k skupnim družbenim, 
političnim in gospodarskim interesom z 
vzhodnimi in južnimi partnerskimi 
državami; poudarja, da je treba v okviru 
tega partnerstva prednostno okrepiti 
odpornost partneric EU na grožnje in 
pritiske, s katerimi se soočajo;

Or. en
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Predlog spremembe 252
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. želi spomniti, da je mehka moč 
najboljše orodje v zunanji in varnostni 
politiki Evropske unije, ki je prav zaradi 
tega edinstvena na mednarodnem 
prizorišču; v zvezi s tem ponavlja, da je 
treba v sosedski in širitveni politiki 
uporabiti pristop „več za več“ in „manj za 
manj“; poudarja tudi, da je širitvena 
politika pomembna gonilna sila EU, in 
ponavlja, da mora biti velikopotezna in 
verodostojna;

Or. en

Predlog spremembe 253
Michal Šimečka

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poudarja strateško vlogo Unije v 
južnem in vzhodnem sosedstvu s 
poudarkom na nadaljnjih prizadevanjih 
za krepitev državne, gospodarske in 
družbene odpornosti in za reševanje 
kriznih razmer; se zaveda pomena 
stabilnosti vzhodnega sosedstva za 
stabilnost Unije in spodbuja razvoj še 
tesnejših odnosov z državami vzhodnega 
partnerstva;

Or. en

Predlog spremembe 254
Andrzej Halicki
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Predlog resolucije
Odstavek 17 – točka 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(1) poudarja, da bi moralo biti 
sodelovanje z državami vzhodnega 
partnerstva in drugimi državami v 
sosedstvu z EU prednostna naloga SZVP, 
saj sta razvoj in demokratizacija teh držav 
v velikem interesu EU;  zato obžaluje 
sklepe Evropskega sveta z dne 17. in 18. 
oktobra 2019 in želi spomniti na svoje 
stališče o tem vprašanju z dne 24. oktobra 
2019 ter upa, da bo Evropski svet čim prej 
spremenil svojo odločitev;

Or. en

Predlog spremembe 255
Javi López

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poudarja pomen parlamentarnih 
skupščin kot forumov za sodelovanje in 
institucionalni dialog ter njihov dragoceni 
prispevek k evropskemu zunanjemu 
delovanju, tudi na področju varnosti in 
obrambe, pa tudi potrebo po spodbujanju 
njihovega dela in zagotavljanju 
ustreznega delovanja;

Or. es

Predlog spremembe 256
Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Christophe Grudler, Javier Nart

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. je zaskrbljen, ker so bila pri 
konfliktih v vseh državah vzhodnega 
partnerstva kršena načela mednarodnega 
prava, in želi spomniti na svojo vizijo, da 
bi vse sedanje konflikte v teh državah 
rešili v skladu z normami in načeli 
mednarodnega prava;

Or. en

Predlog spremembe 257
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 15 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15c. meni, da se mora EU osredotočiti 
na združenost svojih prebivalcev, ne pa na 
tekmo: večje države proti manjšim, 
severna Evropa proti južni, zahodna 
Evropa proti vzhodni, zato je treba 
okrepiti vlogo institucij EU tako, da se v 
politično razpravo vključijo tudi stališča 
volivcev;

Or. en

Predlog spremembe 258
Urmas Paet, Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. ugotavlja, da je stabilnost 
vzhodnega sosedstva pomembna za 
stabilnost Unije, in spodbuja razvoj 
tesnejših odnosov z državami vzhodnega 
partnerstva; poziva Komisijo in ESZD, 
naj še naprej krepita gospodarske vezi in 
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povezljivost ter naj trgovinske in 
pridružitvene sporazume, dostop do 
enotnega trga in poglobljene medosebne 
stike, tudi s poenostavitvijo vizumskih 
postopkov in liberalizacije vizumskega 
režima, če so izpolnjene vse zahteve, 
izkoristita kot spodbude za demokratične 
reforme ter sprejetje evropskih pravil in 
standardov;

Or. en

Predlog spremembe 259
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. priznava, da je stabilnost 
vzhodnega sosedstva pomembna za 
stabilnost same Unije, in se zaveda 
preobrazbenega potenciala EU za 
sosednje regije in države; poziva, naj se 
politika vzhodnega partnerstva v 
naslednjem desetletju še okrepi s 
strategijo za Ukrajino, Moldavijo in 
Gruzijo, tj. trojica najnaprednejših 
pridruženih držav vzhodnega partnerstva 
EU (strategija 2030 za trojico), ki bi 
temeljila na podlagi načela „več za več“ 
in „manj za manj“ ter bi jo vodile 
institucije EU in koalicija podobno 
mislečih držav EU (evropski proces za 
trojico držav), pri čemer bi bilo treba 
pozornost nameniti konkretnim projektom 
in programom, da se upošteva dobra 
praksa iz berlinskega procesa in 
povezovanja Evropskega gospodarskega 
prostora; meni, da lahko uspešna 
preobrazba v državah vzhodnega 
partnerstva, zlasti v pridruženih državah, 
tj. v Ukrajini, Gruziji in Moldaviji, 
pozitivno vpliva tudi na družbo v sosednji 
Rusiji;
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Or. en

Predlog spremembe 260
Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Christophe Grudler, Javier Nart

Predlog resolucije
Odstavek 17 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17b. želi spomniti, da EU brezpogojno 
podpira suverenost, ozemeljsko celovitost 
in politično neodvisnost vseh držav 
vzhodnega partnerstva znotraj njihovih 
mednarodno priznanih meja, in poudarja 
pomen proaktivne drže na podlagi 
mednarodnega prava proti dolgotrajnim 
konfliktom v državah vzhodnega 
sosedstva;

Or. en

Predlog spremembe 261
Karol Karski, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poudarja, da EU brezpogojno 
podpira suverenost, ozemeljsko celovitost 
in politično neodvisnost vseh držav 
vzhodnega partnerstva znotraj njihovih 
mednarodno priznanih meja, in 
izpostavlja pomen proaktivne drže na 
podlagi mednarodnega prava proti 
dolgotrajnim konfliktom v državah 
vzhodnega sosedstva;

Or. en

Predlog spremembe 262
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Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Predlog resolucije
Odstavek 17 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17b. potrjuje, da odločno podpira 
neodvisnost, suverenost in ozemeljsko 
celovitost Ukrajine znotraj njenih 
mednarodno priznanih meja ter je še 
vedno povsem zavezan politiki 
nepriznavanja nezakonite priključitve 
Krima;

Or. en

Predlog spremembe 263
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Predlog resolucije
Odstavek 17 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17c. ponavlja, da podpira vzhodno 
partnerstvo, ki je leta 2019 obeležilo 10. 
obletnico obstoja;  poudarja pa, da so za 
uspeh tega partnerstva potrebne nove 
pobude in zaveze z obeh strani, in sicer 
EU in njenih partneric;

Or. en

Predlog spremembe 264
Vladimír Bilčík

Predlog resolucije
Odstavek 17 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17b. pozdravlja, da je predsednica 
Komisije potrdila evropsko perspektivo za 
Zahodni Balkan; poziva k verodostojni 
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širitveni strategiji EU na Zahodnem 
Balkanu, ki je za EU strateško pomembna 
regija; poudarja, da je sedanji proces 
reform pomemben in bi lahko vplival na 
preobrazbo držav kandidatk; ugotavlja, da 
se ta proces žal upočasnjuje;

Or. en

Predlog spremembe 265
Tonino Picula

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. meni, da je tudi v okviru sedanje 
širitvene politike EU verodostojen 
pristopni proces, temelječ na obsežnem in 
pravičnem pogojevanju, pomemben za 
spodbujanje varnosti s krepitvijo 
odpornosti držav na jugovzhodu Evrope;

Or. en

Predlog spremembe 266
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. meni, da je širitvena politika EU v 
zadnjih desetletjih najuspešnejši in 
najvplivnejši instrument zunanje politike; 
poziva države članice, naj tudi iz 
zunanjepolitičnih razlogov ohranijo 
verodostojno perspektivo pristopa za 
zahodnobalkanske države;

Or. en
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Predlog spremembe 267
Michal Šimečka

Predlog resolucije
Odstavek 17 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17b. znova potrjuje svojo zavezanost 
postopku širitve, ki ostaja ključna politika 
EU; znova poudarja, da EU nedvoumno 
podpira evropsko perspektivo Zahodnega 
Balkana; poudarja, da mora postopek 
širitve še naprej temeljiti na dosežkih 
držav ter na strogih in poštenih pogojih v 
skladu z uporabo københavnskih meril;  
je še naprej v celoti zavezan v EU 
usmerjenim reformam in projektom, 
predvsem osredotočanju na nadaljnjo 
krepitev načela pravne države in dobrega 
upravljanja, zaščito temeljnih pravic in 
spodbujanje sprave, dobre sosedske 
odnose in regionalno sodelovanje;

Or. en

Predlog spremembe 268
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poudarja, da sta EU in Rusija 
odgovorni za prispevek h krepitvi 
evropskega reda miru, ki bo zagotavljal 
varnost vsem, tudi državam v skupnem 
sosedstvu, krepitev demokracije, načelo 
pravne države, zagotavljanje vseh 
človekovih pravic ter spodbujanje stikov 
civilne družbe in trgovinskega in 
gospodarskega sodelovanja; zaradi 
napetosti, oboroževalne tekme in vse 
hitrejše spirale političnih in vojaških 
spopadov poziva k temeljni preusmeritvi 
politike EU v odnosu do Rusije; meni, da 
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bi bilo treba ta postopek začeti s pošteno 
oceno rezultatov sedanje politike, kritično 
oceno notranjega razvoja in zunanje 
politike Rusije pa bi bilo treba dopolniti s 
samokritično analizo lastne politike; 
poziva EU in Rusijo, naj prekineta 
propagandno vojno, naj svoje razlike 
obravnavata brez postavljanja pogojev in 
naj začneta dialog, ki bo usmerjen v 
rezultate;

Or. en

Predlog spremembe 269
Urmas Paet

Predlog resolucije
Odstavek 17 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17b. ponovno poudarja, da je EU 
zavezana podpori suverenosti, 
neodvisnosti in ozemeljski celovitosti 
svojih partnerjev; poudarja, da je treba 
vse zamrznjene konflikte obravnavati v 
skladu z mednarodnim pravom, normami 
in načeli, povečati podporo prebivalcem, 
notranje razseljenim osebam in 
beguncem, ki so jih prizadeli konflikti, ter 
se boriti proti poskusom destabilizacije iz 
tretjih držav, zlasti Rusije; ponovno izraža 
nasprotovanje nezakoniti priključitvi 
Krima in vojaškemu posredovanju v 
vzhodni Ukrajini, ki ju je izvedla Rusija; 
poziva k nadaljnjim prizadevanjem za 
zagotovitev izvajanja sporazumov iz 
Minska in poziva k podaljšanju sankcij 
EU proti Rusiji, dokler ne bo upoštevala 
teh sporazumov; obsoja tudi nadaljnjo 
militarizacijo na gruzijskih zasedenih 
ozemljih Abhazije in Chinvalske 
regije/Južne Osetije ter poziva Rusijo, naj 
izpolni svoje obveznosti v okviru 
mednarodne zakonodaje;

Or. en
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Predlog spremembe 270
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Predlog resolucije
Odstavek 17 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17d. poudarja, da več kot desetletje po 
koncu ruske agresije v Gruziji in 
premirju, ki ga je izpogajala EU, Rusija še 
vedno očitno krši nekatere določbe 
premirja, postopek določanja meje pa še 
vedno poteka; glede na nedavna 
nezakonita pridržanja opazovalcev za 
misijo EUMM (nadzorna misija Evropske 
unije), ki so jih izvedle dejanske 
oborožene varnostne sile Južne Osetije, 
poziva k okrepitvi mandata in 
prepoznavnosti misije, Rusko federacijo 
kot okupatorko pa poziva, naj spoštuje 
svoje mednarodne obveznosti in naj misiji 
EUMM omogoči neoviran dostop do 
okupiranih regij;

Or. en

Predlog spremembe 271
Vladimír Bilčík

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poudarja pomembno vlogo misij 
EU za opazovanje volitev; poudarja 
politično odgovornost glavnih 
opazovalcev, ki so imenovani izmed 
poslancev EU;

Or. en

Predlog spremembe 272
Traian Băsescu
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Predlog resolucije
Podnaslov 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Večja vloga EU pri zagotavljanju varnosti

Or. en

Predlog spremembe 273
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva k okrepitvi zmogljivosti EU 
za samostojno delovanje na področju 
varnosti in obrambe; poudarja, da je 
učinkovito sodelovanje s partnerskimi 
organizacijami, kot sta OZN in NATO, 
pomembnejše kot kadarkoli prej;

18. poziva k okrepitvi zmogljivosti EU 
za samostojno delovanje na področju 
varnosti in obrambe; poudarja, da mora 
EU povečati svojo strateško avtonomijo in 
sposobnost sodelovanja s partnerji; 
evropsko dodano vrednost bi povečala z 
zagotavljanjem učinkovitih večstranskih 
odgovorov na globalne izzive v duhu 
večstranskosti in sodelovanja;

Or. en

Predlog spremembe 274
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva k okrepitvi zmogljivosti EU 
za samostojno delovanje na področju 
varnosti in obrambe; poudarja, da je 
učinkovito sodelovanje s partnerskimi 
organizacijami, kot sta OZN in NATO, 
pomembnejše kot kadarkoli prej;

18. poziva k okrepitvi zmogljivosti EU 
za samostojno delovanje na področju 
varnosti in obrambe; vseeno poudarja 
vodilno vlogo Nata kot varuha evropske 
varnosti in poudarja potrebo po 
ohranjanju najtesnejšega možnega 
sodelovanja z zavezništvom pri vseh 
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zadevah, povezanih z obrambo, ter pomen 
učinkovitega sodelovanja z drugimi 
partnerskimi organizacijami, kot je OZN;

Or. en

Predlog spremembe 275
Arba Kokalari

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva k okrepitvi zmogljivosti EU 
za samostojno delovanje na področju 
varnosti in obrambe; poudarja, da je 
učinkovito sodelovanje s partnerskimi 
organizacijami, kot sta OZN in NATO, 
pomembnejše kot kadarkoli prej;

18. poziva k okrepitvi zmogljivosti EU 
za samostojno delovanje na področju 
varnosti in obrambe; poudarja, da je 
učinkovito sodelovanje s partnerskimi 
organizacijami, kot sta OZN in NATO, 
pomembnejše kot kadarkoli prej; poudarja 
pomen tesnega sodelovanja z Natom pri 
obravnavanju varnostnih izzivov v Evropi 
in v njenem sosedstvu, predvsem pri 
preprečevanju hibridnih groženj;

Or. en

Predlog spremembe 276
Neena Gill

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva k okrepitvi zmogljivosti EU 
za samostojno delovanje na področju 
varnosti in obrambe; poudarja, da je 
učinkovito sodelovanje s partnerskimi 
organizacijami, kot sta OZN in NATO, 
pomembnejše kot kadarkoli prej;

18. poziva k okrepitvi zmogljivosti EU 
za samostojno delovanje na področju 
varnosti in obrambe; poudarja, da je 
učinkovito sodelovanje s partnerskimi 
organizacijami, kot sta OZN in NATO, 
pomembnejše kot kadarkoli prej, vendar 
nedavni konflikti, vključno s turškimi 
napadi na severu Sirije, kažejo, da se EU 
ne more več zanašati na tradicionalne 
partnerje v Natu;
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Or. en

Predlog spremembe 277
Idoia Villanueva Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva k okrepitvi zmogljivosti EU 
za samostojno delovanje na področju 
varnosti in obrambe; poudarja, da je 
učinkovito sodelovanje s partnerskimi 
organizacijami, kot sta OZN in NATO, 
pomembnejše kot kadarkoli prej;

18. poudarja, da se pri razpravi o 
strateški avtonomiji ne bi smeli 
osredotočati in omejevati na vojaške 
vidike, ampak bi morali najprej ugotoviti, 
kako lahko EU in njene države članice 
izboljšajo svojo sposobnost suverenega 
delovanja v mednarodni areni, se uprejo 
gospodarskim in političnim pritiskom 
tretjih držav ter sodelujejo s partnerji po 
lastni izbiri; 

Or. en

Predlog spremembe 278
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva k okrepitvi zmogljivosti EU 
za samostojno delovanje na področju 
varnosti in obrambe; poudarja, da je 
učinkovito sodelovanje s partnerskimi 
organizacijami, kot sta OZN in NATO, 
pomembnejše kot kadarkoli prej;

18. poziva k okrepitvi zmogljivosti EU 
in njenih držav članic za samostojno 
delovanje na področju varnosti in obrambe; 
poudarja, da je učinkovito sodelovanje s 
partnerskimi organizacijami, kot sta OZN 
in NATO, ter z drugimi mednarodnimi 
institucijami, kot sta Afriška unija in 
OVSE, pomembnejše kot kadarkoli prej;

Or. fr

Predlog spremembe 279
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Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva k okrepitvi zmogljivosti EU 
za samostojno delovanje na področju 
varnosti in obrambe; poudarja, da je 
učinkovito sodelovanje s partnerskimi 
organizacijami, kot sta OZN in NATO, 
pomembnejše kot kadarkoli prej;

18. poudarja, da je učinkovito 
sodelovanje držav članic z organizacijami, 
kot sta OVSE in/ali Nato, pomembno;

Or. en

Predlog spremembe 280
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva k okrepitvi zmogljivosti EU 
za samostojno delovanje na področju 
varnosti in obrambe; poudarja, da je 
učinkovito sodelovanje s partnerskimi 
organizacijami, kot sta OZN in NATO, 
pomembnejše kot kadarkoli prej;

18. poziva k okrepitvi zmogljivosti EU 
za samostojno delovanje na področju 
varnosti in obrambe; poudarja, da je Nato 
ključni varnostni partner EU; poudarja, 
da je učinkovito sodelovanje s partnerskimi 
organizacijami, kot je OZN, pomembnejše 
kot kadarkoli prej;

Or. en

Predlog spremembe 281
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva k okrepitvi zmogljivosti EU 
za samostojno delovanje na področju 
varnosti in obrambe; poudarja, da je 

18. poziva k okrepitvi zmogljivosti 
držav članic EU za samostojno delovanje 
na področju varnosti in obrambe; poudarja, 
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učinkovito sodelovanje s partnerskimi 
organizacijami, kot sta OZN in NATO, 
pomembnejše kot kadarkoli prej;

da bi morale države, ki so članice Nata, za 
takšno samostojno delovanje na področju 
varnosti izstopiti iz združenega poveljstva 
tega zavezništva;

Or. fr

Predlog spremembe 282
Kati Piri

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva k okrepitvi zmogljivosti EU 
za samostojno delovanje na področju 
varnosti in obrambe; poudarja, da je 
učinkovito sodelovanje s partnerskimi 
organizacijami, kot sta OZN in NATO, 
pomembnejše kot kadarkoli prej;

18. poziva k okrepitvi zmogljivosti EU 
za samostojno delovanje na področju 
varnosti in obrambe; poudarja, da je 
učinkovito sodelovanje s partnerskimi 
organizacijami, kot sta OVSE in Nato, 
pomembnejše kot kadarkoli prej;

Or. en

Predlog spremembe 283
Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva k okrepitvi zmogljivosti EU 
za samostojno delovanje na področju 
varnosti in obrambe; poudarja, da je 
učinkovito sodelovanje s partnerskimi 
organizacijami, kot sta OZN in NATO, 
pomembnejše kot kadarkoli prej;

18. poziva k okrepitvi zmogljivosti EU 
za samostojno delovanje na področju 
varnosti in obrambe; poudarja, da je 
učinkovito in tesno sodelovanje s 
partnerskimi organizacijami, kot sta OZN 
in NATO, pomembnejše kot kadarkoli 
prej;

Or. en

Predlog spremembe 284
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Witold Jan Waszczykowski

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva k okrepitvi zmogljivosti EU 
za samostojno delovanje na področju 
varnosti in obrambe; poudarja, da je 
učinkovito sodelovanje s partnerskimi 
organizacijami, kot sta OZN in NATO, 
pomembnejše kot kadarkoli prej;

18. poziva k okrepitvi sodelovanja med 
EU in državami članicami na področju 
varnosti in obrambe; poudarja, da je 
učinkovito partnerstvo z organizacijami, 
kot sta OZN in NATO, pomembno;

Or. en

Predlog spremembe 285
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. ugotavlja, da neodgovorno 
zagotavljanje orožja tretjim državam 
ogroža in slabi SVOP, predvsem 
prizadevanja EU za mir, stabilnost in 
trajnostni razvoj; zahteva strogo 
izpolnjevanje osmih meril iz Skupnega 
stališča 2001/931/SZVP ter mehanizem za 
spremljanje in nadzor tega izpolnjevanja 
na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 286
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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18a. poudarja, da je učinkovito 
sodelovanje z Natom pomembnejše kot 
kadarkoli prej; priznava, da mora EU 
skupaj s partnerji prevzeti večjo 
odgovornost za evropsko varnost ter za 
ohranjanje vrednot in varovanje interesov 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 287
Neena Gill

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva k sklepanju novih 
zavezništev z nekaterimi strateškimi 
partnerji EU, s katerimi delimo vrednote 
in zavezanost večstranskosti in 
svetovnemu redu, temelječemu na 
pravilih;

Or. en

Predlog spremembe 288
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja, da je strateško 
partnerstvo med EU in Natom ključno za 
obravnavanje varnostnih izzivov, s 
katerimi se soočata EU in njeno 
sosedstvo;

Or. en
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Predlog spremembe 289
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. pozdravlja prizadevanja EU za 
okrepitev evropske varnosti in obrambe, 
da bi bolje zaščitili EU in njene državljane 
ter prispevali k miru in stabilnosti v 
sosedstvu in širše v skladu s skupno izjavo 
o sodelovanju EU in zveze NATO z dne 
10. julija 2018;

Or. en

Predlog spremembe 290
Traian Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 18 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18c. poudarja, da je treba zagotoviti 
redno ocenjevanje stalnega strukturnega 
sodelovanja in Evropskega obrambnega 
sklada ter njune sposobnosti prispevanja k 
ciljem SVOP, da bi zagotovili ustrezna 
sredstva v skladu z obveznostmi v okviru 
stalnega strukturnega sodelovanja 
(PESCO) za učinkovito in dosledno 
izvajanje odločitev EU, med drugim z bolj 
integrirano tehnološko in industrijsko 
bazo evropske obrambe, s čimer bi 
zagotovili, da bo Unija ostala odprta za 
sodelovanje; 

Or. en

Predlog spremembe 291
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski



AM\1192475SL.docx 139/189 PE643.168v01-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. verjame, da bi lahko zunanja in 
varnostna politika EU z glasovanjem s 
kvalificirano večino postala učinkovitejša, 
prav tako pa bi se pospešil proces 
odločanja; poziva Svet, naj redno 
uporablja tovrstno glasovanje v primerih 
iz člena 31(2) Pogodbe o Evropski uniji 
(PEU), ter poziva Evropski svet, naj 
prevzame to pobudo, tako da uporabi 
premostitveno klavzulo iz člena 31(3) 
PEU; spodbuja Svet, naj razmisli o 
razširitvi glasovanja s kvalificirano večino 
na druga področja SZVP;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 292
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. verjame, da bi lahko zunanja in 
varnostna politika EU z glasovanjem s 
kvalificirano večino postala učinkovitejša, 
prav tako pa bi se pospešil proces 
odločanja; poziva Svet, naj redno 
uporablja tovrstno glasovanje v primerih 
iz člena 31(2) Pogodbe o Evropski uniji 
(PEU), ter poziva Evropski svet, naj 
prevzame to pobudo, tako da uporabi 
premostitveno klavzulo iz člena 31(3) 
PEU; spodbuja Svet, naj razmisli o 
razširitvi glasovanja s kvalificirano večino 
na druga področja SZVP;

19. je pripravljen na razpravo o 
možnosti uporabe glasovanja s 
kvalificirano večino na področju skupne 
zunanje in varnostne politike, ki bi bila 
del obsežnejše razprave o uporabi 
večinskega glasovanja pri politikah EU;

Or. fr
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Predlog spremembe 293
Witold Jan Waszczykowski

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. verjame, da bi lahko zunanja in 
varnostna politika EU z glasovanjem s 
kvalificirano večino postala učinkovitejša, 
prav tako pa bi se pospešil proces 
odločanja; poziva Svet, naj redno 
uporablja tovrstno glasovanje v primerih 
iz člena 31(2) Pogodbe o Evropski uniji 
(PEU), ter poziva Evropski svet, naj 
prevzame to pobudo, tako da uporabi 
premostitveno klavzulo iz člena 31(3) 
PEU; spodbuja Svet, naj razmisli o 
razširitvi glasovanja s kvalificirano večino 
na druga področja SZVP;

19. zavrača predloge o odpravi 
soglasja v odločanju Sveta v zvezi z 
zunanjimi zadevami in o morebitni uvedbi 
glasovanja s kvalificirano večino;  
spodbuja države članice, naj preučijo 
načine za učinkovitejše delovanje;

Or. en

Predlog spremembe 294
Kinga Gál

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. verjame, da bi lahko zunanja in 
varnostna politika EU z glasovanjem s 
kvalificirano večino postala učinkovitejša, 
prav tako pa bi se pospešil proces 
odločanja; poziva Svet, naj redno 
uporablja tovrstno glasovanje v primerih 
iz člena 31(2) Pogodbe o Evropski uniji 
(PEU), ter poziva Evropski svet, naj 
prevzame to pobudo, tako da uporabi 
premostitveno klavzulo iz člena 31(3) 
PEU; spodbuja Svet, naj razmisli o 
razširitvi glasovanja s kvalificirano večino 
na druga področja SZVP;

19. opozarja na pomen učinkovitosti, 
skladnosti, doslednosti in enotnosti 
skupne zunanje in varnostne politike; v 
zvezi s tem je seznanjen s prispevki 
Evropske komisije v zvezi z govorom 
predsednika Junckerja o stanju v Uniji 
leta 2018 in ustreznimi določbami 
Pogodbe; spodbuja Svet, naj še naprej 
obravnava praktične ideje za okrepitev 
učinkovitosti skupne zunanje in varnostne 
politike;

Or. en
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Predlog spremembe 295
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), 
Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. verjame, da bi lahko zunanja in 
varnostna politika EU z glasovanjem s 
kvalificirano večino postala učinkovitejša, 
prav tako pa bi se pospešil proces 
odločanja; poziva Svet, naj redno uporablja 
tovrstno glasovanje v primerih iz člena 
31(2) Pogodbe o Evropski uniji (PEU), ter 
poziva Evropski svet, naj prevzame to 
pobudo, tako da uporabi premostitveno 
klavzulo iz člena 31(3) PEU; spodbuja 
Svet, naj razmisli o razširitvi glasovanja s 
kvalificirano večino na druga področja 
SZVP;

19. verjame, da bi zunanja in varnostna 
politika EU z glasovanjem s kvalificirano 
večino postala učinkovitejša, prav tako pa 
bi se pospešil proces odločanja; poziva 
Svet, naj redno uporablja tovrstno 
glasovanje v primerih iz člena 31(2) 
Pogodbe o Evropski uniji (PEU), ter poziva 
Evropski svet, naj prevzame to pobudo, 
tako da uporabi premostitveno klavzulo iz 
člena 31(3) PEU; spodbuja Svet, naj 
razmisli o razširitvi glasovanja s 
kvalificirano večino na druga področja 
SZVP;

Or. en

Predlog spremembe 296
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. verjame, da bi lahko zunanja in 
varnostna politika EU z glasovanjem s 
kvalificirano večino postala učinkovitejša, 
prav tako pa bi se pospešil proces 
odločanja; poziva Svet, naj redno uporablja 
tovrstno glasovanje v primerih iz člena 
31(2) Pogodbe o Evropski uniji (PEU), ter 
poziva Evropski svet, naj prevzame to 
pobudo, tako da uporabi premostitveno 
klavzulo iz člena 31(3) PEU; spodbuja 
Svet, naj razmisli o razširitvi glasovanja s 
kvalificirano večino na druga področja 
SZVP;

19. pozdravlja razpravo o uporabi 
glasovanja s kvalificirano večino, da bi se 
pospešil proces odločanja na področju 
zunanje in varnostne politike; poziva Svet, 
naj redno uporablja tovrstno glasovanje v 
primerih iz člena 31(2) Pogodbe o 
Evropski uniji (PEU), ter poziva Evropski 
svet, naj oceni uporabo premostitvene 
klavzule iz člena 31(3) PEU; spodbuja 
Svet, naj razmisli o razširitvi glasovanja s 
kvalificirano večino na druga področja 
SZVP;
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Or. en

Predlog spremembe 297
Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), 
Kostas Mavridis (Costas Mavrides)

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poziva države članice, naj v celoti 
izpolnijo zahteve iz Skupnega stališča 
Sveta 2008/944/CFSP o nadzoru nad 
izvozom orožja in naj po turškem 
nezakonitem napadu na severno Sirijo in 
njenih nezakonitih dejavnostih v 
vzhodnem Sredozemlju Turčiji naloži 
embargo za izvoz orožja, predvsem pa v 
izključni ekonomski coni in teritorialnih 
vodah Republike Ciper;

Or. en

Predlog spremembe 298
Javi López

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ponovno poziva k preučitvi 
vzpostavitve Evropskega varnostnega 
sveta, ki bi izboljšal proces odločanja in 
vodil k učinkovitejšemu medvladnemu 
sodelovanju na tem področju;

črtano

Or. es

Predlog spremembe 299
Radosław Sikorski



AM\1192475SL.docx 143/189 PE643.168v01-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ponovno poziva k preučitvi 
vzpostavitve Evropskega varnostnega 
sveta, ki bi izboljšal proces odločanja in 
vodil k učinkovitejšemu medvladnemu 
sodelovanju na tem področju;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 300
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ponovno poziva k preučitvi 
vzpostavitve Evropskega varnostnega 
sveta, ki bi izboljšal proces odločanja in 
vodil k učinkovitejšemu medvladnemu 
sodelovanju na tem področju;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 301
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ponovno poziva k preučitvi 
vzpostavitve Evropskega varnostnega 
sveta, ki bi izboljšal proces odločanja in 
vodil k učinkovitejšemu medvladnemu 
sodelovanju na tem področju;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 302
Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), 
Kostas Mavridis (Costas Mavrides)

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ponovno poziva k preučitvi 
vzpostavitve Evropskega varnostnega 
sveta, ki bi izboljšal proces odločanja in 
vodil k učinkovitejšemu medvladnemu 
sodelovanju na tem področju;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 303
Idoia Villanueva Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ponovno poziva k preučitvi 
vzpostavitve Evropskega varnostnega 
sveta, ki bi izboljšal proces odločanja in 
vodil k učinkovitejšemu medvladnemu 
sodelovanju na tem področju;

20. ponovno poziva k preučitvi 
vzpostavitve Evropskega varnostnega 
sveta, ki bi izboljšal proces odločanja in 
vodil k učinkovitejšemu medvladnemu 
sodelovanju na tem področju; ponovno 
poziva k osredotočanju na preprečevanje 
kriz in mirno reševanje sporov; obžaluje, 
da se ne glede na zaveze na tem področju 
varnostna politika osredotoča na razvoj 
vojaških zmogljivosti; poudarja, da bi se 
morala EU osredotočati na učinkovite 
prispevke k prizadevanjem Združenih 
narodov na področju konstruktivnega 
posredovanja, tranzicijske pravičnosti, 
boja proti nekaznovanju, sprave, podpore 
žrtvam vojne in kršitve človekovih pravic, 
predvsem žrtvam spolnih zlorab, in 
vzpostavitve materialnih pogojev za trajni 
mir; poudarja, da je nujno treba najti 
rešitve za dolgotrajne konflikte na 
Bližnjem Vzhodu in poziva k učinkoviti in 
podporni vlogi EU pri mednarodnih 
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prizadevanjih v zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 304
Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ponovno poziva k preučitvi 
vzpostavitve Evropskega varnostnega 
sveta, ki bi izboljšal proces odločanja in 
vodil k učinkovitejšemu medvladnemu 
sodelovanju na tem področju;

20. ponovno poziva k preučitvi 
vzpostavitve Evropskega varnostnega 
sveta, ki bi izboljšal proces odločanja in 
vodil k učinkovitejšemu medvladnemu 
sodelovanju na tem področju; vztraja, da bi 
moral Evropski varnostni svet zagotavljati 
dodano vrednost, tudi kar zadeva razvoj 
odločanja s kvalificirano večino v Svetu;

Or. en

Predlog spremembe 305
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ponovno poziva k preučitvi 
vzpostavitve Evropskega varnostnega 
sveta, ki bi izboljšal proces odločanja in 
vodil k učinkovitejšemu medvladnemu 
sodelovanju na tem področju;

20. je naklonjen razpravi v EU o novih 
formatih, kot bi bil varnostni svet EU, ter 
načinih za tesnejše sodelovanje v okviru 
EU in mednarodnih organov, da bi se 
spodbudil učinkovitejši postopek 
odločanja na področju varnostne politike;

Or. fr

Predlog spremembe 306
Witold Jan Waszczykowski
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Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ponovno poziva k preučitvi 
vzpostavitve Evropskega varnostnega 
sveta, ki bi izboljšal proces odločanja in 
vodil k učinkovitejšemu medvladnemu 
sodelovanju na tem področju;

20. ponovno poziva k preučitvi 
vzpostavitve Evropskega varnostnega 
sveta, z dialogom in v sodelovanju z 
državami članicami, ki bi izboljšal proces 
odločanja in vodil k učinkovitejšemu 
medvladnemu sodelovanju na tem 
področju;

Or. en

Predlog spremembe 307
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. pozdravlja odločitev prihodnje 
predsednice Komisije, da bo v petih letih 
vzpostavila pristno Evropsko obrambno 
unijo;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 308
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. pozdravlja odločitev prihodnje 
predsednice Komisije, da bo v petih letih 
vzpostavila pristno Evropsko obrambno 
unijo;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 309
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. pozdravlja odločitev prihodnje 
predsednice Komisije, da bo v petih letih 
vzpostavila pristno Evropsko obrambno 
unijo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 310
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. pozdravlja odločitev prihodnje 
predsednice Komisije, da bo v petih letih 
vzpostavila pristno Evropsko obrambno 
unijo;

21. pozdravlja odločitev prihodnje 
predsednice Komisije, da bo v petih letih 
vzpostavila pristno Evropsko obrambno 
unijo; meni, da je najboljši način za 
dosego tega cilja kar najboljši izkoristek 
obstoječih mehanizmov in instrumentov, 
kot sta vojaška mobilnosti in Evropski 
obrambni sklad; poziva k vzpostavitvi 
mehanizma za zagotavljanje 
demokratičnega nadzora in odgovornosti 
v povezavi z Evropsko obrambno unijo;

Or. en

Predlog spremembe 311
Idoia Villanueva Ruiz

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe
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21. pozdravlja odločitev prihodnje 
predsednice Komisije, da bo v petih letih 
vzpostavila pristno Evropsko obrambno 
unijo;

21. pozdravlja odločitev prihodnje 
predsednice Komisije, da bo v petih letih 
vzpostavila pristno Evropsko obrambno 
unijo; poudarja, da mora biti vsak 
evropski obrambni projekt zgolj obrambne 
narave;  mehanizmi parlamentarnega 
nadzora; ter da mora sodelovanje pri 
spodbujanju miru in preprečevanju 
kaznivih dejanj zoper človečnost temeljiti 
na mednarodnem pravu in parlamentarni 
odobritvi;

Or. en

Predlog spremembe 312
Pierfrancesco Majorino

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. pozdravlja odločitev prihodnje 
predsednice Komisije, da bo v petih letih 
vzpostavila pristno Evropsko obrambno 
unijo;

21. pozdravlja odločitev prihodnje 
predsednice Komisije, da bo v petih letih 
vzpostavila pristno Evropsko obrambno 
unijo; meni, da bi bilo treba delati za 
skupno evropsko vojsko, ki bo postopoma 
nadomestila nacionalne vojske;

Or. it

Predlog spremembe 313
Witold Jan Waszczykowski

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. pozdravlja odločitev prihodnje 
predsednice Komisije, da bo v petih letih 
vzpostavila pristno Evropsko obrambno 
unijo;

21. zavrača odločitev prihodnje 
predsednice Komisije, da bo v petih letih 
vzpostavila pristno Evropsko obrambno 
unijo; poudarja, da Nato ostaja in bi 
moral še naprej biti temelj evropskega 
varnostnega sodelovanja;
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Or. en

Predlog spremembe 314
Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. pozdravlja odločitev prihodnje 
predsednice Komisije, da bo v petih letih 
vzpostavila pristno Evropsko obrambno 
unijo;

21. pozdravlja odločitev prihodnje 
predsednice Komisije, da bo v petih letih 
vzpostavila pristno in delujočo Evropsko 
obrambno unijo;

Or. en

Predlog spremembe 315
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. pozdravlja odločitev prihodnje 
predsednice Komisije, da bo v petih letih 
vzpostavila pristno Evropsko obrambno 
unijo;

21. je seznanjen z odločitvijo prihodnje 
predsednice Komisije, da bo v petih letih 
vzpostavila pristno Evropsko obrambno 
unijo;

Or. en

Predlog spremembe 316
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. verjame, da je nujno treba doseči 
napredek pri jedrskem razoroževanju, 
tako na regionalni kot na svetovni ravni; 
je resno zaskrbljen zaradi tveganja, da se 
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bo v Evropi ponovno začela jedrska 
oboroževalna tekma; odločno zavrača 
vsak načrt za namestitev novega jedrskega 
orožja v Evropi in poziva k takojšnjemu 
umiku ameriškega jedrskega orožja iz 
Nemčije, Italije, Belgije in Nizozemske; 
poziva vse države članice EU, naj 
podpišejo pogodbo o prepovedi jedrskega 
orožja, ki jo je na srečanju OZN 7. julija 
2017 sprejelo 122 držav;

Or. en

Predlog spremembe 317
Pierfrancesco Majorino

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. je zaskrbljen zaradi stalne 
globalne rasti izdatkov za vojsko in meni, 
da bi si morala v tem kontekstu Evropska 
unija prizadevati za spreobrnitev tega 
trenda; 

Or. it

Predlog spremembe 318
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 21 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21b. nujno poziva države članice, naj v 
zvezi s svojo politiko izvoza orožja v 
Turčijo dosledno izvajajo svoje obveznosti, 
ki izhajajo iz Skupnega stališča 
2008/944/CFSP o nadzoru izvoza orožja, 
zlasti merila 4 o regionalni stabilnosti; 
ponovno izraža stališče, da je treba 
Skupno stališče 2008/944/CFSP 
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pregledati in posodobiti na način, da bodo 
merila strogo uporabljana in izvajana, 
vzpostavljen mora biti mehanizem sankcij, 
vršilca dolžnosti podpredsednika 
Komisije/visokega predstavnika Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko 
Josepa Borrella pa poziva, naj dosje 
obravnava prednostno;

Or. en

Predlog spremembe 319
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 21 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21c. opozarja, da člen 41(2) PEU 
prepoveduje, da bi odhodki iz poslovanja, 
ki nastanejo zaradi vojaških ali 
obrambnih ukrepov, bremenili proračun 
Unije;

Or. en

Predlog spremembe 320
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 21 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21d. poudarja, da bi se morala skupna 
zunanja in varnostna politika EU 
osredotočati na odpravo temeljnih vzrokov 
za mednarodno nestabilnost in konflikte, 
ki povzročajo nestabilnost, kot so 
revščina, neenakost, pomanjkanje 
gospodarskih priložnosti in dostopa do 
izobraževanja, socialna izključenost, 
oboroženi spopadi, nedemokratično in 
neučinkovito upravljanje, korupcija, 
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podnebne spremembe ter širjenje skrajnih 
in sovražnih ideologij; 

Or. en

Predlog spremembe 321
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. želi spomniti, da člen 20(2) PEU, 
ki vsebuje določbe o okrepljenem 
sodelovanju, ponuja dodatne možnosti za 
države članice, da naredijo korak naprej v 
zvezi s SZVP, zato bi ga morali uporabiti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 322
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. želi spomniti, da člen 20(2) PEU, ki 
vsebuje določbe o okrepljenem 
sodelovanju, ponuja dodatne možnosti za 
države članice, da naredijo korak naprej v 
zvezi s SZVP, zato bi ga morali uporabiti;

22. želi spomniti, da bi člen 20(2) PEU 
lahko omogočal okrepitev SZVP, a bi bilo 
legitimno, če bi se države članice odločile, 
da raje razvijejo neodvisno zunanjo 
politiko;

Or. fr

Predlog spremembe 323
Witold Jan Waszczykowski

Predlog resolucije
Odstavek 22
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Predlog resolucije Predlog spremembe

22. želi spomniti, da člen 20(2) PEU, ki 
vsebuje določbe o okrepljenem 
sodelovanju, ponuja dodatne možnosti za 
države članice, da naredijo korak naprej v 
zvezi s SZVP, zato bi ga morali uporabiti;

22. želi spomniti, da člen 20(2) PEU, ki 
vsebuje določbe o okrepljenem 
sodelovanju, ponuja dodatne možnosti za 
države članice, da naredijo korak naprej v 
zvezi s SZVP, zato se ga po želji lahko 
uporabi;

Or. en

Predlog spremembe 324
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. želi spomniti, da člen 20(2) PEU, ki 
vsebuje določbe o okrepljenem 
sodelovanju, ponuja dodatne možnosti za 
države članice, da naredijo korak naprej v 
zvezi s SZVP, zato bi ga morali uporabiti;

22. želi spomniti, da člen 20(2) PEU, ki 
vsebuje določbe o okrepljenem 
sodelovanju, ponuja dodatne možnosti za 
države članice, da naredijo korak naprej v 
zvezi s SZVP;

Or. en

Predlog spremembe 325
Javier Nart, Phil Bennion, Nathalie Loiseau, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Klemen 
Grošelj, Christophe Grudler, Urmas Paet

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. ponovno poudarja, da so 
suverenost, neodvisnost in ozemeljska 
celovitost držav, pa tudi nedotakljivost 
mednarodno priznanih meja in mirno 
reševanje sporov ključna načela evropske 
varnostne ureditve, ki se uporabljajo za 
vse države, tako znotraj kot zunaj meja 
EU;
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Or. en

Predlog spremembe 326
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. želi spomniti, da podnebne 
spremembe vplivajo na vse vidike 
človeškega življenja, tudi s povečevanjem 
možnosti konfliktov in nasilja; poudarja, 
da bi bilo treba pomisleke glede podnebne 
varnosti vključiti v vse dele 
zunanjepolitičnega portfelja; poudarja, da 
bi morala EU razviti zmogljivosti za 
spremljanje s podnebnimi spremembami 
povezanih tveganj, med katerimi pa bi 
morale biti tudi politike glede občutljivosti 
za konflikte in preprečevanja kriz; 
poudarja, da je treba razviti celovit pristop 
k podnebnim spremembam in varnosti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 327
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. želi spomniti, da podnebne 
spremembe vplivajo na vse vidike 
človeškega življenja, tudi s povečevanjem 
možnosti konfliktov in nasilja; poudarja, da 
bi bilo treba pomisleke glede podnebne 
varnosti vključiti v vse dele 
zunanjepolitičnega portfelja; poudarja, da 
bi morala EU razviti zmogljivosti za 
spremljanje s podnebnimi spremembami 

23. želi spomniti, da podnebne 
spremembe vplivajo na vse vidike 
človeškega življenja, tudi s povečevanjem 
možnosti konfliktov in nasilja; poudarja, da 
bi bilo treba pomisleke glede podnebne 
varnosti in pripravljenost izvrševanja 
globalnega okoljskega upravljanja 
vključiti v vse dele zunanjepolitičnega 
portfelja poudarja, da bi morala EU razviti 
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povezanih tveganj, med katerimi pa bi 
morale biti tudi politike glede občutljivosti 
za konflikte in preprečevanja kriz; 
poudarja, da je treba razviti celovit pristop 
k podnebnim spremembam in varnosti;

zmogljivosti za spremljanje s podnebnimi 
spremembami povezanih tveganj, med 
katerimi pa bi morale biti tudi politike 
glede občutljivosti za konflikte in 
preprečevanja kriz, v zvezi s tem priznava, 
da povezovanje prilagajanja na podnebne 
spremembe in ukrepov za vzpostavljanje 
miru krepi preprečevanje konfliktov; 
poudarja, da je treba razviti celovit in 
anticipativen pristop k podnebnim 
spremembam in varnosti, med drugim z 
ukrepi za blažitev podnebnih sprememb, s 
sprejemanjem podnebju prijaznih 
sporazumov in splošnim spodbujanjem 
podnebne diplomacije; poudarja, da je 
treba razviti celovit pristop k podnebnim 
spremembam in varnosti in da je treba v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
takšnim ukrepom nameniti več sredstev 
kot v okviru sedanjega instrumenta za 
prispevanje k stabilnosti in miru;

Or. en

Predlog spremembe 328
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. želi spomniti, da podnebne 
spremembe vplivajo na vse vidike 
človeškega življenja, tudi s povečevanjem 
možnosti konfliktov in nasilja; poudarja, da 
bi bilo treba pomisleke glede podnebne 
varnosti vključiti v vse dele 
zunanjepolitičnega portfelja; poudarja, da 
bi morala EU razviti zmogljivosti za 
spremljanje s podnebnimi spremembami 
povezanih tveganj, med katerimi pa bi 
morale biti tudi politike glede občutljivosti 
za konflikte in preprečevanja kriz; 
poudarja, da je treba razviti celovit pristop 
k podnebnim spremembam in varnosti;

23. želi spomniti, da podnebne 
spremembe vplivajo na vse vidike 
človeškega življenja, tudi s povečevanjem 
možnosti konfliktov in nasilja; poudarja, da 
bi bilo treba pomisleke glede podnebne 
varnosti vključiti v vse dele 
zunanjepolitičnega portfelja; poudarja, da 
je treba razviti celovit pristop k podnebnim 
spremembam in varnosti;
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Or. fr

Predlog spremembe 329
Kati Piri

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. želi spomniti, da podnebne 
spremembe vplivajo na vse vidike 
človeškega življenja, tudi s povečevanjem 
možnosti konfliktov in nasilja; poudarja, da 
bi bilo treba pomisleke glede podnebne 
varnosti vključiti v vse dele 
zunanjepolitičnega portfelja; poudarja, da 
bi morala EU razviti zmogljivosti za 
spremljanje s podnebnimi spremembami 
povezanih tveganj, med katerimi pa bi 
morale biti tudi politike glede občutljivosti 
za konflikte in preprečevanja kriz; 
poudarja, da je treba razviti celovit pristop 
k podnebnim spremembam in varnosti;

23. želi spomniti, da podnebne 
spremembe vplivajo na vse vidike 
človeškega življenja, tudi s povečevanjem 
možnosti konfliktov in nasilja; poudarja, da 
bi bilo treba pomisleke glede podnebne 
varnosti vključiti v vse dele 
zunanjepolitičnega portfelja; poudarja, da 
bi morala EU razviti zmogljivosti za 
spremljanje s podnebnimi spremembami 
povezanih tveganj, med katerimi pa bi 
morale biti tudi politike glede občutljivosti 
za konflikte in preprečevanja kriz; 
poudarja, da je treba razviti celovit pristop 
k podnebnim spremembam in varnosti v 
skladu s cilji trajnostnega razvoja, 
predvsem s ciljema št. 13 in 16;

Or. en

Predlog spremembe 330
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), 
Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. želi spomniti, da podnebne 
spremembe vplivajo na vse vidike 
človeškega življenja, tudi s povečevanjem 
možnosti konfliktov in nasilja; poudarja, da 
bi bilo treba pomisleke glede podnebne 
varnosti vključiti v vse dele 
zunanjepolitičnega portfelja; poudarja, da 

23. želi spomniti, da podnebne 
spremembe vplivajo na vse vidike 
človeškega življenja, tudi s povečevanjem 
možnosti konfliktov in nasilja; poudarja, da 
bi bilo treba pomisleke glede podnebne 
varnosti vključiti v vse dele 
zunanjepolitičnega portfelja; poudarja, da 
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bi morala EU razviti zmogljivosti za 
spremljanje s podnebnimi spremembami 
povezanih tveganj, med katerimi pa bi 
morale biti tudi politike glede občutljivosti 
za konflikte in preprečevanja kriz; 
poudarja, da je treba razviti celovit pristop 
k podnebnim spremembam in varnosti;

bi morala EU razviti zmogljivosti za 
spremljanje s podnebnimi spremembami 
povezanih tveganj, med katerimi pa bi 
morale biti tudi politike glede občutljivosti 
za konflikte in preprečevanja kriz; 
poudarja, da je treba razviti celovit pristop 
k podnebnim spremembam in varnosti; 
poudarja vrednost podnebne diplomacije v 
zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 331
Michal Šimečka

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. želi spomniti, da podnebne 
spremembe vplivajo na vse vidike 
človeškega življenja, tudi s povečevanjem 
možnosti konfliktov in nasilja; poudarja, da 
bi bilo treba pomisleke glede podnebne 
varnosti vključiti v vse dele 
zunanjepolitičnega portfelja; poudarja, da 
bi morala EU razviti zmogljivosti za 
spremljanje s podnebnimi spremembami 
povezanih tveganj, med katerimi pa bi 
morale biti tudi politike glede občutljivosti 
za konflikte in preprečevanja kriz; 
poudarja, da je treba razviti celovit pristop 
k podnebnim spremembam in varnosti;

23. želi spomniti, da podnebne 
spremembe vplivajo na vse vidike 
človeškega življenja, tudi s povečevanjem 
možnosti konfliktov in nasilja; poudarja, da 
bi bilo treba pomisleke glede podnebne 
varnosti vključiti v vse dele 
zunanjepolitičnega portfelja; poudarja, da 
bi morala EU razviti zmogljivosti za 
spremljanje s podnebnimi spremembami 
povezanih tveganj, med katerimi pa bi 
morale biti tudi politike glede občutljivosti 
za konflikte in preprečevanja kriz; 
poudarja, da je treba razviti celovit pristop 
k podnebnim spremembam in varnosti ter 
vključiti tudi druge institucije EU, kot je 
EIB;

Or. en

Predlog spremembe 332
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 23
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Predlog resolucije Predlog spremembe

23. želi spomniti, da podnebne 
spremembe vplivajo na vse vidike 
človeškega življenja, tudi s povečevanjem 
možnosti konfliktov in nasilja; poudarja, da 
bi bilo treba pomisleke glede podnebne 
varnosti vključiti v vse dele 
zunanjepolitičnega portfelja; poudarja, da 
bi morala EU razviti zmogljivosti za 
spremljanje s podnebnimi spremembami 
povezanih tveganj, med katerimi pa bi 
morale biti tudi politike glede občutljivosti 
za konflikte in preprečevanja kriz; 
poudarja, da je treba razviti celovit pristop 
k podnebnim spremembam in varnosti;

23. želi spomniti, da podnebne 
spremembe vplivajo na vse vidike 
človeškega življenja, tudi s povečevanjem 
možnosti konfliktov in nasilja; poudarja, da 
bi bilo treba pomisleke glede podnebne 
varnosti vključiti v zunanjo politiko EU; 
poudarja, da bi morala EU razviti 
zmogljivosti za spremljanje s podnebnimi 
spremembami povezanih tveganj, med 
katerimi pa bi morale biti tudi politike 
glede občutljivosti za konflikte in 
preprečevanja kriz; poudarja, da je treba 
razviti celovit pristop k podnebnim 
spremembam in varnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 333
Urmas Paet, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poudarja vse večji geopolitični 
pomen Arktike in njegov vpliv na 
varnostne razmere v EU in v svetu; poziva 
EU, naj si prizadeva oblikovati skladnejšo 
notranjo in zunanjo politiko EU, 
strategijo za Arktiko in konkretni akcijski 
načrt za aktivnosti EU v arktični regiji, pri 
čemer naj upošteva tudi varnostni in 
geostrateški vidik;  ugotavlja, da lahko 
EU prispeva k reševanju morebitnih 
varnostnih in geostrateških izzivov;

Or. en

Predlog spremembe 334
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Predlog resolucije
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Odstavek 23 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23b. obžaluje, da se čezatlantsko 
partnerstvo sooča s številnimi izzivi in 
motnjami, vendar ostaja nepogrešljivo za 
varnost in blaginjo na obeh straneh 
Atlantika; obžaluje postopni umik ZDA iz 
multilateralne svetovne ureditve, ki temelji 
na pravilih;

Or. en

Predlog spremembe 335
Urmas Paet, Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 23 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23c. ponovno poziva države članice, naj 
podprejo reformo sestave in delovanja 
varnostnega sveta; poudarja, da je EU 
zavezana krepitvi mednarodne vloge 
OZN;

Or. en

Predlog spremembe 336
Susanna Ceccardi, Nicolas Bay, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva k odločnejši podpori za 
strategijo pomorske varnosti EU, saj je 
pravica do plovbe vedno večji izziv; 
vztraja, da je treba pravico do plovbe 
vedno spoštovati;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 337
Martin Horwood, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Javier 
Nart, Phil Bennion, Urmas Paet

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva k odločnejši podpori za 
strategijo pomorske varnosti EU, saj je 
pravica do plovbe vedno večji izziv; 
vztraja, da je treba pravico do plovbe 
vedno spoštovati;

24. poziva k odločnejši podpori za 
strategijo pomorske varnosti EU, saj je 
pravica do plovbe vedno večji izziv; 
vztraja, da je treba pravico do plovbe 
vedno spoštovati; obžaluje da se napetost 
povečuje ter da se v glavnih pomorskih 
kriznih žariščih, kot so Južnokitajsko 
morje, Hormuška ožina, Adenski zaliv, 
Gvinejski zaliv itd. nadaljujejo prava 
morja in mednarodnega pomorskega 
prava; ugotavlja, da so te napetosti 
pogosto geopolitične narave;

Or. en

Predlog spremembe 338
Arba Kokalari

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva k odločnejši podpori za 
strategijo pomorske varnosti EU, saj je 
pravica do plovbe vedno večji izziv; 
vztraja, da je treba pravico do plovbe 
vedno spoštovati;

24. poziva k odločnejši podpori za 
strategijo pomorske varnosti EU, saj je 
pravica do plovbe vedno večji izziv, tako v 
v sosedstvu kot na globalni ravni; vztraja, 
da je treba pravico do plovbe vedno 
spoštovati; poziva EU, naj sprejme aktivne 
ukrepe in razmisli o omejevalnih ukrepih 
v odziv na hude kršitve pravice do plovbe 
in mednarodnega pomorskega prava;

Or. en
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Predlog spremembe 339
Vladimír Bilčík

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva k odločnejši podpori za 
strategijo pomorske varnosti EU, saj je 
pravica do plovbe vedno večji izziv; 
vztraja, da je treba pravico do plovbe 
vedno spoštovati;

24. poziva k odločnejši podpori za 
strategijo pomorske varnosti EU, saj je 
pravica do plovbe vedno večji izziv; 
vztraja, da je treba pravico do plovbe 
vedno spoštovati; ugotavlja, da do kršitev 
mednarodnega pomorskega prava prihaja 
vse pogosteje in opozarja na nestabilne 
razmere v Azovskem morju;

Or. en

Predlog spremembe 340
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva k odločnejši podpori za 
strategijo pomorske varnosti EU, saj je 
pravica do plovbe vedno večji izziv; 
vztraja, da je treba pravico do plovbe 
vedno spoštovati;

24. poziva k odločnejši podpori za 
strategijo pomorske varnosti EU, saj je 
pravica do plovbe vedno večji izziv; 
vztraja, da je treba pravico do plovbe 
vedno spoštovati in da je morajo biti 
ukrepi osredotočeni na umirjanje 
napetosti in preprečevanje oboroženih 
spopadov in vojaških incidentov;

Or. en

Predlog spremembe 341
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Odstavek 24
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Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva k odločnejši podpori za 
strategijo pomorske varnosti EU, saj je 
pravica do plovbe vedno večji izziv; 
vztraja, da je treba pravico do plovbe 
vedno spoštovati;

24. poziva k odločnejši podpori za 
strategijo pomorske varnosti EU, saj je 
pravica do plovbe vedno večji izziv; 
vztraja, da je treba pravico do plovbe 
vedno spoštovati; vseeno meni, da bi 
moral imeti prednost nadzor nad ljudmi in 
blagom;

Or. fr

Predlog spremembe 342
Susanna Ceccardi, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva k odločnejši podpori za 
strategijo pomorske varnosti EU, saj je 
pravica do plovbe vedno večji izziv; 
vztraja, da je treba pravico do plovbe 
vedno spoštovati;

24. poziva k odločnejši podpori za 
strategijo pomorske varnosti držav članic, 
saj je obramba evropskih meja ob 
spoštovanju pravice do plovbe vedno večji 
izziv;

Or. en

Predlog spremembe 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

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poudarja, da je okrepitev bistvenih 
odnosov z Vzhodno in Jugovzhodno Azijo 
ključnega pomena za celovito in 
trajnostno, na pravilih temelječo strategijo 
povezljivosti EU; je seznanjen s krepitvijo 
vojaških zmogljivosti v regiji in poziva vse 
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vpletene strani, naj spoštujejo pravico do 
plovbe, razrešujejo nesoglasja na 
miroljuben način in se vzdržujejo 
enostranskih ukrepov za spreminjanje 
utečenega stanja, tudi na 
Vzhodnokitajskem in Južnokitajskem 
morju ter v Tajvanski ožini; izraža 
zaskrbljenost, ker vmešavanje tujih 
avtokratskih režimov z dezinformacijami 
in kibernetskimi napadi na bližajoče se 
splošne volitve ogroža azijske demokracije 
in regionalno stabilnost;  ponovno izraža 
podporo pomembnemu sodelovanju 
Tajvana v mednarodnih organizacijah, 
mehanizmih in dejavnostih;

Or. en

Predlog spremembe 344
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poudarja, da je strategija 
povezljivosti ključnega pomena za 
okrepitev odnosov med EU in Azijo; zato 
spodbuja trajnostnost, pristop, ki temelji 
na pravilih, in večletni finančni okvir kot 
ključne instrumente; 

Or. en

Predlog spremembe 345
Michal Šimečka

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poudarja, da je okrepitev bistvenih 
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odnosov z Vzhodno in Jugovzhodno Azijo 
ključnega pomena za celovito in 
trajnostno, na pravilih temelječo strategijo 
povezljivosti EU; je seznanjen s krepitvijo 
vojaških zmogljivosti v regiji in poziva vse 
vpletene strani, naj spoštujejo pravico do 
plovbe, razrešujejo nesoglasja na 
miroljuben način in se vzdržujejo 
enostranskih ukrepov za spreminjanje 
utečenega stanja, tudi na 
Vzhodnokitajskem in Južnokitajskem 
morju ter v Tajvanski ožini; izraža 
zaskrbljenost, ker vmešavanje tujih 
avtokratskih režimov z dezinformacijami 
in kibernetskimi napadi na bližajoče se 
splošne volitve ogroža azijske demokracije 
in regionalno stabilnost;  ponovno izraža 
podporo pomembnemu sodelovanju 
Tajvana v mednarodnih organizacijah, 
mehanizmih in dejavnostih;

Or. en

Predlog spremembe 346
Martin Horwood, Klemen Grošelj, Hilde Vautmans

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poudarja, da je okrepitev bistvenih 
odnosov z Vzhodno in Jugovzhodno Azijo 
ključnega pomena za celovito in 
trajnostno, na pravilih temelječo strategijo 
povezljivosti EU; je seznanjen s krepitvijo 
vojaških zmogljivosti v regiji in poziva vse 
vpletene strani, naj spoštujejo pravico do 
plovbe, razrešujejo nesoglasja na 
miroljuben način in se vzdržujejo 
enostranskih ukrepov za spreminjanje 
utečenega stanja, tudi na 
Vzhodnokitajskem in Južnokitajskem 
morju ter v Tajvanski ožini; izraža 
zaskrbljenost, ker tuje vmešavanje z 
dezinformacijami in kibernetskimi napadi 
ogroža azijske in evropske demokracije in 
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regionalno stabilnost;  ponovno izraža 
podporo pomembnemu sodelovanju 
Tajvana v mednarodnih organizacijah, 
mehanizmih in dejavnostih;

Or. en

Predlog spremembe 347
Kati Piri

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. izraža zaskrbljenost, ker bo 2. 
avgusta 2019 prenehala veljati pogodba o 
jedrskem orožju srednjega dosega z dne 8. 
decembra 1987, pa tudi zaradi izzivov, 
usmerjenih v skupni celoviti načrt 
ukrepanja (JCPOA) z dne 18. oktobra 
2015, ter zaradi načrtovanega prenehanja 
veljavnosti nove pogodbe o omejevanju 
strateškega orožja z dne 8. aprila 2010 
(nova pogodba START), ki bo 5. februarja 
2021; opozarja, da globalna in evropska 
varnost temeljita na učinkovitem 
mednarodnem nadzoru orožja, 
razoroževanju in neširjenju orožja; poziva 
podpredsednico/visoko predstavnico, naj 
uporabi vsa politična in diplomatska 
sredstva, ki jih ima na voljo, da zaščiti 
skupni celoviti načrt ukrepanja (JCPOA) 
in novo pogodbo o omejevanju strateškega 
orožja (nova pogodba START); poziva jo 
tudi, naj se postavi na čelo pobude za 
nadomestitev pogodbe o jedrskem orožju 
srednjega dosega;

Or. en

Predlog spremembe 348
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), 
Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Malik Azmani
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Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva države članice EU, naj 
večstransko jedrsko razorožitev postavijo 
za prednostno nalogo v zunanji in 
varnostni politiki EU; je prepričan, da se 
mora EU še naprej truditi, da ohrani 
jedrski dogovor z Iranom pri življenju;

Or. en

Predlog spremembe 349
Javi López

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva podpredsednico/visoko 
predstavnico, naj vzpostavi skladno in 
verodostojno strategijo za večstranska 
pogajanja o regionalnih ukrepih za 
zmanjševanje napetosti in krepitev 
zaupanja v Perzijskem zalivu, ki naj 
vključuje vse akterje; poudarja, da je 
pripravljenost EU, da ima diplomatske 
odnose s vsemi vpletenimi akterji, močan 
adut, ki bi ga bilo zato treba polno 
izkoristiti; 

Or. en

Predlog spremembe 350
Michal Šimečka

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva visoko 25. poziva visoko 
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predstavnico/podpredsednico, Komisijo in 
države članice, naj nadaljujejo in okrepijo 
prizadevanja za povečanje svojih 
sposobnosti za soočanje s hibridnimi 
grožnjami, tako da okrepijo kibernetsko 
obrambo in odpornost EU na hibridne 
grožnje; v zvezi s tem poziva k razvoju 
celovitih skupnih zmogljivosti in metod za 
analizo tveganj in ranljivosti;

predstavnico/podpredsednico, Komisijo in 
države članice, naj nadaljujejo in okrepijo 
prizadevanja za povečanje svojih 
sposobnosti za soočanje s hibridnimi 
grožnjami, tako da okrepijo kibernetsko 
obrambo in odpornost EU na hibridne 
grožnje; v zvezi s tem poziva k razvoju 
celovitih skupnih zmogljivosti in metod za 
analizo tveganj in ranljivosti; opozarja, da 
je s strateško komunikacijo in javno 
diplomacijo mogoče okrepiti geopolitični 
vpliv in splošno podobo EU v svetu ter 
zaščititi njene interese;

Or. en

Predlog spremembe 351
Ioan-Rareş Bogdan

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico, Komisijo in 
države članice, naj nadaljujejo in okrepijo 
prizadevanja za povečanje svojih 
sposobnosti za soočanje s hibridnimi 
grožnjami, tako da okrepijo kibernetsko 
obrambo in odpornost EU na hibridne 
grožnje; v zvezi s tem poziva k razvoju 
celovitih skupnih zmogljivosti in metod za 
analizo tveganj in ranljivosti;

25. poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico, Komisijo in 
države članice, naj nadaljujejo in okrepijo 
prizadevanja za povečanje svojih 
sposobnosti za soočanje s kibernetskimi in 
hibridnimi grožnjami, tako da okrepijo 
kibernetsko obrambo in odpornost EU na 
hibridne grožnje; v zvezi s tem poziva k 
razvoju celovitih skupnih zmogljivosti in 
metod za analizo tveganj in ranljivosti; 
poudarja, da bi potrebovali boljše 
usklajevanje, da bi se učinkovito spopadli 
s takimi izzivi;

Or. en

Predlog spremembe 352
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Predlog resolucije
Odstavek 25
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Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico, Komisijo in 
države članice, naj nadaljujejo in okrepijo 
prizadevanja za povečanje svojih 
sposobnosti za soočanje s hibridnimi 
grožnjami, tako da okrepijo kibernetsko 
obrambo in odpornost EU na hibridne 
grožnje; v zvezi s tem poziva k razvoju 
celovitih skupnih zmogljivosti in metod za 
analizo tveganj in ranljivosti;

25. poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico, Komisijo in 
države članice, naj nadaljujejo in okrepijo 
prizadevanja za povečanje svojih 
sposobnosti za soočanje s hibridnimi 
grožnjami, tako da okrepijo kibernetsko 
obrambo EU in vzpostavijo kibernetsko 
odpornost kritične infrastrukture na 
hibridne grožnje; v zvezi s tem poziva k 
razvoju celovitih skupnih zmogljivosti in 
metod za analizo tveganj in ranljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 353
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico, Komisijo in 
države članice, naj nadaljujejo in okrepijo 
prizadevanja za povečanje svojih 
sposobnosti za soočanje s hibridnimi 
grožnjami, tako da okrepijo kibernetsko 
obrambo in odpornost EU na hibridne 
grožnje; v zvezi s tem poziva k razvoju 
celovitih skupnih zmogljivosti in metod za 
analizo tveganj in ranljivosti;

25. predlaga, da države članice 
nadaljujejo in okrepijo prizadevanja za 
povečanje svojih sposobnosti za soočanje s 
hibridnimi grožnjami, tako da okrepijo 
kibernetsko obrambo, fizično obrambo 
notranjih in zunanjih meja ter odpornost 
EU na hibridne grožnje; v zvezi s tem 
predlaga oblikovanje celovitih skupnih 
zmogljivosti in metod za analizo tveganj in 
ranljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 354
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 25
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Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico, Komisijo in 
države članice, naj nadaljujejo in okrepijo 
prizadevanja za povečanje svojih 
sposobnosti za soočanje s hibridnimi 
grožnjami, tako da okrepijo kibernetsko 
obrambo in odpornost EU na hibridne 
grožnje; v zvezi s tem poziva k razvoju 
celovitih skupnih zmogljivosti in metod za 
analizo tveganj in ranljivosti;

25. poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico, Komisijo in 
države članice, naj nadaljujejo in okrepijo 
prizadevanja za povečanje svojih 
sposobnosti za soočanje z grožnjami, ki se 
označujejo kot „hibridne“, ker so 
kombinacija dvoumnih položajev, tako da 
okrepijo kibernetsko obrambo EU in 
njenih držav članic ter odpornost na 
hibridne grožnje;

Or. fr

Predlog spremembe 355
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico, Komisijo in 
države članice, naj nadaljujejo in okrepijo 
prizadevanja za povečanje svojih 
sposobnosti za soočanje s hibridnimi 
grožnjami, tako da okrepijo kibernetsko 
obrambo in odpornost EU na hibridne 
grožnje; v zvezi s tem poziva k razvoju 
celovitih skupnih zmogljivosti in metod za 
analizo tveganj in ranljivosti;

25. poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico, Komisijo in 
države članice, naj nadaljujejo in okrepijo 
prizadevanja za povečanje svojih 
sposobnosti za soočanje s hibridnimi 
grožnjami, tako da okrepijo kibernetsko 
obrambo in odpornost EU; v zvezi s tem 
poziva k razvoju celovitih skupnih 
zmogljivosti in metod za analizo tveganj in 
ranljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 356
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poudarja, da bo morala Evropska 
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komisija strategijo kibernetske varnosti 
povezati z evropskimi prizadevanji za 
digitalizacijo in to pobudo spodbujati v 
vseh državah članicah kot del odločne 
politične in ekonomske zavezanosti 
digitalnim inovacijam; 

Or. en

Predlog spremembe 357
Javi López

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva podpredsednico/visoko 
predstavnico, naj spodbuja 
večdimenzionalno strategijo 
dvoregionalnega sodelovanja med 
Latinsko Ameriko in Karibi na področju 
varnosti in obrambe in se zavzema za 
skupno obrambo večstranske ureditve, 
krepitev sodelovanja v boju proti 
terorizmu in organiziranemu kriminalu, 
spopadanju s podnebnimi spremembami 
in njihovimi posledicami za socialno, 
politično in gospodarsko stabilnost ter 
spodbujanje dialoga kot pogajalskega 
orodja za miren izhod iz političnih sporov, 
ki smo jim priča;

Or. es

Predlog spremembe 358
Radosław Sikorski

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva k preučitvi možnosti 
vzpostavitve novega foruma za 
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večstransko sodelovanje med zahodnimi 
zaveznicami, med drugim EU, ZDA, 
Japonske, Južne Koreje, Avstralije in 
Nove Zelandije, ki naj črpa iz zapuščine 
Usklajevalnega odbora za večstranski 
strateški nadzor izvoza; pristojnosti 
novega odbora bi morale zajemati 
spremljanje in nadzor izvoza tehnologije, 
trgovinske tokove in občutljive naložbe v 
problematične države;

Or. en

Predlog spremembe 359
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, 
Klemen Grošelj, Malik Azmani

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poudarja, da je vesolje resničen 
varnostni izziv; poziva Evropsko komisijo, 
naj sprejme konkretne ukrepe za močno 
in inovativno vesoljsko industrijo, ki bo 
zaščitila samostojen, zanesljiv in 
gospodaren dostop EU do vesolja; 

Or. fr

Predlog spremembe 360
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. spodbuja okrepitev strateških 
komunikacijskih zmogljivosti Evropske 
unije; v zvezi s tem poziva k nadaljnji 
podpori za oddelek ESZD za strateške 
komunikacije;

črtano
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Or. fr

Predlog spremembe 361
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. spodbuja okrepitev strateških 
komunikacijskih zmogljivosti Evropske 
unije; v zvezi s tem poziva k nadaljnji 
podpori za oddelek ESZD za strateške 
komunikacije;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 362
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. spodbuja okrepitev strateških 
komunikacijskih zmogljivosti Evropske 
unije; v zvezi s tem poziva k nadaljnji 
podpori za oddelek ESZD za strateške 
komunikacije;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 363
Kati Piri

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. spodbuja okrepitev strateških 
komunikacijskih zmogljivosti Evropske 

26. spodbuja okrepitev strateških 
komunikacijskih zmogljivosti Evropske 
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unije; v zvezi s tem poziva k nadaljnji 
podpori za oddelek ESZD za strateške 
komunikacije;

unije; v zvezi s tem poziva k nadaljnji 
podpori za oddelek ESZD za strateško 
obveščanje; ponovno poudarja, naj se 
projektna skupina EU East StratCom 
preoblikuje v stalno strukturo znotraj 
Evropske službe za zunanje delovanje, ki 
bo imela precej več finančnih sredstev in 
večje število zaposlenih kot doslej; poziva 
visoko predstavnico/podpredsednico, 
Komisijo in države članice, naj oblikujejo 
celovito strategijo boja proti tujemu 
volilnemu vmešavanju in 
dezinformacijam v nacionalnih in 
evropskih demokratičnih procesih;

Or. en

Predlog spremembe 364
Tonino Picula

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. spodbuja okrepitev strateških 
komunikacijskih zmogljivosti Evropske 
unije; v zvezi s tem poziva k nadaljnji 
podpori za oddelek ESZD za strateške 
komunikacije;

26. spodbuja okrepitev strateških 
komunikacijskih zmogljivosti Evropske 
unije; v zvezi s tem poziva k nadaljnji 
podpori za oddelek ESZD za strateško 
obveščanje; poziva države članice, naj 
okrepijo svoje zmogljivosti in spodbujajo 
sodelovanje ter izmenjavo informacij, da 
bi državnim in nedržavnim akterjem iz 
tretjih držav preprečile sovražno 
vmešavanje v odločanje na ravni EU in 
držav članic; meni, da bi k doseganju tega 
cilja lahko pripomogle tudi večje 
zmogljivosti strateškega komuniciranja 
Evropske unije; 

Or. en

Predlog spremembe 365
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski
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Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. spodbuja okrepitev strateških 
komunikacijskih zmogljivosti Evropske 
unije; v zvezi s tem poziva k nadaljnji 
podpori za oddelek ESZD za strateške 
komunikacije;

26. spodbuja okrepitev strateških 
komunikacijskih zmogljivosti Evropske 
unije; zato poziva k nadaljnji podpori za 
oddelek ESZD za strateško obveščanje, 
tako da bo postal dobro razvit oddelek 
znotraj ESZD, odgovoren za vzhodno in 
južno sosedstvo, z ustreznimi kadri in 
zadostnimi proračunskimi sredstvi, po 
možnosti z uvedbo nove namenske 
proračunske vrstice;

Or. en

Predlog spremembe 366
Witold Jan Waszczykowski

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. spodbuja okrepitev strateških 
komunikacijskih zmogljivosti Evropske 
unije; v zvezi s tem poziva k nadaljnji 
podpori za oddelek ESZD za strateške 
komunikacije;

26. poudarja, da je tuje vmešavanje v 
evropske zadeve velika nevarnost za 
varnost in stabilnost Evrope; močno 
podpira okrepitev strateških 
komunikacijskih zmogljivosti Evropske 
unije; v zvezi s tem poziva k nadaljnji 
podpori za oddelek ESZD za strateško 
obveščanje, saj je njegova vloga ključna;

Or. en

Predlog spremembe 367
Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe
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26. spodbuja okrepitev strateških 
komunikacijskih zmogljivosti Evropske 
unije; v zvezi s tem poziva k nadaljnji 
podpori za oddelek ESZD za strateške 
komunikacije;

26. spodbuja okrepitev strateških 
komunikacijskih zmogljivosti Evropske 
unije; v zvezi s tem poziva k znatnemu 
povečanju finančne in kadrovske podpore 
za oddelek ESZD za strateško obveščanje 
in tri projektne skupine EU za strateško 
obveščanje (vzhodni, južni in Zahodni 
Balkan);

Or. en

Predlog spremembe 368
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. spodbuja okrepitev strateških 
komunikacijskih zmogljivosti Evropske 
unije; v zvezi s tem poziva k nadaljnji 
podpori za oddelek ESZD za strateške 
komunikacije;

26. spodbuja okrepitev strateških 
komunikacijskih zmogljivosti Evropske 
unije; v zvezi s tem poziva k nadaljnji 
podpori za oddelek ESZD za strateško 
obveščanje, ki je še posebej pomemben za 
države vzhodnega sosedstva;

Or. en

Predlog spremembe 369
Arba Kokalari

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. spodbuja okrepitev strateških 
komunikacijskih zmogljivosti Evropske 
unije; v zvezi s tem poziva k nadaljnji 
podpori za oddelek ESZD za strateške 
komunikacije;

26. spodbuja okrepitev strateških 
komunikacijskih zmogljivosti Evropske 
unije; v zvezi s tem poziva k nadaljnji 
podpori v smislu dodelitve več sredstev in 
osebja za oddelek ESZD za strateško 
obveščanje;

Or. en
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Predlog spremembe 370
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. spodbuja okrepitev strateških 
komunikacijskih zmogljivosti Evropske 
unije; v zvezi s tem poziva k nadaljnji 
podpori za oddelek ESZD za strateške 
komunikacije;

26. je seznanjen z okrepitvijo strateških 
komunikacijskih zmogljivosti Evropske 
unije; pričakuje, da bo izpolnitev zaveze o 
dodatnih sredstvih odvisna od rezultatov 
neodvisne ocene dela oddelka ESZD za 
strateško obveščanje; 

Or. en

Predlog spremembe 371
Vladimír Bilčík

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. spodbuja okrepitev strateških 
komunikacijskih zmogljivosti Evropske 
unije; v zvezi s tem poziva k nadaljnji 
podpori za oddelek ESZD za strateške 
komunikacije;

26. spodbuja okrepitev strateških 
komunikacijskih zmogljivosti Evropske 
unije; v zvezi s tem poziva k nadaljnji 
podpori za oddelek ESZD za strateške 
komunikacije; poudarja, da je vmešavanje 
v volitve del širše strategije hibridnega 
vojskovanja in da odziv nanj še naprej 
ostaja osrednje vprašanje varnostne in 
zunanje politike; želi spomniti na zelo 
nevarno naravo od države sponzorirane 
ruske propagande in poziva Komisijo in 
Svet, naj vpelje strategijo za hitro 
nevtralizacijo ruskih dezinformacijskih 
strategij;

Or. en

Predlog spremembe 372
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė
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Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. ugotavlja, da je Rusija najbolj 
neposredni vir hibridnih in 
konvencionalnih varnostnih groženj EU 
in njenim članicam, saj si dejavno 
prizadeva, da bi omajala evropsko 
enotnost, neodvisnost, univerzalne 
vrednote in mednarodne norme; meni, da 
v času sedanje vlade v Moskvi ni 
pričakovati spremembe te agresivne 
politike ter da so pozitivne spremembe in 
prehod v bolj demokratično državo po 
evropskem vzoru možni šele v bolj 
oddaljeni prihodnosti; zato poziva k 
večjim prizadevanjem za okrepitev 
odpornosti EU in njenih držav članic ter k 
oblikovanju dolgoročne strategije za 
Rusijo, ki naj temelji na treh stebrih - 
odvračanju, omejevanju in preobrazbi;

Or. en

Predlog spremembe 373
Kati Piri

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. poziva Komisijo, naj si prizadeva 
za sodelovanje na področju migracij zgolj 
s tretjimi državami, ki so podpisnice 
Konvencije OZN o statusu beguncev iz 
leta 1951 ter njenega protokola in ki 
spoštujejo vse tam zapisane določbe; 
poudarja, da morajo partnerstva temeljiti 
na vzajemnem dogovoru in da bi morala 
vključevati naložbe v lokalni razvoj in 
regulirano priseljevanje, vključno z 
zakonitimi migracijskimi potmi in 
politikami vračanja; poudarja, da takšna 
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partnerstva nikakor ne bi smela biti ovira 
za ukrepe, povezane s stanjem človekovih 
pravic v posameznih državah;

Or. en

Predlog spremembe 374
Tonino Picula

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da je treba izkoristiti 
primerjalno prednost EU, da bo lahko hitro 
pridobila strateški položaj v mednarodni 
dirki tehnologij v vzponu, kot je umetna 
inteligenca, s čimer bi preprečili, da bi EU 
postala odvisna od digitalnih velikanov;

27. poudarja, da je treba izkoristiti 
primerjalno prednost EU, da bo lahko hitro 
pridobila strateški položaj v mednarodni 
dirki tehnologij v vzponu, kot je umetna 
inteligenca, s čimer bi preprečili, da bi EU 
postala odvisna od digitalnih velikanov; 
poudarja, da je razvoj zanesljive 
tehnologije umetne inteligence bistvenega 
pomena za zagotavljanje evropske 
strateške avtonomije; zato poziva Unijo, 
naj ohrani in poveča naložbe na tem 
področju;

Or. en

Predlog spremembe 375
Željana Zovko

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da je treba izkoristiti 
primerjalno prednost EU, da bo lahko hitro 
pridobila strateški položaj v mednarodni 
dirki tehnologij v vzponu, kot je umetna 
inteligenca, s čimer bi preprečili, da bi EU 
postala odvisna od digitalnih velikanov;

27. poudarja, da je treba izkoristiti 
primerjalno prednost EU, da bo lahko hitro 
pridobila strateški položaj v mednarodni 
dirki tehnologij v vzponu, kot so 
informacijska industrija, letalsko-
vesoljska industrija, obrambna industrija 
in industrija obnovljivih virov, s čimer bi 
preprečili, da bi EU postala odvisna od 
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tehnoloških in digitalnih velikanov iz 
tretjih držav;

Or. en

Predlog spremembe 376
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da je treba izkoristiti 
primerjalno prednost EU, da bo lahko hitro 
pridobila strateški položaj v mednarodni 
dirki tehnologij v vzponu, kot je umetna 
inteligenca, s čimer bi preprečili, da bi EU 
postala odvisna od digitalnih velikanov;

27. poudarja, da je treba izkoristiti 
primerjalno prednost EU, da bo lahko hitro 
pridobila strateški položaj v mednarodni 
dirki tehnologij v vzponu, kot so umetna 
inteligenca, uvajanje omrežja 5G in 
dokončanje ekosistema EuroHPC, s čimer 
bi preprečili, da bi EU postala odvisna od 
digitalnih velikanov;

Or. en

Predlog spremembe 377
Kati Piri

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da je treba izkoristiti 
primerjalno prednost EU, da bo lahko hitro 
pridobila strateški položaj v mednarodni 
dirki tehnologij v vzponu, kot je umetna 
inteligenca, s čimer bi preprečili, da bi EU 
postala odvisna od digitalnih velikanov;

27. poudarja, da je treba izkoristiti 
primerjalno prednost EU, da bo lahko hitro 
pridobila strateški položaj v mednarodni 
dirki tehnologij v vzponu, kot je umetna 
inteligenca, s čimer bi preprečili, da bi EU 
postala odvisna od neevropskih digitalnih 
velikanov;

Or. en

Predlog spremembe 378
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Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da je treba izkoristiti 
primerjalno prednost EU, da bo lahko hitro 
pridobila strateški položaj v mednarodni 
dirki tehnologij v vzponu, kot je umetna 
inteligenca, s čimer bi preprečili, da bi EU 
postala odvisna od digitalnih velikanov;

27. poudarja, da je treba izkoristiti 
primerjalno prednost Evrope, da bodo 
lahko evropske države hitro pridobile 
strateški položaj v mednarodni dirki 
tehnologij v vzponu, kot je umetna 
inteligenca, s čimer bi preprečili, da bi 
Evropa postala odvisna od digitalnih 
velikanov;

Or. en

Predlog spremembe 379
Arba Kokalari

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. ponavlja poziv Evropskega 
parlamenta Evropski uniji, naj uvede 
evropsko različico akta Magnickega in 
okrepi veljavni sistem sankcij;

Or. en

Predlog spremembe 380
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. poziva Svet, naj naboru orodij EU 
na področju človekovih pravic in zunanje 
politike doda globalen sistem sankcij po 
zgledu akta Magnickega, ki bo omogočil 
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zamrznitev sredstev in prepoved izdajanja 
vizumov posameznikom, vpletenim v hude 
kršitve človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 381
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. priznava pomembno vlogo civilnih 
in vojaških misij, ki so del SVOP, pri 
ohranjanju miru, preprečevanju 
konfliktov in krepitvi mednarodne 
varnosti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 382
Martin Horwood, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. priznava pomembno vlogo civilnih 
in vojaških misij, ki so del SVOP, pri 
ohranjanju miru, preprečevanju konfliktov 
in krepitvi mednarodne varnosti;

28. priznava pomembno vlogo civilnih 
in vojaških misij, ki so del SVOP, pri 
ohranjanju miru, preprečevanju konfliktov 
in krepitvi mednarodne varnosti; meni, da 
EU še ni ustrezno uporabila svojih 
številnih virov na področju SVOP; poziva 
podpredsednico/visoko predstavnico, 
Komisijo in države članice, naj si bolj 
prizadevajo za sodelovanje na področju 
skupne zunanje in varnostne politike, da 
bi okrepili civilne in vojaške misije SVOP, 
izboljšali njihove operativne zmogljivosti z 
večjo prožnostjo, povečali učinkovitost in 
uspešnost na terenu ter dosegli, da bodo 
njihovi mandati obsežnejši, učinkovitejši 
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in jasnejši;

Or. en

Predlog spremembe 383
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. priznava pomembno vlogo civilnih 
in vojaških misij, ki so del SVOP, pri 
ohranjanju miru, preprečevanju konfliktov 
in krepitvi mednarodne varnosti;

28. priznava pomembno vlogo civilnih 
in vojaških misij, ki so del SVOP, pri 
ohranjanju miru, preprečevanju konfliktov 
in krepitvi mednarodne varnosti; opozarja 
na večji uspeh reševanja sporov, ko se v 
postopku spoštujeta enaka zastopanost 
spolov in enakost spolov, ter poziva k 
povečanju udeležbe in vodstvenih 
položajev žensk v tovrstnih misijah ter k 
bolj sistematičnemu vključevanju vidika 
spola v misije in operacije SVOP ter k 
dejavnemu prispevanju k izvajanju 
resolucije varnostnega sveta OZN št. 1325 
o ženskah, miru in varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 384
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. priznava pomembno vlogo civilnih 
in vojaških misij, ki so del SVOP, pri 
ohranjanju miru, preprečevanju konfliktov 
in krepitvi mednarodne varnosti;

28. priznava, da bi civilne in vojaške 
misije, ki bi jih Evropa vodila in zanje 
prispevala kadre, v nekaterih vidikih 
lahko prispevale k ohranjanju miru, 
preprečevanju konfliktov in krepitvi 
varnosti; vendar je nujno treba celovito 
oceniti pretekle misije pod vodstvom EU, 
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zlasti civilne misije, da se pregleda vidike 
načrtovanja, strukture in izvedbe misij; če 
ne bo opravljena celovita ocena civilnih 
misij pod vodstvom EU in če tej oceni ne 
bodo sledile spremembe načina izvajanja, 
bi morale vse države članice odtegniti 
podporo tej misiji;

Or. en

Predlog spremembe 385
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. priznava pomembno vlogo civilnih 
in vojaških misij, ki so del SVOP, pri 
ohranjanju miru, preprečevanju konfliktov 
in krepitvi mednarodne varnosti;

28. priznava pomembno vlogo civilnih 
in vojaških misij, ki so del SVOP, pri 
ohranjanju miru, preprečevanju konfliktov 
in krepitvi mednarodne varnosti; je 
prepričan, da novi instrumenti, kot je 
evropski mirovni instrument, lahko 
povečajo solidarnost in delitev bremena 
med državami članicami, ko gre za 
prispevek k operacijam SVOP, ter da 
lahko na splošno pripomorejo k večji 
učinkovitosti zunanjega delovanja EU;

Or. en

Predlog spremembe 386
Arnaud Danjean

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. priznava pomembno vlogo civilnih 
in vojaških misij, ki so del SVOP, pri 
ohranjanju miru, preprečevanju konfliktov 
in krepitvi mednarodne varnosti;

28. priznava pomembno vlogo civilnih 
in vojaških misij, ki so del SVOP, pri 
ohranjanju miru, preprečevanju konfliktov 
in krepitvi mednarodne varnosti; obžaluje, 
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da učinkovitost teh misij in operacij 
SVOP spodkopavajo trajna strukturna 
šibkost, velika neenakost med prispevki 
držav članic in omejitve njihovih 
mandatov;

Or. fr

Predlog spremembe 387
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. priznava pomembno vlogo civilnih 
in vojaških misij, ki so del SVOP, pri 
ohranjanju miru, preprečevanju konfliktov 
in krepitvi mednarodne varnosti;

28. priznava pomembno vlogo civilnih 
in vojaških misij, ki so del SVOP, pri 
ohranjanju miru, preprečevanju konfliktov 
in krepitvi mednarodne varnosti; vseeno 
izpostavlja vodilno vlogo NATO kot 
pomembnega stebra evropske varnosti in 
pozdravlja proces širitve NATA, ki je v 
teku, saj prispeva k stabilnosti in dobrobiti 
Evrope;

Or. en

Predlog spremembe 388
Javi López

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. priznava pomembno vlogo civilnih 
in vojaških misij, ki so del SVOP, pri 
ohranjanju miru, preprečevanju konfliktov 
in krepitvi mednarodne varnosti;

28. priznava temeljno vlogo civilnih in 
vojaških misij, ki so del SVOP in jim je 
treba zagotoviti potrebne človeške in 
materialne vire, pri ohranjanju miru, 
preprečevanju konfliktov in krepitvi 
mednarodne varnosti;

Or. es
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Predlog spremembe 389
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. obžaluje, da sta deleža žensk in 
moških na vodstvenih in srednjih 
vodstvenih položajih v ESZD še vedno 
zelo neuravnotežena; pozdravlja 
zavezanost kandidata za visokega 
predstavnika/podpredsednika Komisije, da 
bi dosegli cilj 40 % žensk na vodstvenih 
položajih in na čelu delegacij do konca 
tega mandata; poziva ESZD, naj 
Evropskemu parlamentu posreduje 
posodobljene podatke o stopnji izvajanja 
strategije za enakost spolov in enake 
možnosti ESZD ter strategijo pregleda, da 
bo vključevala te cilje; ponavlja 
priporočila iz svoje resolucije z dne 31. 
maja 2018 o izvajanju skupnega 
delovnega dokumenta služb Komisije 
(SWD(2015)0182) – Enakost spolov in 
krepitev vloge žensk: spreminjanje življenj 
deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU 
(2016–2020),

Or. en

Predlog spremembe 390
Kati Piri

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. opozarja, da je vključujoč pristop k 
preprečevanju, blaženju in reševanju 
sporov nadvse pomemben za njegovo 
dolgoročno uspešnost;  zato poziva 
Komisijo, naj poskrbi za strukturno 
vključevanje žensk, mladih, zagovornikov 
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človekovih pravic ter verskih in etničnih 
manjšin v vse dejavnosti, povezane z 
reševanjem sporov; podpira popolno 
izvajanje resolucije št. 1325 varnostnega 
sveta OZN iz leta 2000 ter z njo povezanih 
resolucij o ženskah, miru in varnosti, pa 
tudi resolucijo varnostnega sveta OZN št. 
2250 o mladih, miru in varnosti; 

Or. en

Predlog spremembe 391
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. poziva EU, naj spodbuja večjo 
udeležbo žensk v procesih ohranjanja in 
izgradnje miru ter v vojaških in civilnih 
misijah EU za krizno upravljanje; želi 
spomniti, da je več sporov uspešno 
rešenih, kadar imajo ženske formalno 
vlogo v postopku;

Or. en

Predlog spremembe 392
Javi López

Predlog resolucije
Odstavek 28 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28d. poudarja bistven prispevek žensk 
na področju varnosti in obrambe ter 
potrebo po njihovem vključevanju v 
postopke odločanja in pogajanja;

Or. es
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Predlog spremembe 393
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. obžaluje, da zaveze in izjave o 
spodbujanju agende za ženske, mir in 
varnost ter enako zastopanost žensk v 
zunanji in varnostni politiki pogosto raje 
ostajajo prazno leporečje, namesto da bi 
jim sledila prizadevanja za dejansko 
uresničevanje, zaradi česar je po vsem 
svetu napredek glede teh ciljev omejen;  
opozarja, da ima udeležba žensk v 
mirovnih in varnostnih procesih lahko 
pomembno vlogo, ko gre za uspešnost in 
trajnost mirovnih sporazumov, pa tudi 
trajnosti in kakovosti miru; poziva EU in 
države članice, naj prevzamejo vodilno 
vlogo pri izvajanju agende za ženske, mir 
in varnost ter naj si prizadevajo za 
premagovanje stalnega nasprotovanja 
mediatorjev in pogajalcev, ki nočejo 
vključevati žensk v mirovna pogajanja; 
nasprotovanja pokonfliktnih načrtovalcev, 
ki nočejo analizirati potreb žensk in 
dodeliti zadostna sredstva za njihovo 
izpolnjevanje; nasprotovanja političnih 
strank, ki nočejo, da bi bile ženske 
kandidatke nosilke list; nasprotovanja 
varnostnih služb, ki nočejo preprečevati 
nasilja nad ženskami; nasprotovanja 
akterjev pravne države, ki nočejo 
uporabljati dogovorjenega mednarodnega 
prava pri preiskavi in pregonu kaznivih 
dejanj zoper ženske;

Or. en

Predlog spremembe 394
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), 
Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries, Malik 
Azmani
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Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. poudarja, da je teroristična 
grožnja še prisotna v Evropi in drugod;  
močno verjame, da bi moral boj proti 
terorizmu ostati prednostna naloga EU v 
prihodnjih letih; poziva novo Evropski 
komisijo, naj predstavi evropski akcijski 
načrt boja proti terorizmu;

Or. en

Predlog spremembe 395
Javi López

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. poudarja pomen krepitve in 
zagotavljanja sodelovanja med 
obveščevalnimi službami EU, saj 
terorizem ogroža bistvo naših evropskih 
vrednot in našo varnost ter je zanj 
potreben večdimenzionalni pristop, ki bo 
vključeval mejne, policijske, pravosodne 
in obveščevalne organe vseh držav članic, 
pa tudi tretjih držav;

Or. es

Predlog spremembe 396
Javi López

Predlog resolucije
Odstavek 28 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28b. poudarja, da mora obrambna 
industrija denar davkoplačevalcev 
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uporabiti uspešno in učinkovito ter da 
mora EU spodbujati razvoj bolj 
povezanega notranjega trga za 
obrambno opremo ter usklajene politike 
za podporo raziskavam in razvoju na 
področju obrambe, pri tem pa zaščititi 
interese delavcev v tej industriji, ki bi 
lahko bili prizadeti v prehodnih obdobjih;

Or. es

Predlog spremembe 397
Javi López

Predlog resolucije
Odstavek 28 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28c. opozarja, da morajo države članice 
spoštovati kodeks ravnanja EU za izvoz 
orožja in ne smejo dobavljati orožja ali 
opreme z dvojno rabo režimom, ki 
sistematično kršijo človekove pravice;

Or. es

Predlog spremembe 398
Javi López

Predlog resolucije
Odstavek 28 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28e. poudarja, da je treba razviti 
prilagojen pristop k varnosti etničnih in 
kulturnih manjšin, skupnosti LGTBI+ in 
žensk;

Or. es


