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Pozmeňujúci návrh 1
Mounir Satouri
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na vyhlásenie 
Severoatlantickej rady o Zmluve o zákaze 
jadrových zbraní z 20. septembra 2017,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Mazaly Aguilar, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Assita Kanko

Návrh uznesenia
Citácia 11 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na vyhlásenie 
generálneho tajomníka NATO o Zmluve 
o likvidácii rakiet stredného a kratšieho 
doletu z 2. augusta 2019,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Mazaly Aguilar, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Assita Kanko

Návrh uznesenia
Citácia 11 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na novú zmluvu 
START, ktorú podpísali Spojené štáty 
americké a Ruská federácia a ktorá 
nadobudla účinnosť 5. februára 2011,

Or. en



PE646.945v01-00 4/61 AM\1197576SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 4
Mounir Satouri
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 18 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie 
z 27. októbra 2016 o jadrovej bezpečnosti 
a nešírení jadrových zbraní, uznesenie zo 
17. januára 2013 o odporúčaniach 
hodnotiacej konferencie venovanej 
Zmluve o nešírení jadrových zbraní 
v súvislosti s vytvorením zóny bez zbraní 
hromadného ničenia na Blízkom východe 
a uznesenie z 10. marca 2010 o Zmluve 
o nešírení jadrových zbraní,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Mazaly Aguilar, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Assita Kanko

Návrh uznesenia
Citácia 18 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na opakované 
porušenia zmluvy INF zo strany Ruska 
v dôsledku nasadenia raketového systému 
SSC-8 v Rusku,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Zmluva o nešírení jadrových 
zbraní (NPT) je nepochybne 
najdôležitejším medzinárodným nástrojom 
na reguláciu jadrového režimu za 
posledných 50 rokov a podstatne prispela 
k prevencii šírenia jadrových zbraní, 
obmedzeniu jadrových zbraní a uľahčeniu 
mierového využívania jadrovej energie; 
keďže zmluvné strany NPT v roku 1995 
súhlasili s predĺžením platnosti Zmluvy o 
nešírení jadrových zbraní na dobu neurčitú;

A. keďže Zmluva o nešírení jadrových 
zbraní (NPT) je nepochybne 
najdôležitejším medzinárodným nástrojom 
na reguláciu jadrového režimu za 
posledných 50 rokov; keďže predstavuje 
základ strategickej stability na svetovej 
úrovni a nenahraditeľnú ochranu proti 
riziku šírenia jadrových zbraní; keďže 
podstatne prispela k obmedzeniu 
jadrových zbraní a uľahčeniu mierového 
využívania jadrovej energie; keďže ide 
o zrelú a pragmatickú zmluvu, takmer 
univerzálnu a do značnej miery 
dodržiavanú; keďže zmluvné strany NPT v 
roku 1995 súhlasili s predĺžením platnosti 
Zmluvy o nešírení jadrových zbraní na 
dobu neurčitú;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 7
Mounir Satouri
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Zmluva o nešírení jadrových 
zbraní (NPT) je nepochybne 
najdôležitejším medzinárodným nástrojom 
na reguláciu jadrového režimu za 
posledných 50 rokov a podstatne prispela k 
prevencii šírenia jadrových zbraní, 
obmedzeniu jadrových zbraní a uľahčeniu 
mierového využívania jadrovej energie; 
keďže zmluvné strany NPT v roku 1995 
súhlasili s predĺžením platnosti Zmluvy o 
nešírení jadrových zbraní na dobu neurčitú;

A. keďže Zmluva o nešírení jadrových 
zbraní (NPT) je nepochybne 
medzinárodným nástrojom na reguláciu 
jadrového režimu posledných 50 rokov a 
podstatne prispela k prevencii šírenia 
jadrových zbraní, obmedzeniu jadrových 
zbraní a uľahčeniu mierového využívania 
jadrovej energie; keďže zmluvné strany 
NPT v roku 1995 súhlasili s predĺžením 
platnosti Zmluvy o nešírení jadrových 
zbraní na dobu neurčitú; keďže vzhľadom 
na to, že v roku 2015 sa nepodarilo 
dohodnúť na podstatnom výslednom 
dokumente, je mimoriadne dôležité 
dosiahnuť úspech pri hodnotení 
v roku 2020;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže zmluva NPT viedla od roku 
1968 niekoľko štátov k tomu, aby sa 
vzdali jadrových zbraní v Európe, 
Latinskej Amerike, Afrike, Ázii a 
Tichomorí; keďže umožnila mierový vývoj 
jadrovej energie; keďže od studenej vojny 
viedla k výraznému zníženiu jadrového 
arzenálu; keďže iba niekoľko štátov 
vyvinulo arzenály mimo NPT;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 9
Mounir Satouri
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže je, nanešťastie, potrebné 
konštatovať, že pokiaľ ide o cieľ NPT 
týkajúci sa jadrového odzbrojenia, nie je 
možné pozorovať žiadny pokrok a keďže 
pokusy o dosiahnutie všeobecného 
uplatňovania NPT doteraz zlyhávali;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Mounir Satouri
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže cieľom pravidelných 
hodnotiacich konferencií o NPT je 
vyhodnotiť plnenie NPT a vypracovať plán 
na dosiahnutie ďalšieho pokroku na 
základe prístupu postupných krokov; 
keďže hodnotiaci proces predstavuje 
príležitosť pre jednotlivé zmluvné štáty, 
aby presadzovali a posilňovali režim 
nešírenia jadrových zbraní raz za päť 
rokov;

C. keďže cieľom pravidelných 
hodnotiacich konferencií o NPT je 
vyhodnotiť plnenie NPT a vypracovať plán 
na dosiahnutie pokroku na základe prístupu 
postupných krokov; keďže hodnotiaci 
proces predstavuje príležitosť pre 
jednotlivé zmluvné štáty, aby presadzovali 
a posilňovali režim nešírenia jadrových 
zbraní raz za päť rokov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže konečný cieľ posilnenia 
celosvetového režimu nešírenia jadrových 
zbraní v rámci hodnotiacej konferencie o 
NPT v roku 2010 bol dosiahnutý a 
zmluvné štáty prijali ďalšie záväzky v 
súvislosti so základnými ustanoveniami 
NPT a prijali 64-bodový akčný plánu, 
ktorý okrem iných prvkov zahŕňa osobitné 
akčné plány o nešírení, odzbrojení a 
mierovom využívaní jadrovej energie 
podporené konkrétnymi a merateľnými 
opatreniami, ktoré zmluvné štáty prijmú na 
podporu týchto troch pilierov;

D. keďže cieľ posilnenia 
celosvetového režimu nešírenia jadrových 
zbraní v rámci hodnotiacej konferencie o 
NPT v roku 2010 bol čiastočne dosiahnutý 
a zmluvné štáty prijali ďalšie záväzky v 
súvislosti so základnými ustanoveniami 
NPT a prijali 64-bodový akčný plánu, 
ktorý okrem iných prvkov zahŕňa osobitné 
akčné plány o nešírení, odzbrojení a 
mierovom využívaní jadrovej energie 
podporené konkrétnymi a merateľnými 
opatreniami, ktoré zmluvné štáty prijmú na 
podporu týchto troch pilierov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 12
Mounir Satouri
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže konečný cieľ posilnenia 
celosvetového režimu nešírenia jadrových 
zbraní v rámci hodnotiacej konferencie o 
NPT v roku 2010 bol dosiahnutý a 
zmluvné štáty prijali ďalšie záväzky v 
súvislosti so základnými ustanoveniami 
NPT a prijali 64-bodový akčný plánu, 
ktorý okrem iných prvkov zahŕňa osobitné 
akčné plány o nešírení, odzbrojení a 
mierovom využívaní jadrovej energie 
podporené konkrétnymi a merateľnými 
opatreniami, ktoré zmluvné štáty prijmú na 
podporu týchto troch pilierov;

D. keďže konečný cieľ posilnenia 
celosvetového režimu nešírenia jadrových 
zbraní v rámci hodnotiacej konferencie o 
NPT v roku 2010 bol opätovne zdôraznený 
a zmluvné štáty prijali ďalšie záväzky v 
súvislosti so základnými ustanoveniami 
NPT a prijali 64-bodový akčný plán, ktorý 
okrem iných prvkov zahŕňa osobitné akčné 
plány o nešírení, odzbrojení a mierovom 
využívaní jadrovej energie podporené 
konkrétnymi a merateľnými opatreniami, 
ktoré zmluvné štáty prijmú na podporu 
týchto troch pilierov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Mounir Satouri
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže existujú obavy 
z nedostatočného vykonávania akčného 
plánu NPT z roku 2010;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Mounir Satouri, Brando Benifei, Joachim Schuster, Dietmar Köster

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D b (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Db. keďže existuje nádej, že 
hodnotiaca konferencia o NPT v roku 
2020 a Zmluva o zákaze jadrových zbraní 
(TPNW) môžu prispieť k vykonávaniu 64 
bodov stanovených v akčnom pláne NPT 
z roku 2010;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Mounir Satouri
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže v časti o jadrovom 
odzbrojení sa zmluvné štáty vrátane 
štátov, ktoré vlastnia jadrové zbrane, po 
prvýkrát zaviazali urýchliť skutočný 
pokrok v odzbrojovaní a v konečnom 
dôsledku dosiahnuť úplné odstránenie 
svojich nasadených či nenasadených 
jadrových arzenálov; keďže opatrenia 
schválené v rámci piliera nešírenia 
jadrových zbraní zahŕňajú širokú škálu 
otázok, ako sú posilnenie záruk, podpora 
Medzinárodnej agentúry pre atómovú 
energiu (MAAE), fyzická ochrana 
jadrových materiálov, uzavretie a 
nadobudnutie platnosti ďalších protokolov, 
záruky týkajúce sa vývozu jadrového 
materiálu, transferov jadrových technológií 
a jadrového terorizmu;

E. keďže cieľ jadrového odzbrojenia 
sa, žiaľ, zatiaľ nevykonal ani nedosiahol; 
keďže opatrenia schválené v rámci piliera 
nešírenia jadrových zbraní zahŕňajú širokú 
škálu otázok, ako sú posilnenie záruk, 
podpora Medzinárodnej agentúry pre 
atómovú energiu (MAAE), fyzická ochrana 
jadrových materiálov, uzavretie a 
nadobudnutie platnosti ďalších protokolov, 
záruky týkajúce sa vývozu jadrového 
materiálu, transferov jadrových technológií 
a jadrového terorizmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Petras Auštrevičius

Návrh uznesenia
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Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže Zmluvou o nešírení 
jadrových zbraní sa položili základy pre 
vytvorenie zón bez jadrových zbraní na 
celom svete; keďže vytvorenie zóny bez 
jadrových zbraní na Blízkom východe je 
jedným z dlhodobých cieľov EÚ; keďže 
EÚ nedávno vyčlenila rozpočet na 
činnosti zamerané na podporu 
inkluzívneho dialógu medzi expertmi a 
tvorcami politiky s cieľom pokročiť v 
plnení záväzku vytvoriť na Blízkom 
východe zónu bez zbraní hromadného 
ničenia (zóna bez ZHN);

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Antonio López-Istúriz White, Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže v politickom vyhlásení 
prijatom na prvom zasadnutí Konferencie o 
vytvorení zóny bez jadrových zbraní a 
všetkých ostatných zbraní hromadného 
ničenia (ZHN), ktoré sa konalo v novembri 
2019 v New Yorku, sa zúčastnené členské 
štáty zaviazali pokračovať vo vypracúvaní 
návrhu právne záväznej zmluvy o 
vytvorení zóny bez jadrových zbraní a 
iných ZHN na Blízkom východe, čo by v 
konečnom dôsledku mohlo prispieť k 
budovaniu regionálnej a medzinárodnej 
dôvery;

J. keďže v politickom vyhlásení 
prijatom na prvom zasadnutí Konferencie o 
vytvorení zóny bez jadrových zbraní a 
všetkých ostatných zbraní hromadného 
ničenia (ZHN), počas ktorého sa 28 
členských štátov EÚ zdržalo hlasovania a 
ktoré sa konalo v novembri 2019 v New 
Yorku, sa zostávajúci účastníci zaviazali 
pokračovať vo vypracúvaní návrhu právne 
záväznej zmluvy o vytvorení zóny bez 
jadrových zbraní a iných ZHN na Blízkom 
východe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18



AM\1197576SK.docx 11/61 PE646.945v01-00

SK

Mazaly Aguilar, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže hodnotiaca konferencia v 
roku 2020 sa uskutoční v mimoriadne 
náročnom medzinárodnom bezpečnostnom 
kontexte vzhľadom na nedostatočný 
pokrok v denuklearizácii Kórejského 
polostrova, ako aj na odstúpenie USA od 
spoločného komplexného akčného plánu 
(JCPOA) s Iránom; keďže súčasný stupeň 
nezhody a rozdelenia medzi 191 
zmluvnými štátmi NPT, ktoré majú jadrové 
zbrane a štátmi, ktoré nemajú jadrové 
zbrane, pokiaľ ide o prístup k znižovaniu 
počtu a odstraňovaniu jadrových zbraní, 
bude ďalšou výzvou do diskusie;

L. keďže hodnotiaca konferencia v 
roku 2020 sa uskutoční v mimoriadne 
náročnom medzinárodnom bezpečnostnom 
kontexte vzhľadom na nedostatočný 
pokrok v denuklearizácii Kórejského 
polostrova, ako aj na odstúpenie USA, 
údajné porušenia zo strany Iránu a 
zodpovedajúce formálne sťažnosti 
Francúzska, Spojeného kráľovstva a 
Nemecka, ktoré formálne spustili 
mechanizmus riešenia sporov v rámci 
spoločného komplexného akčného plánu 
(JCPOA) s Iránom; keďže súčasný stupeň 
nezhody a rozdelenia medzi 191 
zmluvnými štátmi NPT, ktoré majú jadrové 
zbrane a štátmi, ktoré nemajú jadrové 
zbrane, pokiaľ ide o prístup k znižovaniu 
počtu a odstraňovaniu jadrových zbraní, 
bude ďalšou výzvou do diskusie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže hodnotiaca konferencia v 
roku 2020 sa uskutoční v mimoriadne 
náročnom medzinárodnom bezpečnostnom 
kontexte vzhľadom na nedostatočný 
pokrok v denuklearizácii Kórejského 
polostrova, ako aj na odstúpenie USA od 
spoločného komplexného akčného plánu 
(JCPOA) s Iránom; keďže súčasný stupeň 
nezhody a rozdelenia medzi 191 
zmluvnými štátmi NPT, ktoré majú jadrové 

L. keďže hodnotiaca konferencia v 
roku 2020 sa uskutoční v mimoriadne 
náročnom medzinárodnom bezpečnostnom 
kontexte vzhľadom na nedostatočný 
pokrok v denuklearizácii Kórejského 
polostrova, odstúpenie USA od spoločného 
komplexného akčného plánu (JCPOA) s 
Iránom a od zmluvy INF s Ruskom, ako aj 
na patovú situáciu v rokovaniach 
o predĺžení zmluvy START medzi Ruskom 
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zbrane a štátmi, ktoré nemajú jadrové 
zbrane, pokiaľ ide o prístup k znižovaniu 
počtu a odstraňovaniu jadrových zbraní, 
bude ďalšou výzvou do diskusie;

a USA; keďže súčasný stupeň nezhody a 
rozdelenia medzi 191 zmluvnými štátmi 
NPT, ktoré majú jadrové zbrane a štátmi, 
ktoré nemajú jadrové zbrane, pokiaľ ide o 
prístup k znižovaniu počtu a odstraňovaniu 
jadrových zbraní, bude ďalšou výzvou do 
diskusie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Mounir Satouri
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

La. keďže niekoľko štátov, ktoré 
vlastnia jadrové zbrane, plánuje 
modernizovať alebo v súčasnosti 
modernizuje svoje jadrové zbrane alebo 
ich nosiče a keďže niektoré z nich znižujú 
hranicu ich používania vo svojich 
vnútroštátnych vojenských doktrínach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

La. keďže jadrové odzbrojenie 
neznamená iba zníženie počtu aktívnych 
jadrových hlavíc, ale aj obmedzenie 
vojenskej a politickej úlohy, ktorá sa 
pripisuje jadrovým zbraniam;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 22
Mounir Satouri
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Lb. keďže existujú veľké obavy 
v súvislosti s rastúcimi rozpočtami na 
údržbu a obnovu jadrových arzenálov vo 
všetkých krajinách, ktoré vlastnia jadrové 
zbrane, ako aj so zavádzaním menších 
jadrových zbraní a rozširovaním scenárov, 
v ktorých sa môžu použiť, pričom to 
všetko prispieva k oveľa vyššej 
pravdepodobnosti jadrových výbuchov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Martin Horwood

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže predchádzajúce zlyhanie 
Ruska v súvislosti s bezpečnostnými 
zárukami, ktoré Ukrajine poskytlo 
Budapeštianske memorandum, má na 
klímu rozhovorov o jadrovom odzbrojení a 
nešírení zbraní ničivý vplyv;

M. keďže Budapeštianske 
memorandum z roku 1994, ktoré podpísali 
Ukrajina, Rusko, Spojené štáty a Spojené 
kráľovstvo, poskytlo bezpečnostné záruky 
proti hrozbám alebo použitiu sily proti 
územnej celistvosti alebo politickej 
nezávislosti Ukrajiny výmenou za jej 
vzdanie sa jadrového arzenálu a jej 
pristúpenie k NPT; keďže predchádzajúce 
zlyhanie Ruska v súvislosti s 
bezpečnostnými zárukami, ktoré Ukrajine 
poskytlo Budapeštianske memorandum, 
má na klímu rozhovorov o jadrovom 
odzbrojení a nešírení zbraní ničivý vplyv;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 24
Javier Nart

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže predchádzajúce zlyhanie 
Ruska v súvislosti s bezpečnostnými 
zárukami, ktoré Ukrajine poskytlo 
Budapeštianske memorandum, má na 
klímu rozhovorov o jadrovom odzbrojení a 
nešírení zbraní ničivý vplyv;

M. keďže predchádzajúce zlyhanie 
Ruska v súvislosti s bezpečnostnými 
zárukami, ktoré Ukrajine poskytlo 
Budapeštianske memorandum, má na 
klímu rozhovorov o jadrovom odzbrojení a 
nešírení zbraní ničivý vplyv; okrem toho 
sme po zvolení Donalda Trumpa svedkami 
narastajúcej hrozby pretekov v zbrojení, 
najmä po oznámení odstúpenia Spojených 
štátov od plánu JCPOA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Mazaly Aguilar, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže predchádzajúce zlyhanie 
Ruska v súvislosti s bezpečnostnými 
zárukami, ktoré Ukrajine poskytlo 
Budapeštianske memorandum, má na 
klímu rozhovorov o jadrovom odzbrojení a 
nešírení zbraní ničivý vplyv;

M. keďže úplné nerešpektovanie zo 
strany Ruska v súvislosti s bezpečnostnými 
zárukami, ktoré Ukrajine poskytlo 
prostredníctvom Budapeštianskeho 
memoranda, a nerešpektovanie 
medzinárodného práva má na klímu 
rozhovorov o jadrovom odzbrojení a 
nešírení zbraní ničivý vplyv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie N

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

N. keďže zhoršovanie globálneho 
bezpečnostného prostredia ešte eskaluje 
rastúca nedôvera medzi štátmi a národmi 
a modernizácia arzenálov pokročila v 
dôsledku nových technológií, ktoré 
zvyšujú globálne bezpečnostné riziká, 
najmä v súvislosti s možnými 
kybernetickými útokmi proti jadrovým 
zbraniam, ich riadeniu, kontrole a 
včasnému varovaniu, ako aj s rastúcou 
úlohou jadrových zbraní vo 
vnútroštátnych politikách, stratégiách a 
doktrínach; keďže niektoré štáty vyvíjajú 
jadrové zbrane, ktoré umožňujú použitie 
bojového poľa;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 27
Klemen Grošelj

Návrh uznesenia
Odôvodnenie N

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

N. keďže zhoršovanie globálneho 
bezpečnostného prostredia ešte eskaluje 
rastúca nedôvera medzi štátmi a národmi a 
modernizácia arzenálov pokročila v 
dôsledku nových technológií, ktoré zvyšujú 
globálne bezpečnostné riziká, najmä v 
súvislosti s možnými kybernetickými 
útokmi proti jadrovým zbraniam, ich 
riadeniu, kontrole a včasnému varovaniu, 
ako aj s rastúcou úlohou jadrových zbraní 
vo vnútroštátnych politikách, stratégiách a 
doktrínach; keďže niektoré štáty vyvíjajú 
jadrové zbrane, ktoré umožňujú použitie 
bojového poľa;

N. keďže zhoršovanie globálneho 
bezpečnostného prostredia ešte eskaluje 
rastúca nedôvera medzi štátmi a národmi a 
modernizácia arzenálov pokročila v 
dôsledku nových technológií, ktoré zvyšujú 
globálne bezpečnostné riziká, najmä v 
súvislosti s možnými kybernetickými 
útokmi proti jadrovým zbraniam, ich 
riadeniu, kontrole a včasnému varovaniu, 
ako aj s rastúcou úlohou jadrových zbraní 
vo vnútroštátnych politikách, stratégiách a 
doktrínach, čo vedie k riziku nových 
celosvetových pretekov v jadrovom 
zbrojení; keďže čoraz viac štátov vyvíja 
jadrové zbrane, ktoré umožňujú použitie 
bojového poľa;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Mazaly Aguilar, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže hlavné vojenské mocnosti 
už nemajú tendenciu využívať kontrolu 
zbraní a odzbrojenie na zmiernenie 
medzinárodného napätia a zlepšenie 
globálneho bezpečnostného prostredia, čo 
v konečnom dôsledku vedie k zvýšeniu 
jadrového rizika na celom svete;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže hlavné vojenské mocnosti už 
nemajú tendenciu využívať kontrolu zbraní 
a odzbrojenie na zmiernenie 
medzinárodného napätia a zlepšenie 
globálneho bezpečnostného prostredia, čo 
v konečnom dôsledku vedie k zvýšeniu 
jadrového rizika na celom svete;

O. keďže hlavné vojenské mocnosti už 
nemajú tendenciu využívať kontrolu zbraní 
a odzbrojenie na zmiernenie 
medzinárodného napätia a zlepšenie 
globálneho bezpečnostného prostredia, čo 
v konečnom dôsledku vedie k návratu 
k pôvodnému plánu, pokiaľ ide o jadrovú 
energiu v rámci strategických rovnováh, a 
k zvýšeniu jadrového rizika na celom 
svete;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 30
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Bernard Guetta, Christophe Grudler, Petras 
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Auštrevičius

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže hlavné vojenské mocnosti už 
nemajú tendenciu využívať kontrolu zbraní 
a odzbrojenie na zmiernenie 
medzinárodného napätia a zlepšenie 
globálneho bezpečnostného prostredia, čo 
v konečnom dôsledku vedie k zvýšeniu 
jadrového rizika na celom svete;

O. keďže existuje značné riziko, že 
hlavné vojenské mocnosti už nemajú 
tendenciu využívať kontrolu zbraní a 
odzbrojenie na zmiernenie 
medzinárodného napätia a zlepšenie 
globálneho bezpečnostného prostredia, čo 
v konečnom dôsledku vedie k zvýšeniu 
jadrového rizika na celom svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Bernard Guetta, Javier Nart, Petras Auštrevičius, 
Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Q. keďže Zmluva o zákaze jadrových 
zbraní bola prijatá v roku 2017 v 122 
štátoch;

Q. keďže Zmluva o zákaze jadrových 
zbraní bola prijatá v roku 2017 v 122 
štátoch, medzi ktorými nie je ani jeden 
štát, ktorý vlastní jadrové zbrane; keďže 
Európska únia sa nedokázala dohodnúť 
na spoločnej pozícii k zmluve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Juozas Olekas

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Q

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Q. keďže Zmluva o zákaze jadrových Q. keďže Zmluva o zákaze jadrových 
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zbraní bola prijatá v roku 2017 v 122 
štátoch;

zbraní bola prijatá v roku 2017 v 122 
štátoch; a do januára 2020 zmluvu 
podpísalo 80 štátov a ratifikovalo 
32 štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odôvodnenie R

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

R. keďže rozšírenie novej bilaterálnej 
zmluvy USA – Ruská federácia START, 
ktorou sa obmedzuje počet rozmiestnených 
strategických jadrových hlavíc na každej 
strane na 1 550, a to až do uplynutia jej 
platnosti v februári 2021, by bolo 
kľúčovým prvkom pri zachovávaní 
strategickej stability a zabránení novým 
pretekov v zbrojení;

R. keďže rozšírenie novej bilaterálnej 
zmluvy USA – Ruská federácia START, 
ktorej hlavným cieľom musí byť 
pokračovanie overiteľného znižovania 
zásob zbraní vytvorených v rámci 
zbrojenia počas studenej vojny a ktorou sa 
obmedzuje počet rozmiestnených 
strategických jadrových hlavíc na každej 
strane na 1 550, a to až do uplynutia jej 
platnosti v februári 2021, by bolo 
kľúčovým prvkom pri zachovávaní 
strategickej stability a zabránení novým 
pretekom v zbrojení;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 34
Klemen Grošelj

Návrh uznesenia
Odôvodnenie R

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

R. keďže rozšírenie novej bilaterálnej 
zmluvy USA – Ruská federácia START, 
ktorou sa obmedzuje počet rozmiestnených 
strategických jadrových hlavíc na každej 
strane na 1 550, a to až do uplynutia jej 
platnosti v februári 2021, by bolo 

R. keďže rozšírenie novej bilaterálnej 
zmluvy USA – Ruská federácia START, 
ktorou sa obmedzuje počet rozmiestnených 
strategických jadrových hlavíc na každej 
strane na 1 550, a to až do uplynutia jej 
platnosti vo februári 2021, by bolo 
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kľúčovým prvkom pri zachovávaní 
strategickej stability a zabránení novým 
pretekom v zbrojení;

kľúčovým prvkom pri zachovávaní 
strategickej stability a zabránení novým 
pretekom v zbrojení medzi mocnosťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Mazaly Aguilar, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odôvodnenie S a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Sa. keďže strategické jadrové sily 
Spojených štátov, Spojeného kráľovstva a 
Francúzska prispievajú k jadrovému 
zastrašovaniu už desaťročia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Návrh uznesenia
Odôvodnenie U

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

U. keďže prístup na základe 
postupných krokov, ktorý predložilo 
Švédsko, zavádza postupné a ľahšie 
dosiahnuteľné kroky v štyroch hlavných 
oblastiach zameraných na budovanie 
návykov spolupráce, zníženie významu 
jadrových zbraní, zvýšenie 
transparentnosti a zníženie jadrového 
rizika, čo by umožnilo splniť existujúce 
ciele v oblasti odzbrojenia;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 37
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Mounir Satouri
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie U a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ua. keďže riziká náhodného, 
chybného, neoprávneného alebo 
neúmyselného použitia jadrových zbraní 
sú zjavné z dôvodu zraniteľnosti 
jadrových riadiacich a kontrolných sietí 
voči ľudským chybám a kybernetickým 
útokom; keďže metódy kybernetického 
útoku, ako sú manipulácia s údajmi, 
digitálne rušenie a kybernetické 
predstieranie identity, by mohli ohroziť 
integritu komunikácie, čo môže viesť 
k zvýšeniu neistoty pri rozhodovaní; 
keďže v čase krízy by takéto kybernetické 
útoky na systémy jadrových zbraní mohli 
spôsobiť eskaláciu vrátane neúmyselného 
vypustenia jadrových zbraní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Mazaly Aguilar, Hermann Tertsch, Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odôvodnenie V

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

V. keďže viacstranný dialóg a 
diplomacia sa ukázali ako účinné nástroje 
na predchádzanie kríze šírenia a eskalácii 
konfliktov, ako vyplýva zo spoločného 
komplexného akčného plánu, ktorý sa 
považuje za historický a kľúčový 
príspevok ku globálnemu režimu 
nešírenia jadrových zbraní;

V. keďže viacstranný dialóg a 
diplomacia sa ukázali ako účinné nástroje 
na predchádzanie kríze šírenia a eskalácii 
konfliktov, viacstranný dialóg a 
diplomacia sú potrebné na oživenie 
spoločného komplexného akčného plánu, 
ktorý sa považuje za rúcajúcu sa dohodu 
v dôsledku nedávnych porušení zo strany 
Iránu a následného spustenia 
mechanizmu riešenia sporov všetkými 
európskymi signatármi JCPOA;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Charlie Weimers

Návrh uznesenia
Odôvodnenie V

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

V. keďže viacstranný dialóg a 
diplomacia sa ukázali ako účinné nástroje 
na predchádzanie kríze šírenia a eskalácii 
konfliktov, ako vyplýva zo spoločného 
komplexného akčného plánu, ktorý sa 
považuje za historický a kľúčový 
príspevok ku globálnemu režimu 
nešírenia jadrových zbraní;

V. keďže viacstranný dialóg a 
diplomacia sa ukázali ako účinné nástroje 
na predchádzanie kríze šírenia a eskalácii 
konfliktov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Martin Horwood

Návrh uznesenia
Odôvodnenie V a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Va. keďže v dôsledku odstúpenia USA 
od plánu JCPOA, ako aj rastúceho 
napätia v regióne po tom, ako americké 
sily zabili iránskeho generálmajora 
Kásima Sulejmáního, Irán oznámil 
niekoľko stupňujúcich sa a eskalačných 
krokov, ktoré sa týkajú desaťnásobného 
zvýšenia objemu výroby obohateného 
uránu, čím porušuje svoje záväzky podľa 
JCPOA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
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Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odôvodnenie W

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

W. keďže stav zbraní hromadného 
ničenia Kórejskej ľudovodemokratickej 
republiky (KĽDR) zostáva nezmenený; 
keďže podľa výročnej správy MAAE za 
rok 2018 Pchjongjang pokračoval v 
jadrových aktivitách; keďže v roku 2019 
boli ohlásené známky činnosti z jadrových 
lokalít KĽDR a Pchjongjang oznámil 
bezprostrednú „veľmi dôležitú skúšku“ na 
mieste vypúšťania satelitov; keďže 
perspektívy konkrétnych krokov k 
odstráneniu jadrových zariadení z tejto 
oblasti sú v krátkodobom horizonte slabé;

W. keďže stav zbraní hromadného 
ničenia Kórejskej ľudovodemokratickej 
republiky (KĽDR) zostáva nezmenený a 
naďalej predstavuje riziko pre režim 
nešírenia zbraní; keďže podľa výročnej 
správy MAAE za rok 2018 Pchjongjang 
pokračoval v jadrových aktivitách; keďže v 
roku 2019 boli ohlásené známky činnosti z 
jadrových lokalít KĽDR a Pchjongjang 
oznámil bezprostrednú „veľmi dôležitú 
skúšku“ na mieste vypúšťania satelitov; 
keďže perspektívy konkrétnych krokov k 
odstráneniu jadrových zariadení z tejto 
oblasti sú v krátkodobom horizonte slabé; 
keďže Severná Kórea naďalej predstavuje 
jadrovú a balistickú hrozbu pre región a 
svet;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 42
Javier Nart, Urmas Paet, Malik Azmani, Petras Auštrevičius

Návrh uznesenia
Odôvodnenie W

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

W. keďže stav zbraní hromadného 
ničenia Kórejskej ľudovodemokratickej 
republiky (KĽDR) zostáva nezmenený; 
keďže podľa výročnej správy MAAE za 
rok 2018 Pchjongjang pokračoval v 
jadrových aktivitách; keďže v roku 2019 
boli ohlásené známky činnosti z jadrových 
lokalít KĽDR a Pchjongjang oznámil 
bezprostrednú „veľmi dôležitú skúšku“ na 
mieste vypúšťania satelitov; keďže 
perspektívy konkrétnych krokov k 
odstráneniu jadrových zariadení z tejto 

W. keďže stav zbraní hromadného 
ničenia Kórejskej ľudovodemokratickej 
republiky (KĽDR), ktorá v roku 2003 
odstúpila od zmluvy a nadobudla 
schopnosť vyrábať jadrové zbrane 
napriek prísnym medzinárodným 
sankciám, zostáva nezmenený; keďže 
podľa výročnej správy MAAE za rok 2018 
Pchjongjang pokračoval v jadrových 
aktivitách; keďže v roku 2019 boli 
ohlásené známky činnosti z jadrových 
lokalít KĽDR a Pchjongjang oznámil 
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oblasti sú v krátkodobom horizonte slabé; bezprostrednú „veľmi dôležitú skúšku“ na 
mieste vypúšťania satelitov; keďže 
perspektívy konkrétnych krokov k 
odstráneniu jadrových zariadení z tejto 
oblasti sú v krátkodobom horizonte slabé;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Urmas Paet

Návrh uznesenia
Odôvodnenie W a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Wa. keďže v oblasti za Severným 
polárnym kruhom sa počet plavidiel 
s jadrovým pohonom za posledné 
desaťročie prudko zvýšil; keďže 
prítomnosť rádiologického a jadrového 
materiálu v oblasti Arktídy predstavuje 
riziko vážnych incidentov alebo nehôd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odôvodnenie W a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Wa. keďže odstúpenie Spojených štátov 
od dohody o iránskom jadrovom 
programe 8. mája 2018 a sankcie prijaté 
Spojenými štátmi začali veľmi 
znepokojujúcu fázu neistoty s Iránom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 45
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Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno a

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

a) opätovne zdôraznili, že účinný 
multilateralizmus a medzinárodný poriadok 
založený na pravidlách sú predpokladom 
boja proti šíreniu jadrových zbraní; 
opätovne potvrdili, že NPT je základným 
kameňom celosvetového režimu jadrového 
odzbrojenia a nešírenia jadrových zbraní a 
je nenahraditeľným rámcom pre 
zachovanie a posilnenie mieru a 
bezpečnosti na celom svete;

a) opätovne zdôraznili, že účinný 
multilateralizmus a medzinárodný poriadok 
založený na pravidlách sú predpokladom 
boja proti šíreniu jadrových zbraní; 
opätovne potvrdili, že NPT je základným 
kameňom režimu nešírenia jadrových 
zbraní a jadrového odzbrojenia, ako aj 
nenahraditeľnou ochranou proti riziku 
šírenia jadrových zbraní a je 
nenahraditeľným rámcom pre zachovanie a 
posilnenie mieru a bezpečnosti na celom 
svete;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 46
Tonino Picula

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno b

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

b) opätovne potvrdili plnú podporu 
EÚ zmluve NPT a jej trom vzájomne sa 
posilňujúcim sa pilierom nešírenia, 
odzbrojenia a mierového využívania 
jadrovej energie, a potvrdili platnosť 
predchádzajúceho prístupu postupných 
krokov založeného na záväzkoch prijatých 
počas predchádzajúcich procesov 
hodnotenia, najmä v rokoch 1995, 2000 a 
2010; zdôraznili, že vyvážený prístup 
medzi tromi piliermi je nevyhnutný pre 
pozitívny výsledok hodnotiacej 
konferencie v roku 2020 a na prijatie 
konkrétnych, účinných a konsenzuálnych 
opatrení, ktoré by umožnili vychádzať z 
predchádzajúcich záväzkov;

b) opätovne potvrdili plnú podporu 
EÚ zmluve NPT a jej trom vzájomne sa 
posilňujúcim sa pilierom nešírenia, 
odzbrojenia a mierového využívania 
jadrovej energie, a potvrdili platnosť 
predchádzajúceho prístupu postupných 
krokov založeného na záväzkoch prijatých 
počas predchádzajúcich procesov 
hodnotenia, najmä v rokoch 1995, 2000 a 
2010; zdôraznili, že vyvážený prístup 
medzi tromi piliermi je nevyhnutný pre 
pozitívny výsledok hodnotiacej 
konferencie v roku 2020 a na prijatie 
konkrétnych, účinných a konsenzuálnych 
opatrení, ktoré by umožnili vychádzať z 
predchádzajúcich záväzkov; zdôraznili 
dôležitú úlohu EÚ pri uľahčovaní 
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mierových politík a presadzovaní 
medzinárodnej stability;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno b

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

b) opätovne potvrdili plnú podporu 
EÚ zmluve NPT a jej trom vzájomne sa 
posilňujúcim sa pilierom nešírenia, 
odzbrojenia a mierového využívania 
jadrovej energie, a potvrdili platnosť 
predchádzajúceho prístupu postupných 
krokov založeného na záväzkoch prijatých 
počas predchádzajúcich procesov 
hodnotenia, najmä v rokoch 1995, 2000 a 
2010; zdôraznili, že vyvážený prístup 
medzi tromi piliermi je nevyhnutný pre 
pozitívny výsledok hodnotiacej 
konferencie v roku 2020 a na prijatie 
konkrétnych, účinných a konsenzuálnych 
opatrení, ktoré by umožnili vychádzať z 
predchádzajúcich záväzkov;

b) opätovne potvrdili plnú podporu 
EÚ a jej členských štátov zmluve NPT a 
jej trom vzájomne sa posilňujúcim sa 
pilierom nešírenia, odzbrojenia a 
mierového využívania jadrovej energie, a 
potvrdili platnosť predchádzajúceho 
prístupu postupných krokov založeného na 
záväzkoch prijatých počas 
predchádzajúcich procesov hodnotenia, 
najmä v rokoch 1995, 2000 a 2010; 
zdôraznili, že vyvážený prístup medzi 
tromi piliermi je nevyhnutný pre pozitívny 
výsledok hodnotiacej konferencie v roku 
2020 a na prijatie konkrétnych, účinných a 
konsenzuálnych opatrení, ktoré by 
umožnili vychádzať z predchádzajúcich 
záväzkov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 48
Mounir Satouri
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno b a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ba) bezodkladne prijali rozhodnutie 
Rady, ktorým sa formalizuje spoločná 
pozícia EÚ, pokiaľ ide o hodnotiacu 
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konferenciu o NPT, ktorá má ambiciózne 
ciele a návrhy, najmä pokiaľ ide o pilier 
NPT týkajúci sa odzbrojenia a nešírenia 
jadrových zbraní; pripomenuli potrebu 
vystupovať jednotne na medzinárodných 
fórach s cieľom posilniť vplyv 
a zahraničnú politiku EÚ a v tejto 
súvislosti pripomenuli predchádzajúce 
spoločné pozície prijaté Radou pred 
hodnotiacimi konferenciami v rokoch 
2010, 2015 a 2000;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Mounir Satouri
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno c a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ca) výrazne zvýšili svoj rozpočet na 
semináre, konferencie a akékoľvek 
činnosti alebo iniciatívy súvisiace 
s vytvorením zóny bez zbraní hromadného 
ničenia na Blízkom východe, podobné 
iniciatívy v iných regiónoch, témy 
nešírenia zbraní a jadrového odzbrojenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Klemen Grošelj

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno d

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

d) naďalej zdôrazňovali, že akékoľvek 
ďalšie prehlbovanie rozdielov medzi štátmi 
by viedlo k progresívnej diskreditácii NPT 
ako spoľahlivého globálneho právneho 

d) naďalej zdôrazňovali, že akékoľvek 
ďalšie prehlbovanie rozdielov medzi štátmi 
by viedlo k progresívnej diskreditácii NPT 
ako spoľahlivého globálneho právneho 
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nástroja a k narušeniu celosvetového 
režimu odzbrojovania; upozornili zmluvné 
strany, že z dôvodu nedosiahnutia 
konsenzu na hodnotiacej konferencii a 
prípravných výboroch v roku 2015 sa 
budúcnosť NPT nemôže bez jasného 
záväzku štátov považovať za 
samozrejmosť;

nástroja a k narušeniu celosvetového 
režimu odzbrojovania, čím by sa zvyšovalo 
riziko ďalšieho globálneho šírenia 
jadrových zbraní; upozornili zmluvné 
strany, že z dôvodu nedosiahnutia 
konsenzu na hodnotiacej konferencii a 
prípravných výboroch v roku 2015 sa 
budúcnosť NPT nemôže bez jasného 
záväzku štátov považovať za 
samozrejmosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Mazaly Aguilar, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno e

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

e) pripomenuli štátom, že 50. výročie 
NPT, ktoré sa prekrýva s hodnotiacou 
konferenciou v roku 2020, by mohlo 
poskytnúť impulz na zapojenie sa do 
úprimného dialógu zameraného na 
výsledky, aby bolo možné obnoviť 
vzájomnú dôveru, pričom cieľom je 
rozšíriť oblasti prekrývania a identifikovať 
spoločný základ a tak pokročiť v 
rokovaniach; konečným cieľom je prijatie 
dohodnutého dokumentu, ktorým sa 
uznáva jadrové odzbrojenie a úplné 
odstránenie jadrových zbraní ako 
spoločný cieľ;

e) pripomenuli štátom, že 50. výročie 
NPT, ktoré sa prekrýva s hodnotiacou 
konferenciou v roku 2020, by mohlo 
poskytnúť impulz na zapojenie sa do 
úprimného dialógu zameraného na 
výsledky, aby bolo možné obnoviť 
vzájomnú dôveru, pričom cieľom je 
rozšíriť oblasti prekrývania a identifikovať 
spoločný základ a tak pokročiť v 
rokovaniach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno e
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

e) pripomenuli štátom, že 50. výročie 
NPT, ktoré sa prekrýva s hodnotiacou 
konferenciou v roku 2020, by mohlo 
poskytnúť impulz na zapojenie sa do 
úprimného dialógu zameraného na 
výsledky, aby bolo možné obnoviť 
vzájomnú dôveru, pričom cieľom je 
rozšíriť oblasti prekrývania a identifikovať 
spoločný základ a tak pokročiť v 
rokovaniach; konečným cieľom je prijatie 
dohodnutého dokumentu, ktorým sa 
uznáva jadrové odzbrojenie a úplné 
odstránenie jadrových zbraní ako spoločný 
cieľ;

e) pripomenuli štátom, že 50. výročie 
NPT, ktoré sa prekrýva s hodnotiacou 
konferenciou v roku 2020, by mohlo 
poskytnúť impulz na zapojenie sa do 
úprimného dialógu zameraného na 
výsledky, aby bolo možné obnoviť 
vzájomnú dôveru, pričom cieľom je 
rozšíriť oblasti prekrývania a identifikovať 
spoločný základ a tak pokročiť v 
rokovaniach; konečným cieľom je prijatie 
dohodnutého dokumentu, ktorým sa 
uznáva jadrové odzbrojenie a úplné 
odstránenie jadrových zbraní ako spoločný 
cieľ v súlade s článkom VI zmluvy NPT;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 53
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno f

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

f) vyzvali na silné politické vedenie a 
podporu hodnotiacej konferencie o Zmluve 
o nešírení jadrových zbraní; vyslali 
zmluvným stranám Zmluvy o nešírení 
jadrových zbraní posolstvo, že účasťou 
hláv štátov a predsedov vlád na 
hodnotiacej konferencii o Zmluve o 
nešírení jadrových zbraní by sa zdôraznil 
význam, ktorý štáty pripisujú NPT a 
procesu hodnotenia; vyzvali zástupcov 
zmluvných štátov, aby využili príležitosť, 
ktorú ponúka 10. hodnotiaca konferencia 
s cieľom opätovne potvrdiť, že „jadrová 
vojna nemôže vyhrať a nikdy sa nesmie 
vykonávať“;

f) vyzvali na silné politické vedenie a 
podporu hodnotiacej konferencie o Zmluve 
o nešírení jadrových zbraní; vyslali 
zmluvným stranám Zmluvy o nešírení 
jadrových zbraní posolstvo, že účasťou 
hláv štátov a predsedov vlád na 
hodnotiacej konferencii o Zmluve o 
nešírení jadrových zbraní by sa zdôraznil 
význam, ktorý štáty pripisujú NPT a 
procesu hodnotenia;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 54
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno g

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

g) vyzvali tieto štáty, aby opätovne 
potvrdili svoj záväzok dodržiavať a 
aktívne podporovať 72-ročnú prax 
nepoužívania jadrových zbraní ako 
záväznú, neporušiteľnú normu; 
zdôraznili, že ochrana noriem pred 
takýmto využívaním je kľúčom k 
zachovaniu celosvetovej bezpečnosti a 
dosiahnutiu humanitárnych cieľov; 
upozornili zmluvné strany NPT, že 
akékoľvek rozšírenie situácií, v ktorých by 
sa jadrové zbrane mohli použiť, by mohlo 
vážne ohroziť globálnu strategickú stabilitu 
a prax nepoužívania týchto zbraní;

g) uvítali nepoužívanie jadrových 
zbraní, ktoré trvá už 72 rokov; upozornili 
zmluvné strany NPT, že akékoľvek 
rozšírenie situácií, v ktorých by sa jadrové 
zbrane mohli použiť, by mohlo vážne 
ohroziť globálnu strategickú stabilitu a 
prax nepoužívania týchto zbraní;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 55
Javier Nart, Petras Auštrevičius

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno g

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

g) vyzvali tieto štáty, aby opätovne 
potvrdili svoj záväzok dodržiavať a aktívne 
podporovať 72-ročnú prax nepoužívania 
jadrových zbraní ako záväznú, 
neporušiteľnú normu; zdôraznili, že 
ochrana noriem pred takýmto využívaním 
je kľúčom k zachovaniu celosvetovej 
bezpečnosti a dosiahnutiu humanitárnych 
cieľov; upozornili zmluvné strany NPT, že 
akékoľvek rozšírenie situácií, v ktorých by 
sa jadrové zbrane mohli použiť, by mohlo 
vážne ohroziť globálnu strategickú stabilitu 
a prax nepoužívania týchto zbraní;

g) vyzvali tieto štáty, aby opätovne 
potvrdili svoj záväzok dodržiavať a aktívne 
podporovať 72-ročnú prax nepoužívania 
jadrových zbraní ako záväznú, 
neporušiteľnú normu; zdôraznili, že 
ochrana noriem pred takýmto využívaním 
je kľúčom k zachovaniu celosvetovej 
bezpečnosti a dosiahnutiu humanitárnych 
cieľov; upozornili zmluvné strany NPT, že 
akékoľvek rozšírenie situácií, v ktorých by 
sa jadrové zbrane mohli použiť, by mohlo 
vážne ohroziť globálnu strategickú stabilitu 
a prax nepoužívania týchto zbraní; aby sa 
v prípade odstúpenia od zmluvy mohlo 
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zvážiť uloženie sankcií ktorejkoľvek 
signatárskej krajine;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Klemen Grošelj

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno h

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

h) vyzvali tieto štáty, aby uznali 
režimy kontroly jadrových zbraní, 
odzbrojenia a nešírenia jadrových zbraní za 
kľúčové nástroje, ktoré podstatne prispejú 
k zvráteniu zhoršovania medzinárodného 
bezpečnostného prostredia, čím sa zabráni 
rozsiahlej medzištátnej vojne a zachová sa 
mier a bezpečnosť;

h) vyzvali tieto štáty, aby uznali 
režimy kontroly jadrových zbraní a 
súvisiacich technológií ich nosičov, 
odzbrojenia a nešírenia jadrových zbraní za 
kľúčové nástroje, ktoré budujú dôveru a 
ktoré podstatne prispejú k zvráteniu 
zhoršovania medzinárodného 
bezpečnostného prostredia, čím sa zabráni 
rozsiahlej medzištátnej vojne a zachová sa 
mier a bezpečnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Mazaly Aguilar, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno h

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

h) vyzvali tieto štáty, aby uznali 
režimy kontroly jadrových zbraní, 
odzbrojenia a nešírenia jadrových zbraní za 
kľúčové nástroje, ktoré podstatne prispejú 
k zvráteniu zhoršovania medzinárodného 
bezpečnostného prostredia, čím sa zabráni 
rozsiahlej medzištátnej vojne a zachová sa 
mier a bezpečnosť;

h) vyzvali štáty porušujúce NPT, ako 
je Irán, aby uznali režimy kontroly 
jadrových zbraní, odzbrojenia a nešírenia 
jadrových zbraní za kľúčové nástroje, ktoré 
podstatne prispejú k zvráteniu zhoršovania 
medzinárodného bezpečnostného 
prostredia, čím sa zabráni rozsiahlej 
medzištátnej vojne a zachová sa mier a 
bezpečnosť;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 58
Juozas Olekas

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno h a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ha) zdôraznili, že selektívne 
uplatňovanie zmluvy alebo 
nedodržiavanie memoranda o zmluve 
niektorými stranami zmluvy NPT 
podkopáva dôveru v celý systém NPT; 
vyzvali všetkých signatárov NPT, aby 
zabezpečovali dodržiavanie záväzkov, 
ktoré podpísali;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 59
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno i

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

i) zdôraznili, že účinná kontrola 
jadrového odzbrojenia je nevyhnutná na 
dosiahnutie sveta bez jadrových zbraní; 
pokračovali v úsilí a zintenzívnili ho, a to 
aj v spolupráci s medzinárodnými a 
regionálnymi organizáciami a občianskou 
spoločnosťou, s cieľom riešiť problémy s 
kontrolou, pokiaľ ide o požiadavky na 
bezpečnosť, ochranu a nešírenie zbraní;

i) zdôraznili, že účinná kontrola 
jadrového odzbrojenia je nevyhnutná na 
dosiahnutie sveta bez jadrových zbraní; 
pokračovali v úsilí a zintenzívnili ho, a to 
aj v spolupráci s medzinárodnými a 
regionálnymi organizáciami a občianskou 
spoločnosťou, s cieľom riešiť problémy s 
kontrolou, pokiaľ ide o požiadavky na 
bezpečnosť, ochranu a nešírenie zbraní; 
opätovne potvrdili, že iba realistický 
proces obmedzovania zbraní a budovania 
dôvery prispeje k strategickej stabilite a 
bezpečnosti pre všetkých;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 60
Michael Gahler

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno k

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

k) naliehali na USA a Rusko, aby 
prevzali zodpovednosť, ktorá im vyplýva z 
držby prevažnej časti svetového arzenálu, s 
cieľom posilniť vzájomnú dôveru a 
obnoviť dialóg o možných spôsoboch 
budovania nového vzťahu kontroly zbraní; 
zdôraznili, že jasný záväzok Ruska a USA 
predĺžiť pred februárom 2021 novú zmluvu 
START, teda pred konaním hodnotiacej 
konferencie o NPT v roku 2020, by bol 
dôležitým príspevkom k tejto konferencii; 
dôrazne nabádali obe strany, aby rokovali o 
novom nástroji, ktorý by zahŕňal 
rozmiestnené aj nerozmiestnené zbrane, 
ako aj strategické a nestrategické zbrane;

k) naliehali na USA a Rusko, aby 
prevzali zodpovednosť, ktorá im vyplýva z 
držby prevažnej časti svetového arzenálu, s 
cieľom posilniť vzájomnú dôveru a 
obnoviť dialóg o možných spôsoboch 
budovania nového vzťahu kontroly zbraní; 
zdôraznili, že jasný záväzok Ruska a USA 
predĺžiť pred februárom 2021 novú zmluvu 
START, teda pred konaním hodnotiacej 
konferencie o NPT v roku 2020, by bol 
dôležitým príspevkom k tejto konferencii; 
dôrazne nabádali obe strany, aby rokovali o 
novom nástroji, ktorý by zahŕňal 
rozmiestnené aj nerozmiestnené zbrane, 
ako aj strategické a nestrategické zbrane; 
vyjadrili znepokojenie v súvislosti 
s nedávnym nasadením nadzvukových 
klzákov Avangard v regióne Orenburg 
v Rusku; pripomenuli Rusku, že na všetky 
nasadené nadzvukové klzáky Avangard sa 
bude vzťahovať celkový limit 1 550 hlavíc 
podľa novej zmluvy START a súvisiace 
ustanovenia o overovaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Mazaly Aguilar, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno k

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

k) naliehali na USA a Rusko, aby 
prevzali zodpovednosť, ktorá im vyplýva 
z držby prevažnej časti svetového 
jadrového arzenálu, s cieľom posilniť 
vzájomnú dôveru a obnoviť dialóg o 

k) naliehali na USA a Rusko, aby 
posilnili vzájomnú dôveru a obnovili 
dialóg o možných spôsoboch budovania 
nového vzťahu kontroly zbraní; zdôraznili, 
že jasný záväzok Ruska a USA predĺžiť 
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možných spôsoboch budovania nového 
vzťahu kontroly zbraní; zdôraznili, že jasný 
záväzok Ruska a USA predĺžiť pred 
februárom 2021 novú zmluvu START, 
teda pred konaním hodnotiacej konferencie 
o NPT v roku 2020, by bol dôležitým 
príspevkom k tejto konferencii; dôrazne 
nabádali obe strany, aby rokovali o novom 
nástroji, ktorý by zahŕňal rozmiestnené aj 
nerozmiestnené zbrane, ako aj strategické 
a nestrategické zbrane;

pred februárom 2021 novú zmluvu 
START, teda pred konaním hodnotiacej 
konferencie o NPT v roku 2020, by bol 
dôležitým príspevkom k tejto konferencii; 
dôrazne nabádali obe strany, aby rokovali o 
novom nástroji, ktorý by zahŕňal aj Čínu 
vzhľadom na jej rozsiahle rozširovanie 
raketových technológií, ako aj strategické 
a nestrategické zbrane;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Mazaly Aguilar, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno l

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

l) pripomenuli hlboké poľutovanie 
EÚ vyjadrené v súvislosti s nedávnym 
neúspechom zmluvy INF, pričom 
zdôrazňuje významný negatívny vplyv 
tejto skutočnosti na európsku bezpečnosť; 
vyzvali oboch signatárov zmluvy INF, aby 
obnovili dialóg o možných spôsoboch 
zavedenia nového právne záväzného 
nástroja pre raketové strely krátkeho a 
stredného doletu; podporili úsilie o 
multilateralizáciu takéhoto nástroja;

l) pripomenuli hlboké poľutovanie 
EÚ vyjadrené v súvislosti s nedávnym 
neúspechom zmluvy INF z dôvodu 
nasadenia raketového systému SSC-8 
v Rusku, ktorý je jadrový, mobilný, ťažko 
odhaliteľný a znižuje hranicu pre použitie 
jadrových zbraní v ozbrojených 
konfliktoch, pričom zdôrazňuje významný 
negatívny vplyv tejto skutočnosti na 
európsku bezpečnosť; vyzvali oboch 
signatárov zmluvy INF, aby obnovili 
dialóg o možných spôsoboch zavedenia 
nového právne záväzného nástroja pre 
raketové strely krátkeho a stredného 
doletu; podporili úsilie o multilateralizáciu 
takýchto nástrojov vrátane zahrnutia Číny 
vzhľadom na jej rozsiahle rozširovanie 
raketových technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Özlem Demirel
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Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno l

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

l) pripomenuli hlboké poľutovanie 
EÚ vyjadrené v súvislosti s nedávnym 
neúspechom zmluvy INF, pričom 
zdôrazňuje významný negatívny vplyv 
tejto skutočnosti na európsku bezpečnosť; 
vyzvali oboch signatárov zmluvy INF, aby 
obnovili dialóg o možných spôsoboch 
zavedenia nového právne záväzného 
nástroja pre raketové strely krátkeho a 
stredného doletu; podporili úsilie o 
multilateralizáciu takéhoto nástroja;

l) pripomenuli hlboké poľutovanie 
EÚ vyjadrené v súvislosti s nedávnym 
neúspechom zmluvy INF, pričom 
zdôrazňuje významný negatívny vplyv 
tejto skutočnosti na európsku bezpečnosť; 
vyzvali oboch signatárov zmluvy INF, aby 
obnovili dialóg o možných spôsoboch 
zavedenia nového právne záväzného 
nástroja pre raketové strely krátkeho a 
stredného doletu; podporili úsilie o 
multilateralizáciu takéhoto nástroja; vyzvali 
obe strany, aby preskúmali možnosti 
inšpekcií na mieste s cieľom vyriešiť 
sporné aspekty týkajúce sa zmluvných 
záväzkov všetkých strán;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno l

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

l) pripomenuli hlboké poľutovanie 
EÚ vyjadrené v súvislosti s nedávnym 
neúspechom zmluvy INF, pričom 
zdôrazňuje významný negatívny vplyv 
tejto skutočnosti na európsku bezpečnosť; 
vyzvali oboch signatárov zmluvy INF, aby 
obnovili dialóg o možných spôsoboch 
zavedenia nového právne záväzného 
nástroja pre raketové strely krátkeho a 
stredného doletu; podporili úsilie o 
multilateralizáciu takéhoto nástroja;

l) pripomenuli hlboké poľutovanie 
EÚ vyjadrené v súvislosti s nedávnym 
neúspechom zmluvy INF, pričom 
zdôrazňuje významný negatívny vplyv 
tejto skutočnosti na európsku bezpečnosť a 
na štruktúru kontroly strategických 
jadrových zbraní; vyzvali oboch 
signatárov zmluvy INF, aby obnovili 
dialóg o možných spôsoboch zavedenia 
nového právne záväzného nástroja pre 
raketové strely krátkeho a stredného 
doletu; podporili úsilie o multilateralizáciu 
takéhoto nástroja;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 65
Klemen Grošelj

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno l

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

l) pripomenuli hlboké poľutovanie 
EÚ vyjadrené v súvislosti s nedávnym 
neúspechom zmluvy INF, pričom 
zdôrazňuje významný negatívny vplyv 
tejto skutočnosti na európsku bezpečnosť; 
vyzvali oboch signatárov zmluvy INF, aby 
obnovili dialóg o možných spôsoboch 
zavedenia nového právne záväzného 
nástroja pre raketové strely krátkeho a 
stredného doletu; podporili úsilie o 
multilateralizáciu takéhoto nástroja;

l) pripomenuli hlboké poľutovanie 
EÚ vyjadrené v súvislosti s nedávnym 
neúspechom zmluvy INF, pričom 
zdôrazňuje významný negatívny vplyv 
tejto skutočnosti na európsku bezpečnosť; 
vyzvali oboch signatárov zmluvy INF, aby 
obnovili dialóg o možných spôsoboch 
zavedenia nového právne záväzného 
nástroja pre raketové strely krátkeho a 
stredného doletu; podporili úsilie o 
multilateralizáciu takéhoto nástroja vo 
všetkých krajinách, ktoré vlastnia takéto 
zbrane;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Mounir Satouri
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno l a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

la) vyjadrili znepokojenie nad 
zánikom zmluvy INF, a to aj vzhľadom na 
skutočnosť, že najmä rakety stredného 
doletu môžu mať za následok zvýšenie 
rizika eskalácie jadrovej otázky na 
európskom kontinente;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
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Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno l a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

la) nabádali na rozhovory o možnosti 
viacstrannej zmluvy o balistických 
raketách, ktorá by presahovala rámec 
zmluvy INF medzi USA a Ruskom a 
zapojila by ďalšie strany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Martin Horwood

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno m a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ma) vyzvali Rusko, aby dodržiavalo svoj 
záväzok zakotvený v Budapeštianskom 
memorande a rešpektovalo bezpečnostné 
záruky ponúknuté Ukrajine;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Juozas Olekas

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno p

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

p) zdôraznili príspevok štátov NATO 
k plneniu záväzkov v rámci NPT, pokiaľ 
ide o zníženie zásob jadrových zbraní o 95 
% od konca studenej vojny, odstránenie ich 
zacielenia, zníženie ich stavu rizika 
ohrozenia a zníženie ich úlohy v oblasti 
obrany; vyzvali NATO, aby pokračovalo v 

p) zdôraznili príspevok štátov NATO 
k plneniu záväzkov v rámci NPT, pokiaľ 
ide o zníženie zásob jadrových zbraní o 95 
% od konca studenej vojny, odstránenie ich 
zacielenia, zníženie ich stavu rizika 
ohrozenia a zníženie ich úlohy v oblasti 
obrany; vyzvali NATO a ďalšie 
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úsilí o ďalšie znižovanie počtu jadrových 
zbraní v plnom súlade s NPT na základe 
prístupu postupných krokov, ktorý 
podporuje medzinárodnú stabilitu a 
bezpečnosť;

signatárske štáty NPT, aby pokračovali v 
úsilí o ďalšie znižovanie počtu jadrových 
zbraní v plnom súlade s NPT na základe 
prístupu postupných krokov, ktorý 
podporuje medzinárodnú stabilitu a 
bezpečnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Özlem Demirel

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno p

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

p) zdôraznili príspevok štátov NATO 
k plneniu záväzkov v rámci NPT, pokiaľ 
ide o zníženie zásob jadrových zbraní o 95 
% od konca studenej vojny, odstránenie ich 
zacielenia, zníženie ich stavu rizika 
ohrozenia a zníženie ich úlohy v oblasti 
obrany; vyzvali NATO, aby pokračovalo v 
úsilí o ďalšie znižovanie počtu jadrových 
zbraní v plnom súlade s NPT na základe 
prístupu postupných krokov, ktorý 
podporuje medzinárodnú stabilitu a 
bezpečnosť;

p) zdôraznili príspevok štátov NATO 
a Ruska k plneniu záväzkov v rámci NPT, 
pokiaľ ide o značné zníženie ich zásob 
jadrových zbraní od konca studenej vojny, 
odstránenie ich zacielenia, zníženie ich 
stavu rizika ohrozenia a zníženie ich úlohy 
v oblasti obrany; vyzvali obe strany, aby 
pokračovali v úsilí o ďalšie znižovanie 
počtu jadrových zbraní v plnom súlade s 
NPT na základe prístupu postupných 
krokov, ktorý podporuje medzinárodnú 
stabilitu a bezpečnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Bernard Guetta, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno q

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

q) zvážili prijatie Zmluvy o zákaze 
jadrových zbraní (TPNW) do roku 122 
ako dôkaz vôle väčšiny medzinárodného 
spoločenstva dosiahnuť svet bez 
jadrových zbraní;

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno q

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

q) zvážili prijatie Zmluvy o zákaze 
jadrových zbraní (TPNW) do roku 122 ako 
dôkaz vôle väčšiny medzinárodného 
spoločenstva dosiahnuť svet bez jadrových 
zbraní;

q) vzali na vedomie, že prijatie 
Zmluvy o zákaze jadrových zbraní 
(TPNW) 122 štátmi je dôkazom vôle 
dosiahnuť svet bez jadrových zbraní; 
zdôraznili, že jadrové odzbrojenie 
nemožno oddeliť od kolektívnej 
bezpečnosti a že môže pokračovať len pri 
zohľadnení strategického kontextu; musí 
byť súčasťou postupného procesu, ktorý 
zaručuje nezmenšenú bezpečnosť 
všetkých a absenciu nových pretekov 
v zbrojení; pripomínali, že Zmluva o 
zákaze výroby štiepneho materiálu pre 
jadrové zbrane tým, že bráni 
kvantitatívnemu rozvoju jadrových 
arzenálov, predstavuje nevyhnutný a 
nenahraditeľný krok smerom k svetu bez 
jadrových zbraní;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 73
Özlem Demirel

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno q

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

q) zvážili prijatie Zmluvy o zákaze 
jadrových zbraní (TPNW) do roku 122 ako 
dôkaz vôle väčšiny medzinárodného 
spoločenstva dosiahnuť svet bez jadrových 
zbraní;

q) považovali prijatie Zmluvy o 
zákaze jadrových zbraní (TPNW) 122 
štátmi za dôkaz vôle väčšiny 
medzinárodného spoločenstva dosiahnuť 
svet bez jadrových zbraní; vyzvali všetky 
členské štáty EÚ, aby urýchlene podpísali 



AM\1197576SK.docx 39/61 PE646.945v01-00

SK

a ratifikovali TPNW;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Javier Nart, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno q

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

q) zvážili prijatie Zmluvy o zákaze 
jadrových zbraní (TPNW) do roku 122 ako 
dôkaz vôle väčšiny medzinárodného 
spoločenstva dosiahnuť svet bez jadrových 
zbraní;

q) považovali skutočnosť, že Zmluvu 
o zákaze jadrových zbraní (TPNW) prijalo 
122 štátov, podpísalo 80 štátov a 
ratifikovalo 35 štátov, za dôkaz vôle 
väčšiny medzinárodného spoločenstva 
dosiahnuť svet bez jadrových zbraní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Mounir Satouri, Brando Benifei, Joachim Schuster, Dietmar Köster

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno q a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

qa) privítali iniciatívu väčšiny 
zmluvných strán NPT zameranú na 
posilnenie viacstranných prístupov 
k nešíreniu jadrových zbraní a 
odzbrojeniu prijatím Zmluvy OSN 
o zákaze jadrových zbraní z roku 2017 
(TPNW), ktorá jednoznačne stigmatizuje 
posledné zbrane hromadného ničenia, 
ktoré zatiaľ nie sú zakázané podľa 
medzinárodného práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
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Mounir Satouri, Brando Benifei, Joachim Schuster, Dietmar Köster

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno q b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

qb) zdôraznili doplňujúcu povahu 
Zmluvy o zákaze jadrových zbraní, ako sa 
predpokladá v článku 6 NPT; 
poznamenali najmä to, že stigmatizácia 
jadrových zbraní prispeje k úsiliu 
o odzbrojenie a nešírenie zbraní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Mounir Satouri, Brando Benifei, Joachim Schuster, Dietmar Köster

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno q c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

qc) tešili sa na nadobudnutie platnosti 
TPNW, len čo sa v OSN uloží 50. 
ratifikačná listina, čím sa zabezpečí zákaz 
všetkých zbraní hromadného ničenia 
podľa medzinárodného práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Mounir Satouri, Brando Benifei, Joachim Schuster, Dietmar Köster

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno q d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

qd) zvážili svoje postoje voči zmluve 
TPNW a jej cieľom a preskúmali 
argumenty, ktoré viedli k jej 
vypracovaniu, ako sú humanitárne 
dôsledky jadrových výbuchov a ďalšie 
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riziká spojené s vlastnením takýchto 
zbraní hromadného ničenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Mounir Satouri
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno q e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

qe) zvážili začatie otvorenej diskusie 
o dôsledkoch a rizikách spojených 
s vlastnením jadrových zbraní a o 
zmysluplnosti koncepcie jadrového 
zastrašovania v 21. storočí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Joachim Schuster, Dietmar Köster

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno r

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

r) potvrdili neodňateľné právo 
zmluvných strán NPT na mierové 
využívanie jadrovej energie s cieľom plniť 
svoje dlhodobé energetické požiadavky v 
súlade s ustanoveniami NPT; 
spolupracovali s krajinami, ktoré chcú 
rozvíjať kapacity v tejto oblasti smerom k 
zodpovednému využívaniu jadrovej 
energie výlučne na mierové účely za 
predpokladu, že sú splnené všetky 
podmienky bezpečnosti, ochrany a 
nešírenia zbraní; osobitne pripomenuli, že 
potreby rozvojových krajín by sa mali 
náležite zohľadniť; nabádali zmluvné 
štáty, aby využili príležitosť v rámci 

vypúšťa sa
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procesu hodnotenia v roku 2020 na ďalšie 
prehĺbenie diskusie o mierovom využívaní 
jadrovej energie; uznali úlohu a hodnotu 
MAAE a jej ochranného systému pri 
vykonávaní NPT a pri posilňovaní rámca 
jadrovej bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Mounir Satouri
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno r

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

r) potvrdili neodňateľné právo 
zmluvných strán NPT na mierové 
využívanie jadrovej energie s cieľom plniť 
svoje dlhodobé energetické požiadavky v 
súlade s ustanoveniami NPT; 
spolupracovali s krajinami, ktoré chcú 
rozvíjať kapacity v tejto oblasti smerom k 
zodpovednému využívaniu jadrovej 
energie výlučne na mierové účely za 
predpokladu, že sú splnené všetky 
podmienky bezpečnosti, ochrany a 
nešírenia zbraní; osobitne pripomenuli, že 
potreby rozvojových krajín by sa mali 
náležite zohľadniť; nabádali zmluvné 
štáty, aby využili príležitosť v rámci 
procesu hodnotenia v roku 2020 na ďalšie 
prehĺbenie diskusie o mierovom využívaní 
jadrovej energie; uznali úlohu a hodnotu 
MAAE a jej ochranného systému pri 
vykonávaní NPT a pri posilňovaní rámca 
jadrovej bezpečnosti;

r) uznali skutočnosť, že jadrová 
energia je technológia dvojakého použitia 
a že príslušný štát môže využiť každý 
občiansky program na rýchle získanie 
jadrových zbraní a potenciálne prispieť 
k šíreniu zbraní hromadného ničenia a 
oslabeniu cieľa NPT v oblasti jadrového 
odzbrojenia; dospeli k záveru, že 
z hľadiska ochrany a obrany je potrebné 
prehodnotiť tento pilier NPT, pretože 
značne oslabuje ciele týkajúce sa 
jadrového odzbrojenia a nešírenia zbraní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Javier Nart
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Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno r

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

r) potvrdili neodňateľné právo 
zmluvných strán NPT na mierové 
využívanie jadrovej energie s cieľom plniť 
svoje dlhodobé energetické požiadavky v 
súlade s ustanoveniami NPT; 
spolupracovali s krajinami, ktoré chcú 
rozvíjať kapacity v tejto oblasti smerom k 
zodpovednému využívaniu jadrovej 
energie výlučne na mierové účely za 
predpokladu, že sú splnené všetky 
podmienky bezpečnosti, ochrany a 
nešírenia zbraní; osobitne pripomenuli, že 
potreby rozvojových krajín by sa mali 
náležite zohľadniť; nabádali zmluvné 
štáty, aby využili príležitosť v rámci 
procesu hodnotenia v roku 2020 na ďalšie 
prehĺbenie diskusie o mierovom využívaní 
jadrovej energie; uznali úlohu a hodnotu 
MAAE a jej ochranného systému pri 
vykonávaní NPT a pri posilňovaní rámca 
jadrovej bezpečnosti;

r) potvrdili neodňateľné právo 
zmluvných strán NPT na mierové 
využívanie jadrovej energie s cieľom plniť 
svoje dlhodobé energetické požiadavky v 
súlade s ustanoveniami NPT; 
spolupracovali s krajinami, ktoré chcú 
rozvíjať kapacity v tejto oblasti smerom k 
zodpovednému využívaniu jadrovej 
energie výlučne na mierové účely za 
predpokladu, že sú splnené všetky 
podmienky bezpečnosti, ochrany a 
nešírenia zbraní; zvážili sa primerané 
opatrenia v prípadoch, keď tieto krajiny 
nespolupracujú a nespĺňajú všetky 
podmienky bezpečnosti, ochrany a 
nešírenia zbraní; poskytovali pomoc a 
zaviazali krajiny, ktoré chcú rozvíjať 
kapacity v mierovom využívaní jadrovej 
energie, k rozvoju silnej kultúry jadrovej 
bezpečnosti; uznali úlohu a hodnotu 
MAAE a jej ochranného systému pri 
vykonávaní NPT a pri posilňovaní rámca 
jadrovej bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Martin Horwood

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno r

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

r) potvrdili neodňateľné právo 
zmluvných strán NPT na mierové 
využívanie jadrovej energie s cieľom plniť 
svoje dlhodobé energetické požiadavky v 
súlade s ustanoveniami NPT; 
spolupracovali s krajinami, ktoré chcú 
rozvíjať kapacity v tejto oblasti smerom k 
zodpovednému využívaniu jadrovej 

r) potvrdili právo zmluvných strán 
NPT na mierové využívanie jadrovej 
energie s cieľom plniť svoje dlhodobé 
energetické požiadavky v súlade s 
ustanoveniami NPT; spolupracovali s 
krajinami, ktoré chcú rozvíjať kapacity v 
tejto oblasti smerom k zodpovednému 
využívaniu jadrovej energie výlučne na 
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energie výlučne na mierové účely za 
predpokladu, že sú splnené všetky 
podmienky bezpečnosti, ochrany a 
nešírenia zbraní; osobitne pripomenuli, že 
potreby rozvojových krajín by sa mali 
náležite zohľadniť; nabádali zmluvné štáty, 
aby využili príležitosť v rámci procesu 
hodnotenia v roku 2020 na ďalšie 
prehĺbenie diskusie o mierovom využívaní 
jadrovej energie; uznali úlohu a hodnotu 
MAAE a jej ochranného systému pri 
vykonávaní NPT a pri posilňovaní rámca 
jadrovej bezpečnosti;

mierové účely za predpokladu, že sú 
splnené všetky podmienky bezpečnosti, 
ochrany a nešírenia zbraní; osobitne 
pripomenuli, že potreby rozvojových krajín 
by sa mali náležite zohľadniť; nabádali 
zmluvné štáty, aby využili príležitosť v 
rámci procesu hodnotenia v roku 2020 na 
ďalšie prehĺbenie diskusie o mierovom 
využívaní jadrovej energie; uznali úlohu a 
hodnotu MAAE a jej ochranného systému 
pri vykonávaní NPT a pri posilňovaní 
rámca jadrovej bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Mounir Satouri
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno r a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ra) obmedzili transfer jadrovej 
technológie súvisiacej so šírením zbraní 
na zmluvné štáty NPT, ktoré uzavreli a 
vykonávajú bezpečnostné záruky MAAE 
v plnom rozsahu, čím sa podporí 
rozhodnutie hodnotiacej konferencie 
o NPT z roku 1995, podľa ktorého by sa 
v rámci nových opatrení týkajúcich sa 
dodávok ako nevyhnutná podmienka, 
pokiaľ ide o transfer citlivej jadrovej 
technológie, malo vyžadovať prijatie 
bezpečnostných záruk MAAE v plnom 
rozsahu a medzinárodne právne 
záväzných záväzkov o nezískavaní 
jadrových zbraní alebo iných jadrových 
výbušných zariadení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
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Mounir Satouri
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno r b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

rb) trvali na tom, že transfery jadrovej 
technológie by sa mali obmedzovať na tie 
zmluvné štáty NPT, ktoré uzavreli a 
vykonávajú dodatkový protokol k svojim 
dohodám MAAE o bezpečnostných 
zárukách a zaviazali sa, že sa nebudú 
usilovať o obohacovanie alebo 
prepracovanie na vnútroštátnej úrovni 
(„zlatý štandard“);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Petras Auštrevičius

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno s

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

s) pokračovali vo svojom úsilí o 
vytvorenie zóny bez jadrových zbraní a 
všetkých ostatných zbraní hromadného 
ničenia na Blízkom východe v súlade s 
uznesením z roku 1995; pokračovali v 
iniciatívach s cieľom podporiť budovanie 
dôvery prostredníctvom opatrení 
zameraných na podporu inkluzívneho 
dialógu medzi expertmi a tvorcami politík 
s podporou finančného balíka vo výške 
2,86 milióna EUR na vykonávanie 
projektov;

s) pokračovali vo svojom úsilí o 
vytvorenie zóny bez jadrových zbraní a 
všetkých ostatných zbraní hromadného 
ničenia na Blízkom východe v súlade s 
uznesením z roku 1995, ktoré je dnes 
ohrozené obnovením činností Iránu 
zameraných na obohacovanie uránu a 
reakciou Izraela v tejto súvislosti; 
pokračovali v iniciatívach s cieľom 
podporiť budovanie dôvery 
prostredníctvom opatrení zameraných na 
podporu inkluzívneho dialógu medzi 
expertmi a tvorcami politík s podporou 
finančného balíka vo výške 2,86 milióna 
EUR na vykonávanie projektov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 87
Javier Nart

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno s

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

s) pokračovali vo svojom úsilí o 
vytvorenie zóny bez jadrových zbraní a 
všetkých ostatných zbraní hromadného 
ničenia na Blízkom východe v súlade s 
uznesením z roku 1995; pokračovali v 
iniciatívach s cieľom podporiť budovanie 
dôvery prostredníctvom opatrení 
zameraných na podporu inkluzívneho 
dialógu medzi expertmi a tvorcami politík 
s podporou finančného balíka vo výške 
2,86 milióna EUR na vykonávanie 
projektov;

s) pokračovali vo svojom úsilí o 
vytvorenie zóny bez jadrových zbraní a 
všetkých ostatných zbraní hromadného 
ničenia na Blízkom východe v súlade s 
uznesením z roku 1995, ktoré je dnes 
oslabené izraelskou politikou a 
obnovením činností Iránu zameraných na 
obohacovanie uránu; pokračovali v 
iniciatívach s cieľom podporiť budovanie 
dôvery prostredníctvom opatrení 
zameraných na podporu inkluzívneho 
dialógu medzi expertmi a tvorcami politík 
s podporou finančného balíka vo výške 
2,86 milióna EUR na vykonávanie 
projektov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Antonio López-Istúriz White, Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno t

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

t) zohľadnili výsledok prvého 
zasadnutia konferencie o vytvorení zóny 
bez jadrových zbraní na Blízkom východe 
a naďalej podporovali dlhodobý cieľ 
vypracovať právne záväznú zmluvu, ktorá 
umožní vytvorenie tejto zóny; nabádali 
všetky zúčastnené štáty, aby urobili všetko, 
čo je v ich silách, s cieľom pokročiť na 
druhom zasadnutí konferencie;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 89
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno t

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

t) zohľadnili výsledok prvého 
zasadnutia konferencie o vytvorení zóny 
bez jadrových zbraní na Blízkom východe 
a naďalej podporovali dlhodobý cieľ 
vypracovať právne záväznú zmluvu, ktorá 
umožní vytvorenie tejto zóny; nabádali 
všetky zúčastnené štáty, aby urobili všetko, 
čo je v ich silách, s cieľom pokročiť na 
druhom zasadnutí konferencie;

t) podporili regionálny prístup, ktorý 
je jedným z dôležitých spôsobov podpory 
odzbrojenia a nešírenia zbraní; zohľadnili 
výsledok prvého zasadnutia konferencie o 
vytvorení zóny bez jadrových zbraní na 
Blízkom východe a naďalej podporovali 
dlhodobý cieľ vypracovať právne záväznú 
zmluvu, ktorá umožní vytvorenie tejto 
zóny; nabádali všetky zúčastnené štáty, aby 
urobili všetko, čo je v ich silách, s cieľom 
pokročiť na druhom zasadnutí konferencie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 90
Mazaly Aguilar, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno t

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

t) zohľadnili výsledok prvého 
zasadnutia konferencie o vytvorení zóny 
bez jadrových zbraní na Blízkom východe 
a naďalej podporovali dlhodobý cieľ 
vypracovať právne záväznú zmluvu, ktorá 
umožní vytvorenie tejto zóny; nabádali 
všetky zúčastnené štáty, aby urobili všetko, 
čo je v ich silách, s cieľom pokročiť na 
druhom zasadnutí konferencie;

t) zohľadnili výsledok prvého 
zasadnutia konferencie o vytvorení zóny 
bez jadrových zbraní na Blízkom východe, 
zdržanie sa hlasovania všetkých 
28 členských štátov v súvislosti so 
zavedením dohovoru a naďalej 
podporovali dlhodobý cieľ vypracovať 
právne záväznú zmluvu, ktorá umožní 
vytvorenie tejto zóny; nabádali všetky 
zúčastnené štáty, aby urobili všetko, čo je v 
ich silách, s cieľom pokročiť na druhom 
zasadnutí konferencie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 91
Petras Auštrevičius, Javier Nart

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno t

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

t) zohľadnili výsledok prvého 
zasadnutia konferencie o vytvorení zóny 
bez jadrových zbraní na Blízkom východe 
a naďalej podporovali dlhodobý cieľ 
vypracovať právne záväznú zmluvu, ktorá 
umožní vytvorenie tejto zóny; nabádali 
všetky zúčastnené štáty, aby urobili všetko, 
čo je v ich silách, s cieľom pokročiť na 
druhom zasadnutí konferencie;

t) naďalej podporovali vytvorenie 
zóny bez jadrových zbraní na Blízkom 
východe, pričom všetky oficiálne diskusie 
a rozhodnutia týkajúce sa otázok 
odzbrojenia by sa mali konať vo formáte 
založenom na dohodnutých zásadách 
Komisie OSN pre odzbrojenie; nabádali 
všetky zúčastnené štáty, aby urobili všetko, 
čo je v ich silách, s cieľom pokročiť na 
druhom zasadnutí konferencie o vytvorení 
zóny bez jadrových zbraní na Blízkom 
východe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Özlem Demirel

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno t a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ta) požaduje, aby sa v Európe 
vytvorila zóna bez zbraní hromadného 
ničenia; vyzýva najmä francúzsku a 
britskú vládu, aby sa odzbrojili od 
jadrových zbraní; vyzýva vládu USA, aby 
odstránila taktické jadrové zbrane 
z Európy, a vyzýva vládu Ruskej 
federácie, aby nerozmiestňovala svoje 
jadrové zbrane v západnej časti svojho 
územia a aby odtiaľ stiahla svoje 
rozmiestnené jadrové zbrane; žiada 
zrušenie všetkých dohôd o spoločnom 
využívaní jadrových zbraní medzi 
členskými štátmi EÚ a USA/NATO;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 93
Mounir Satouri
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno t a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ta) zvážili začatie procesu vedúceho 
k vytvoreniu európskej zóny bez jadrových 
zbraní od Atlantického oceánu po pohorie 
Ural;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Mounir Satouri
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno t b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

tb) uznali, že vzájomné a súbežné 
stiahnutie jadrových hlavíc krátkeho 
doletu a taktických a určených 
substrategických jadrových hlavíc z 
európskeho územia by mohlo pozitívne 
prispieť k zabezpečeniu podmienok na 
vytvorenie ďalších zón bez jadrových 
zbraní, čo by napomohlo splnenie 
záväzkov v oblasti nešírenia jadrových 
zbraní a odzbrojenia uvedených v NPT a 
zároveň vytvorilo precedens pre ďalšie 
jadrové odzbrojenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani
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Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno u

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

u) podporovali návrh Švédska, ktorý 
sa týka prístupu na základe postupných 
krokov, s cieľom vybudovať politickú 
podporu na pragmatický, krátkodobý a 
dosiahnuteľný záväzok v rámci 
celosvetového režimu odzbrojovania, 
ktorého celkovým cieľom je obnoviť 
dôveru; podporovať opatrenia zamerané 
na zníženie významu jadrových zbraní, 
zlepšiť návyky spolupráce medzi štátmi, 
znížiť jadrové riziká a zvýšiť 
transparentnosť ako priebežné kroky na 
uľahčenie plnenia existujúcich povinností 
zmluvných štátov;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 96
Mounir Satouri
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno u a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ua) vyzvali štáty, aby zvážili vedecké 
dôkazy týkajúce sa koncepcie jadrového 
zastrašovania, posúdili riziká a rozpory 
spojené s týmto postojom vrátane rizika 
nehôd, nesprávnej komunikácie, 
nesprávneho fungovania a úmyselnej 
eskalácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
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Odsek 1 – písmeno v

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

v) vyzvali zmluvné štáty, aby 
vypracovali a zaviedli opatrenia zamerané 
na zmiernenie rizík používania jadrových 
zbraní, či už úmyselne, nesprávnym 
vnímaním alebo nesprávnym výpočtom pri 
stupňujúcom sa konflikte alebo náhodne; 
opatrenia by mohli zahŕňať zlepšenie 
komunikačných kanálov a protokolov, 
jasné rozlišovanie medzi konvenčnými a 
jadrovými aktívami, ako aj zlepšenie 
odolnosti voči kybernetickým útokom a 
predĺženie rozhodovacieho času v kríze;

v) vyzvali zmluvné štáty, aby 
vypracovali a zaviedli opatrenia zamerané 
na zmiernenie rizík používania jadrových 
zbraní, či už neúmyselného, alebo 
náhodného; opatrenia by mohli zahŕňať 
zlepšenie komunikačných kanálov a 
protokolov, jasné rozlišovanie medzi 
konvenčnými a jadrovými aktívami, ako aj 
zlepšenie odolnosti voči kybernetickým 
útokom a predĺženie rozhodovacieho času 
v kríze;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 98
Petras Auštrevičius, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Javier Nart

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno v

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

v) vyzvali zmluvné štáty, aby 
vypracovali a zaviedli opatrenia zamerané 
na zmiernenie rizík používania jadrových 
zbraní, či už úmyselne, nesprávnym 
vnímaním alebo nesprávnym výpočtom pri 
stupňujúcom sa konflikte alebo náhodne; 
opatrenia by mohli zahŕňať zlepšenie 
komunikačných kanálov a protokolov, 
jasné rozlišovanie medzi konvenčnými a 
jadrovými aktívami, ako aj zlepšenie 
odolnosti voči kybernetickým útokom a 
predĺženie rozhodovacieho času v kríze;

v) vyzvali zmluvné štáty, aby 
vypracovali a zaviedli opatrenia zamerané 
na zmiernenie rizík používania jadrových 
zbraní, či už úmyselne, nesprávnym 
vnímaním alebo nesprávnym výpočtom pri 
stupňujúcom sa konflikte alebo náhodne; 
opatrenia by mohli zahŕňať zlepšenie 
komunikačných kanálov a protokolov, 
jasné rozlišovanie medzi konvenčnými a 
jadrovými aktívami, ako aj zlepšenie 
odolnosti voči hybridným hrozbám, 
kybernetickým útokom a predĺženie 
rozhodovacieho času v kríze;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Mounir Satouri
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno v

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

v) vyzvali zmluvné štáty, aby 
vypracovali a zaviedli opatrenia zamerané 
na zmiernenie rizík používania jadrových 
zbraní, či už úmyselne, nesprávnym 
vnímaním alebo nesprávnym výpočtom pri 
stupňujúcom sa konflikte alebo náhodne; 
opatrenia by mohli zahŕňať zlepšenie 
komunikačných kanálov a protokolov, 
jasné rozlišovanie medzi konvenčnými a 
jadrovými aktívami, ako aj zlepšenie 
odolnosti voči kybernetickým útokom a 
predĺženie rozhodovacieho času v kríze;

v) vyzvali zmluvné štáty, aby 
vypracovali a zaviedli opatrenia zamerané 
na zmiernenie rizík používania jadrových 
zbraní, či už úmyselne, nesprávnym 
vnímaním alebo nesprávnym výpočtom pri 
stupňujúcom sa konflikte alebo náhodne; 
opatrenia by mohli zahŕňať zlepšenie 
komunikačných kanálov a protokolov, 
kybernetickú bezpečnosť, jasné 
rozlišovanie medzi konvenčnými a 
jadrovými aktívami, ako aj zlepšenie 
odolnosti voči kybernetickým útokom a 
predĺženie rozhodovacieho času v kríze;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Mazaly Aguilar, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno w

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

w) podporovali záväzok zvýšiť 
transparentnosť zo strany štátov, ktoré 
vlastnia jadrové zbrane, v súlade s 13 
krokmi v oblasti odzbrojovania prijatými 
na hodnotiacej konferencii o NPT v roku 
2000; pripomenuli, že ďalšie zlepšenie 
mechanizmu podávania správ 
systematizáciou rámcov pre podávanie 
správ o jadrových zbraniach by prispelo k 
dosiahnutiu rovnakej úrovne 
transparentnosti medzi jednotlivými štátmi, 
ktoré vlastnia jadrové zbrane; v tejto 
súvislosti vyzýva EÚ, aby venovala 
osobitnú pozornosť návrhom iniciatívy pre 
nešírenie jadrových zbraní a odzbrojenie s 
cieľom zvýšiť transparentnosť pri 

w) podporovali záväzok zvýšiť 
transparentnosť medzi všetkými signatármi 
NPT, ktorí vlastnia jadrové zbrane, v 
súlade s 13 krokmi v oblasti odzbrojovania 
prijatými na hodnotiacej konferencii o NPT 
v roku 2000; pripomenuli, že ďalšie 
zlepšenie mechanizmu podávania správ 
systematizáciou rámcov pre podávanie 
správ o jadrových zbraniach by prispelo k 
dosiahnutiu rovnakej úrovne 
transparentnosti medzi jednotlivými štátmi, 
ktoré vlastnia jadrové zbrane; v tejto 
súvislosti vyzýva EÚ, aby venovala 
osobitnú pozornosť návrhom iniciatívy pre 
nešírenie jadrových zbraní a odzbrojenie s 
cieľom zvýšiť transparentnosť pri 
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posilňovaní procesu hodnotenia NPT; posilňovaní procesu hodnotenia NPT;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno y

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

y) vyzvali všetky štáty, aby sa 
bezodkladne zapojili do diskusií smerom k 
začatiu a ukončeniu jednej zo 
zostávajúcich priorít – zmluvy, ktorou sa 
zakazuje výroba štiepneho materiálu pre 
jadrové zbrane – ako dôležitého kroku 
smerom k odstráneniu jadrových zbraní;

y) vyzvali všetky štáty, aby sa 
bezodkladne zapojili do diskusií smerom k 
začatiu a ukončeniu jednej zo 
zostávajúcich priorít – zmluvy, ktorou sa 
zakazuje výroba štiepneho materiálu pre 
jadrové zbrane – ako nevyhnutného kroku 
na vylúčenie rizika obnovenia pretekov 
v jadrovom zbrojení a nenahraditeľného 
kroku smerom k odstráneniu jadrových 
zbraní;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 102
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno z

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

z) zabezpečili, aby EÚ naďalej 
výrazne podporovala Zmluvu o 
všeobecnom zákaze jadrových skúšok 
(CTBT) a Organizáciu Zmluvy o 
všeobecnom zákaze jadrových skúšok 
(CTBTO); pripomenuli aj význam a 
naliehavosť dosiahnutia nadobudnutia 
platnosti CTBT;

z) zabezpečili, aby EÚ naďalej 
výrazne podporovala Zmluvu o 
všeobecnom zákaze jadrových skúšok 
(CTBT) a Organizáciu Zmluvy o 
všeobecnom zákaze jadrových skúšok 
(CTBTO); pripomenuli aj význam a 
naliehavosť dosiahnutia nadobudnutia 
platnosti CTBT, aby sa zabránilo 
navrhovaniu nových zbraní;

Or. fr



PE646.945v01-00 54/61 AM\1197576SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 103
Charlie Weimers

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno aa

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

aa) opätovne potvrdili pretrvávajúci 
záväzok EÚ k spoločnému komplexnému 
akčnému plánu ako najlepšiemu 
možnému prostriedku na získanie uistenia 
o výlučne mierovom využívaní jadrovej 
energie Iránu a ako dôležitého nástroja 
na posilnenie stability a bezpečnosti na 
Blízkom východe; opätovne zdôraznili 
poľutovanie EÚ nad tým, že USA 
odstúpili zo spoločného komplexného 
akčného plánu a opätovne nastolili 
sankcie; vyzvali Irán, aby sa vrátil k 
úplnému dodržiavaniu svojich záväzkov v 
jadrovej oblasti podľa JCPOA a NPT;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno aa

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

aa) opätovne potvrdili pretrvávajúci 
záväzok EÚ k spoločnému komplexnému 
akčnému plánu ako najlepšiemu možnému 
prostriedku na získanie uistenia o výlučne 
mierovom využívaní jadrovej energie Iránu 
a ako dôležitého nástroja na posilnenie 
stability a bezpečnosti na Blízkom 
východe; opätovne zdôraznili poľutovanie 
EÚ nad tým, že USA odstúpili zo 
spoločného komplexného akčného plánu a 
opätovne nastolili sankcie; vyzvali Irán, 
aby sa vrátil k úplnému dodržiavaniu 

aa) opätovne potvrdili pretrvávajúci 
záväzok EÚ k spoločnému komplexnému 
akčnému plánu ako najlepšiemu možnému 
prostriedku na získanie uistenia o výlučne 
mierovom využívaní jadrovej energie Iránu 
a ako dôležitého nástroja na posilnenie 
stability a bezpečnosti na Blízkom 
východe; opätovne zdôraznili poľutovanie 
EÚ nad tým, že USA odstúpili zo 
spoločného komplexného akčného plánu a 
opätovne nastolili sankcie; vyzvali Irán, 
aby sa vrátil k úplnému dodržiavaniu 
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svojich záväzkov v jadrovej oblasti podľa 
JCPOA a NPT;

svojich záväzkov v jadrovej oblasti podľa 
JCPOA a NPT; vyzvali Spojené štáty, aby 
prehodnotili svoje stanovisko 
k spoločnému komplexnému akčnému 
plánu, ktorý sa týka iránskeho jadrového 
programu, aby znovu integrovali 
mechanizmus a spolupracovali 
s ostatnými piatimi partnermi na úplnom 
vykonávaní dohody o iránskom jadrovom 
programe;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 105
Martin Horwood

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno aa

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

aa) opätovne potvrdili pretrvávajúci 
záväzok EÚ k spoločnému komplexnému 
akčnému plánu ako najlepšiemu možnému 
prostriedku na získanie uistenia o výlučne 
mierovom využívaní jadrovej energie Iránu 
a ako dôležitého nástroja na posilnenie 
stability a bezpečnosti na Blízkom 
východe; opätovne zdôraznili poľutovanie 
EÚ nad tým, že USA odstúpili zo 
spoločného komplexného akčného plánu a 
opätovne nastolili sankcie; vyzvali Irán, 
aby sa vrátil k úplnému dodržiavaniu 
svojich záväzkov v jadrovej oblasti podľa 
JCPOA a NPT;

aa) opätovne potvrdili pretrvávajúci 
záväzok EÚ k spoločnému komplexnému 
akčnému plánu ako najlepšiemu možnému 
prostriedku na získanie uistenia o výlučne 
mierovom využívaní jadrovej energie Iránu 
a ako dôležitého nástroja na posilnenie 
stability a bezpečnosti na Blízkom 
východe; opätovne zdôraznili poľutovanie 
EÚ nad tým, že USA odstúpili zo 
spoločného komplexného akčného plánu a 
opätovne nastolili sankcie; vyjadrili 
poľutovanie nad tým, že Irán zrušil 
obmedzenia na výrobu obohateného 
uránu, ktorý sa môže použiť na výrobu 
paliva pre reaktory, ako aj výrobu 
jadrových zbraní, čo je v rozpore s jeho 
záväzkami v rámci JCPOA; vyzvali Irán, 
aby sa vrátil k úplnému dodržiavaniu 
svojich záväzkov v jadrovej oblasti podľa 
JCPOA a NPT;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
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Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno aa

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

aa) opätovne potvrdili pretrvávajúci 
záväzok EÚ k spoločnému komplexnému 
akčnému plánu ako najlepšiemu možnému 
prostriedku na získanie uistenia o výlučne 
mierovom využívaní jadrovej energie Iránu 
a ako dôležitého nástroja na posilnenie 
stability a bezpečnosti na Blízkom 
východe; opätovne zdôraznili poľutovanie 
EÚ nad tým, že USA odstúpili zo 
spoločného komplexného akčného plánu a 
opätovne nastolili sankcie; vyzvali Irán, 
aby sa vrátil k úplnému dodržiavaniu 
svojich záväzkov v jadrovej oblasti podľa 
JCPOA a NPT;

aa) opätovne potvrdili pretrvávajúci 
záväzok EÚ k spoločnému komplexnému 
akčnému plánu ako najlepšiemu možnému 
prostriedku na získanie uistenia o výlučne 
mierovom využívaní jadrovej energie Iránu 
a ako dôležitého nástroja na posilnenie 
stability a bezpečnosti na Blízkom 
východe; opätovne zdôraznili poľutovanie 
EÚ nad tým, že USA odstúpili zo 
spoločného komplexného akčného plánu a 
opätovne nastolili sankcie, ktoré otvárajú 
fázu neistoty, ktorá je veľmi 
znepokojujúca z hľadiska medzinárodnej 
stability a bezpečnosti; opätovne potvrdili 
potrebu dosiahnuť dohodu s cieľom 
zmierniť hrozbu iránskeho raketového 
programu; vyzvali Irán, aby sa vrátil k 
úplnému dodržiavaniu svojich záväzkov v 
jadrovej oblasti podľa JCPOA a NPT;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 107
Michael Gahler

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno aa

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

aa) opätovne potvrdili pretrvávajúci 
záväzok EÚ k spoločnému komplexnému 
akčnému plánu ako najlepšiemu možnému 
prostriedku na získanie uistenia o výlučne 
mierovom využívaní jadrovej energie Iránu 
a ako dôležitého nástroja na posilnenie 
stability a bezpečnosti na Blízkom 
východe; opätovne zdôraznili poľutovanie 
EÚ nad tým, že USA odstúpili zo 
spoločného komplexného akčného plánu a 

aa) opätovne potvrdili pretrvávajúci 
záväzok EÚ k spoločnému komplexnému 
akčnému plánu ako najlepšiemu možnému 
prostriedku na získanie uistenia o výlučne 
mierovom využívaní jadrovej energie Iránu 
a ako dôležitého nástroja na posilnenie 
stability a bezpečnosti na Blízkom 
východe; vyjadrili poľutovanie nad tým, 
že Irán podporuje násilné neštátne 
subjekty a rozvoj a používanie kapacít v 
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opätovne nastolili sankcie; vyzvali Irán, 
aby sa vrátil k úplnému dodržiavaniu 
svojich záväzkov v jadrovej oblasti podľa 
JCPOA a NPT;

oblasti balistických rakiet, čím 
destabilizuje širší Blízky východ; opätovne 
zdôraznili poľutovanie EÚ nad tým, že 
USA odstúpili zo spoločného komplexného 
akčného plánu a opätovne nastolili sankcie; 
vyzvali Irán, aby sa vrátil k úplnému 
dodržiavaniu svojich záväzkov v jadrovej 
oblasti podľa JCPOA a NPT;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Mazaly Aguilar, Hermann Tertsch, Assita Kanko

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno aa

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

aa) opätovne potvrdili pretrvávajúci 
záväzok EÚ k spoločnému komplexnému 
akčnému plánu ako najlepšiemu možnému 
prostriedku na získanie uistenia o výlučne 
mierovom využívaní jadrovej energie Iránu 
a ako dôležitého nástroja na posilnenie 
stability a bezpečnosti na Blízkom 
východe; opätovne zdôraznili poľutovanie 
EÚ nad tým, že USA odstúpili zo 
spoločného komplexného akčného plánu a 
opätovne nastolili sankcie; vyzvali Irán, 
aby sa vrátil k úplnému dodržiavaniu 
svojich záväzkov v jadrovej oblasti podľa 
JCPOA a NPT;

aa) opätovne potvrdili pretrvávajúci 
záväzok EÚ k spoločnému komplexnému 
akčnému plánu ako najlepšiemu možnému 
prostriedku na získanie uistenia o výlučne 
mierovom využívaní jadrovej energie Iránu 
a ako dôležitého nástroja na posilnenie 
stability a bezpečnosti na Blízkom 
východe; opätovne zdôraznili poľutovanie 
EÚ nad odstúpením USA a údajnými 
porušeniami zo strany Iránu, ktoré viedli 
k spusteniu mechanizmu riešenia sporov 
zo strany všetkých európskych signatárov 
spoločného komplexného akčného plánu, 
čím sa riskuje opätovné nastolenie sankcií 
v prípade, že bude Irán v porušovaní 
pokračovať; vyzvali Irán, aby sa vrátil k 
úplnému dodržiavaniu svojich záväzkov v 
jadrovej oblasti podľa JCPOA a NPT;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Jytte Guteland

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno aa
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

aa) opätovne potvrdili pretrvávajúci 
záväzok EÚ k spoločnému komplexnému 
akčnému plánu ako najlepšiemu možnému 
prostriedku na získanie uistenia o výlučne 
mierovom využívaní jadrovej energie Iránu 
a ako dôležitého nástroja na posilnenie 
stability a bezpečnosti na Blízkom 
východe; opätovne zdôraznili poľutovanie 
EÚ nad tým, že USA odstúpili zo 
spoločného komplexného akčného plánu a 
opätovne nastolili sankcie; vyzvali Irán, 
aby sa vrátil k úplnému dodržiavaniu 
svojich záväzkov v jadrovej oblasti podľa 
JCPOA a NPT;

aa) opätovne potvrdili pretrvávajúci 
záväzok EÚ k spoločnému komplexnému 
akčnému plánu ako najlepšiemu možnému 
prostriedku na získanie uistenia o výlučne 
mierovom využívaní jadrovej energie Iránu 
a ako dôležitého nástroja na posilnenie 
stability a bezpečnosti na Blízkom 
východe; naďalej zdôrazňovali dôležitú 
úlohu EÚ pri hľadaní cesty vpred, pokiaľ 
ide o zabezpečenie jadrovej dohody; 
opätovne zdôraznili poľutovanie EÚ nad 
tým, že USA odstúpili zo spoločného 
komplexného akčného plánu a opätovne 
nastolili sankcie; vyzvali Irán, aby sa vrátil 
k úplnému dodržiavaniu svojich záväzkov 
v jadrovej oblasti podľa JCPOA a NPT;

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 110
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Bernard Guetta, Christophe Grudler, Petras 
Auštrevičius

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno aa

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

aa) opätovne potvrdili pretrvávajúci 
záväzok EÚ k spoločnému komplexnému 
akčnému plánu ako najlepšiemu možnému 
prostriedku na získanie uistenia o výlučne 
mierovom využívaní jadrovej energie Iránu 
a ako dôležitého nástroja na posilnenie 
stability a bezpečnosti na Blízkom 
východe; opätovne zdôraznili poľutovanie 
EÚ nad tým, že USA odstúpili zo 
spoločného komplexného akčného plánu a 
opätovne nastolili sankcie; vyzvali Irán, 
aby sa vrátil k úplnému dodržiavaniu 
svojich záväzkov v jadrovej oblasti podľa 
JCPOA a NPT;

aa) opätovne potvrdili pretrvávajúci 
záväzok EÚ k spoločnému komplexnému 
akčnému plánu ako najlepšiemu možnému 
prostriedku na získanie uistenia o výlučne 
mierovom využívaní jadrovej energie Iránu 
a ako dôležitého nástroja na zabezpečenie 
stability a bezpečnosti na Blízkom 
východe; opätovne zdôraznili, že EÚ je 
hlboko znepokojená porušovaním 
záväzkov zo strany Iránu od júla 2019; 
vyjadrili poľutovanie nad tým, že USA 
odstúpili zo spoločného komplexného 
akčného plánu a opätovne nastolili sankcie; 
vyzvali Irán, aby sa vrátil k úplnému 
dodržiavaniu svojich záväzkov v jadrovej 
oblasti podľa JCPOA a NPT;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno ab

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ab) opätovne potvrdili plnú podporu 
EÚ cieľu denuklearizácie KĽDR, a to 
úplným, overiteľným a nezvratným 
spôsobom v súlade so všetkými 
príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej 
rady OSN; naliehali na KĽDR, aby 
upustila od svojho programu jadrových 
zbraní a vrátila sa k NPT a bezpečnostným 
zárukám MAAE; pokračovali v podpore 
prebiehajúceho dialógu a usilovali sa o 
aktívnejšiu účasť na rokovaniach, pričom 
využijú svoje odborné znalosti;

ab) opätovne potvrdili plnú podporu 
EÚ cieľu denuklearizácie KĽDR, a to 
úplným, overiteľným a nezvratným 
spôsobom v súlade so všetkými 
príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej 
rady OSN; naliehali na KĽDR, aby 
upustila od svojho programu jadrových 
zbraní a vrátila sa k NPT a bezpečnostným 
zárukám MAAE; pokračovali v podpore 
prebiehajúceho dialógu a usilovali sa o 
aktívnejšiu účasť na rokovaniach, pričom 
využijú svoje odborné znalosti; 
pripomenuli, že KĽDR naďalej 
predstavuje jadrovú a balistickú hrozbu 
na regionálnej a medzinárodnej úrovni;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 112
Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno ac a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

aca) vyzvali zmluvné štáty, aby vzali do 
úvahy zmenu štruktúry zmluvy, ktorá 
umožňuje formy pristúpenia aj pre tie 
štáty, ktoré už vlastnia jadrové zbrane;

Or. en



PE646.945v01-00 60/61 AM\1197576SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 113
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno ad a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ada) pripomenuli, že jadrové 
odzbrojenie sa musí uskutočniť 
realistickým a postupným spôsobom pri 
súčasnom rešpektovaní bezpečnostných 
záujmov všetkých; pripomenuli, že 
znižovanie strategických rizík spojených 
s jadrovými zbraňami spočíva na 
transparentnosti jadrových doktrín, 
dialógu medzi vedúcimi politickými a 
vojenskými predstaviteľmi a nástrojoch 
krízovej komunikácie a zaisťovacích 
opatrení;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 114
Jytte Guteland

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno ad a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ad a) vyjadrili podporu vytvoreniu zóny 
bez jadrových zbraní a iných zbraní 
hromadného ničenia vrátane ich nosičov 
na Blízkom východe v súlade s uznesením 
z roku 1995 a záverečným dokumentom 
z hodnotiacej konferencie o NPT v roku 
2010;

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 115
Martin Horwood

Návrh uznesenia
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Odsek 1 – písmeno ad a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ada) opätovne zdôraznili záväzok EÚ 
nabádať Indiu, Pakistan, Izrael a 
Severnú Kóreu, aby uskutočnili 
nevyhnutné a rozhodné kroky smerom 
k jadrovému odzbrojeniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Jytte Guteland

Návrh uznesenia
Odsek 1 – písmeno ad b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ad b) zdôraznili, že zmluva NPT bola 
nevyhnutná pre mier a bezpečnosť vo 
svete počas piatich desaťročí;

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 117
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína svoju podporu 
zvrchovanosti štátov; domnieva sa, že ak 
je nešírenie zbraní žiaduce, zostáva vo 
výlučnej právomoci štátov rozhodnúť sa, 
či chcú pokročiť k svojmu úplnému 
jadrovému odzbrojeniu;

Or. fr


