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Pozměňovací návrh 1

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 4 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
11. listopadu 2010 o posílení OBSE a 
úloha EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na prohlášení o základní 
organizaci ústřední správy Evropské 
služby pro vnější činnost (ESVČ), které 
vysoká představitelka učinila na 
plenárním zasedání Parlamentu dne 
8. července 20101,
1 Přijaté texty, P7_TA (2010)0280, 
příloha.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na společnou rezoluci EU 
a Srbska k poradnímu stanovisku 
Mezinárodního soudního dvora 
k jednostrannému vyhlášení nezávislosti 
Kosova, kterou přijalo valné shromáždění 
OSN aklamací dne 9. září 2010,

Or. es

Pozměňovací návrh 4
María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na rozhodnutí Rady 
2011/69/SZBP ze dne 31. ledna 2011, 
kterým se mění rozhodnutí Rady 
2010/639/SZBP o omezujících opatřeních
vůči některým představitelům Běloruska,

Or. es

Pozměňovací návrh 5

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že by EU měla dále 
rozvíjet cíle své zahraniční politiky a 

A. vzhledem k tomu, že by EU měla dále 
rozvíjet cíle své zahraniční politiky a 
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prosazovat své hodnoty a zájmy na celém 
světě s celkovým cílem přispívat k míru, 
bezpečnosti, solidaritě, ochraně lidských 
práv, mnohostrannosti a ke vzájemné úctě 
mezi národy, k volnému a spravedlivému 
obchodu a odstranění chudoby,

prosazovat své hodnoty a zájmy na celém 
světě s celkovým cílem přispívat k míru, 
bezpečnosti, solidaritě, rovnosti mezi muži 
a ženami, ochraně lidských práv, 
dodržování mezinárodního práva a 
podporování mezinárodních institucí,
mnohostrannosti a ke vzájemné úctě mezi 
národy, k udržitelnému rozvoji, volnému a 
spravedlivému obchodu a odstranění 
chudoby,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že by EU měla dále 
rozvíjet cíle své zahraniční politiky a 
prosazovat své hodnoty a zájmy na celém 
světě s celkovým cílem přispívat k míru, 
bezpečnosti, solidaritě, ochraně lidských 
práv, mnohostrannosti a ke vzájemné úctě 
mezi národy, k volnému a spravedlivému 
obchodu a odstranění chudoby,

A. vzhledem k tomu, že by EU měla dále 
rozvíjet cíle své zahraniční politiky a 
prosazovat své hodnoty a zájmy na celém 
světě s celkovým cílem přispívat k míru, 
předcházení konfliktům, bezpečnosti osob, 
solidaritě, ochraně lidských práv, podpoře 
demokracie a právního státu, 
mnohostrannosti a ke vzájemné úctě mezi 
národy, k volnému a spravedlivému 
obchodu, udržitelnému rozvoji a 
odstranění chudoby,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že by EU měla dále A. vzhledem k tomu, že by EU měla dále 
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rozvíjet cíle své zahraniční politiky a 
prosazovat své hodnoty a zájmy na celém 
světě s celkovým cílem přispívat k míru, 
bezpečnosti, solidaritě, ochraně lidských 
práv, mnohostrannosti a ke vzájemné úctě 
mezi národy, k volnému a spravedlivému 
obchodu a odstranění chudoby,

rozvíjet cíle své zahraniční politiky a 
prosazovat své hodnoty a zájmy na celém 
světě s celkovým cílem přispívat k míru, 
demokracii, právnímu státu, bezpečnosti, 
solidaritě, ochraně lidských práv, 
mnohostrannosti podporující začlenění a 
ke vzájemné úctě mezi národy, k volnému 
a spravedlivému obchodu a odstranění 
chudoby,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že by EU měla dále 
rozvíjet cíle své zahraniční politiky a 
prosazovat své hodnoty a zájmy na celém 
světě s celkovým cílem přispívat k míru, 
bezpečnosti, solidaritě, ochraně lidských 
práv, mnohostrannosti a ke vzájemné úctě 
mezi národy, k volnému a spravedlivému 
obchodu a odstranění chudoby,

A. vzhledem k tomu, že by EU měla dále 
rozvíjet cíle své zahraniční politiky a 
prosazovat své hodnoty a zájmy na celém 
světě s celkovým cílem přispívat k míru, 
bezpečnosti, solidaritě, podpoře 
demokracie, ochraně lidských práv, 
mnohostrannosti a ke vzájemné úctě mezi 
národy, k volnému a spravedlivému 
obchodu a odstranění chudoby,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že by EU měla dále 
rozvíjet cíle své zahraniční politiky a 
prosazovat své hodnoty a zájmy na celém 
světě s celkovým cílem přispívat k míru, 

A. vzhledem k tomu, že by EU měla dále 
rozvíjet cíle své zahraniční politiky a 
prosazovat své hodnoty a zájmy na celém 
světě s celkovým cílem přispívat k míru, 
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bezpečnosti, solidaritě, ochraně lidských 
práv, mnohostrannosti a ke vzájemné úctě 
mezi národy, k volnému a spravedlivému 
obchodu a odstranění chudoby,

demokracii, bezpečnosti, solidaritě, 
ochraně lidských práv, mnohostrannosti a 
ke vzájemné úctě mezi národy, k volnému 
a spravedlivému obchodu a odstranění 
chudoby,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva vnáší do evropské vnější činnosti 
nový rozměr a napomůže posilování 
soudržnosti, jednotnosti a účinnosti 
zahraniční politiky EU,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva vnáší do evropské vnější činnosti 
nový rozměr a napomůže posilování 
soudržnosti, jednotnosti a účinnosti 
zahraniční politiky EU,

B. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva poskytuje zahraniční politice EU 
nový impulz, jenž konkrétně umožňuje, 
aby Unie přijala mezinárodní úlohu 
odpovídající jejímu přednímu 
hospodářskému postavení a jejím ambicím 
a zorganizovala se tak, aby byla účinným 
globálním hráčem, byla schopna přijmout 
svůj díl odpovědnosti za celosvětové řádné 
vládnutí a světovou bezpečnost a ujmout 
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se vedoucí úlohy při hledání společných 
reakcí k řešení společných výzev,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva vnáší do evropské vnější činnosti 
nový rozměr a napomůže posilování 
soudržnosti, jednotnosti a účinnosti 
zahraniční politiky EU,

B. vzhledem k tomu, že provádění 
Lisabonské smlouvy vnáší do evropské
vnější činnosti nový rozměr a napomůže 
posilování soudržnosti, jednotnosti a 
účinnosti zahraniční politiky EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva vnáší do evropské vnější činnosti 
nový rozměr a napomůže posilování 
soudržnosti, jednotnosti a účinnosti 
zahraniční politiky EU,

B. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva vnáší do evropské vnější činnosti 
nový rozměr a napomůže posilování 
soudržnosti, jednotnosti a účinnosti 
zahraniční politiky EU a celkově vnější 
činnosti,

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva poskytuje zahraniční politice EU 
nový impulz, jenž konkrétně umožňuje, 
aby Unie přijala mezinárodní úlohu 
odpovídající jejímu přednímu 
hospodářskému postavení a jejím 
ambicím a zorganizovala se tak, aby byla 
účinným globálním hráčem, byla schopna 
přijmout svůj díl odpovědnosti za světovou 
bezpečnost a ujmout se vedoucí úlohy při 
hledání společných reakcí k řešení 
společných výzev,

C. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva poskytuje zahraniční politice EU 
nový impulz, konkrétně aby se
zorganizovala tak, aby byla účinným 
globálním hráčem, byla schopna přijmout 
svůj díl odpovědnosti za světovou 
bezpečnost a ujmout se vedoucí úlohy při 
hledání společných reakcí k řešení 
společných výzev,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva poskytuje zahraniční politice EU 
nový impulz, jenž konkrétně umožňuje, 
aby Unie přijala mezinárodní úlohu 
odpovídající jejímu přednímu 
hospodářskému postavení a jejím 
ambicím a zorganizovala se tak, aby byla 
účinným globálním hráčem, byla schopna 
přijmout svůj díl odpovědnosti za světovou 
bezpečnost a ujmout se vedoucí úlohy při 
hledání společných reakcí k řešení 
společných výzev,

C. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva, která naprosto nepředvídala 
hospodářskou krizi, skýtá členským 
státům jen nepatrnou vzpruhu 
k překonání této krize,

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva poskytuje zahraniční politice EU 
nový impulz, jenž konkrétně umožňuje, 
aby Unie přijala mezinárodní úlohu 
odpovídající jejímu přednímu 
hospodářskému postavení a jejím ambicím 
a zorganizovala se tak, aby byla účinným 
globálním hráčem, byla schopna přijmout 
svůj díl odpovědnosti za světovou 
bezpečnost a ujmout se vedoucí úlohy při 
hledání společných reakcí k řešení 
společných výzev,

C. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva poskytuje zahraniční politice EU 
nový impulz, konkrétně poskytuje 
institucionální a operativní nástroje, díky 
nimž by Unie mohla přijmout mezinárodní 
úlohu odpovídající jejímu přednímu 
hospodářskému postavení a jejím ambicím 
a zorganizovala se tak, aby byla účinným 
globálním hráčem, byla schopna přijmout 
svůj díl odpovědnosti za světovou 
bezpečnost a ujmout se vedoucí úlohy při 
hledání společných reakcí k řešení 
společných výzev,

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva poskytuje zahraniční politice EU 
nový impulz, jenž konkrétně umožňuje, 
aby Unie přijala mezinárodní úlohu 
odpovídající jejímu přednímu 
hospodářskému postavení a jejím ambicím 
a zorganizovala se tak, aby byla účinným 
globálním hráčem, byla schopna přijmout 
svůj díl odpovědnosti za světovou 
bezpečnost a ujmout se vedoucí úlohy při 
hledání společných reakcí k řešení 
společných výzev,

C. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva umožňuje, aby Unie přijala 
mezinárodní úlohu odpovídající jejímu 
přednímu hospodářskému postavení a jejím 
ambicím a zorganizovala se tak, aby byla 
účinným globálním hráčem, byla schopna 
přijmout svůj díl odpovědnosti za světovou 
bezpečnost a ujmout se vedoucí úlohy při 
hledání společných reakcí k řešení 
společných výzev,
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Or. en

Pozměňovací návrh 18
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že nový impulz 
v rámci evropské vnější činnosti současně 
vyžaduje, aby EU jednala více strategicky, 
a to zejména s cílem dosáhnout větších 
úspěchů na mezinárodní scéně; vzhledem 
k tomu, že schopnost EU ovlivňovat 
mezinárodní řád nezávisí jen na 
propojenosti jejích politik, aktérů a orgánů, 
ale rovněž na reálném strategickém 
záměru zahraniční politiky EU založeném 
na jednom konkrétním souboru obecných 
zásad a cílů, na kterém by se shodly 
všechny členské státy, s cílem vystupovat 
na mezinárodní scéně rozhodně a 
jednotně,

D. vzhledem k tomu, že schopnost EU 
ovlivňovat mezinárodní řád nezávisí jen na 
propojenosti a relevanci jejích politik, 
aktérů a orgánů, ale rovněž na 
partnerstvích se současnými spojenci, 
jako jsou Spojené státy, i nově se 
objevujícími aktéry, jako je například 
Brazílie, Rusko, Indie a Čína, jež hrají na 
světové scéně stále významnější úlohu,

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že nový impulz 
v rámci evropské vnější činnosti současně 
vyžaduje, aby EU jednala více strategicky, 
a to zejména s cílem dosáhnout větších 
úspěchů na mezinárodní scéně; vzhledem 
k tomu, že schopnost EU ovlivňovat 
mezinárodní řád nezávisí jen na 
propojenosti jejích politik, aktérů a orgánů, 
ale rovněž na reálném strategickém 

D. vzhledem k tomu, že nový impulz 
v rámci evropské vnější činnosti současně 
vyžaduje, aby EU projevila na světové 
politické scéně vůdčí přístup a jednala více 
strategicky; vzhledem k tomu, že 
schopnost EU ovlivňovat mezinárodní řád 
nezávisí jen na propojenosti jejích politik, 
aktérů a orgánů, ale rovněž na strategii EU 
založené na hodnotách, zásadách a cílech 
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záměru zahraniční politiky EU založeném
na jednom konkrétním souboru obecných
zásad a cílů, na kterém by se shodly 
všechny členské státy, s cílem vystupovat 
na mezinárodní scéně rozhodně a jednotně,

stanovených ve Smlouvách a dále na 
souboru vymezených zásad a cílů, s nimiž 
by se ztotožnily všechny orgány EU a 
členské státy s cílem vystupovat na 
mezinárodní scéně rozhodně a jednotně, a 
to zejména na půdě OSN a takových 
mezinárodních organizací, jejichž 
smluvními stranami je několik členských 
států či všechny členské státy EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že nový impulz 
v rámci evropské vnější činnosti současně 
vyžaduje, aby EU jednala více strategicky, 
a to zejména s cílem dosáhnout větších 
úspěchů na mezinárodní scéně; vzhledem 
k tomu, že schopnost EU ovlivňovat 
mezinárodní řád nezávisí jen na 
propojenosti jejích politik, aktérů a orgánů, 
ale rovněž na reálném strategickém záměru 
zahraniční politiky EU založeném na 
jednom konkrétním souboru obecných 
zásad a cílů, na kterém by se shodly 
všechny členské státy, s cílem vystupovat 
na mezinárodní scéně rozhodně a jednotně,

D. vzhledem k tomu, že nový impulz 
v rámci evropské vnější činnosti současně 
vyžaduje, aby EU jednala více strategicky, 
a to zejména s cílem dosáhnout větších 
úspěchů na mezinárodní scéně; vzhledem 
k tomu, že schopnost EU ovlivňovat 
mezinárodní řád nezávisí jen na 
propojenosti jejích politik, aktérů a orgánů, 
ale rovněž na reálném strategickém záměru 
zahraniční politiky EU založeném na 
jednom konkrétním souboru obecných 
zásad a cílů, na kterém by se shodly 
všechny členské státy, s cílem vystupovat 
na mezinárodní scéně rozhodně a jednotně; 
vzhledem k tomu, že zahraniční politika 
EU musí mít k dispozici potřebné 
prostředky a nástroje, které Unii umožní 
účinně a jednotně jednat ve světovém 
měřítku,

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že mezinárodní řád 
prochází výraznou proměnou, což si 
vynutilo, aby se EU aktivněji zapojovala 
do spolupráce se stávajícími i dalšími 
vznikajícími světovými velmocemi a 
s partnery v rámci dvoustranných a 
mnohostranných vztahů, a podporovala tak 
účinné řešení problémů, které jsou 
společné evropským občanům i světu 
obecně,

E. vzhledem k tomu, že současný 
mezinárodní řád prochází výraznou 
proměnou, která přináší vytváření nových 
mocenských struktur, což si vynutilo, aby 
se EU aktivněji zapojovala do spolupráce 
se stávajícími i dalšími vznikajícími 
velmocemi a s nestátními subjekty a 
s partnery v rámci dvoustranných a 
mnohostranných vztahů, a podporovala tak 
účinné řešení společných problémů,

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že mezinárodní řád 
prochází výraznou proměnou, což si 
vynutilo, aby se EU aktivněji zapojovala 
do spolupráce se stávajícími i dalšími 
vznikajícími světovými velmocemi a 
s partnery v rámci dvoustranných a 
mnohostranných vztahů, a podporovala tak 
účinné řešení problémů, které jsou 
společné evropským občanům i světu 
obecně,

E. vzhledem k tomu, že mezinárodní řád 
prochází výraznou proměnou a objevují se 
nové výzvy, které vyžadují, aby se EU 
aktivněji zapojovala do spolupráce se 
stávajícími i dalšími vznikajícími 
světovými velmocemi a s partnery a 
institucemi v rámci dvoustranných a 
mnohostranných vztahů, a podporovala tak 
účinné řešení problémů, které jsou 
společné evropským občanům i světu 
obecně,

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že mezinárodní řád 
prochází výraznou proměnou, což si 
vynutilo, aby se EU aktivněji zapojovala 
do spolupráce se stávajícími i dalšími 
vznikajícími světovými velmocemi a 
s partnery v rámci dvoustranných a 
mnohostranných vztahů, a podporovala tak 
účinné řešení problémů, které jsou 
společné evropským občanům i světu 
obecně,

E. vzhledem k tomu, že mezinárodní řád 
prochází výraznou proměnou, což si 
vynutilo, aby se EU aktivněji zapojovala 
do spolupráce se stávajícími i dalšími 
vznikajícími světovými velmocemi a 
s partnery v rámci dvoustranných a 
mnohostranných vztahů, a podporovala a 
prosazovala tak účinné řešení problémů, 
které by mohly mít dopad na světovou 
bezpečnost,

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že je nutné, aby nový 
impulz vyústil také v novou podobu 
budoucích i současných strategických 
partnerství EU, která by se zakládala na 
vzájemném prospěchu a zájmech,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Elmar Brok

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že je nutné, aby nový 
impulz vyústil také v novou podobu 
budoucích i současných strategických 
partnerství EU, která by se zakládala na 
vzájemném prospěchu a zájmech,

F. vzhledem k tomu, že je nutné, aby nový 
impulz vyústil také v novou podobu 
budoucích i současných strategických 
partnerství EU, která by se zakládala na 
vzájemném prospěchu a zájmech, a 
vzhledem k tomu, že EU potvrdila svůj 
závazek k transatlantickému partnerství se 
Spojenými státy a cíl v podobě 
transatlantického trhu bez překážek, který 
by měl poskytnout základy pro posílené 
transatlantické partnerství,

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že je nutné, aby nový 
impulz vyústil také v novou podobu 
budoucích i současných strategických 
partnerství EU, která by se zakládala na 
vzájemném prospěchu a zájmech,

F. vzhledem k tomu, že je nutné, aby nový 
impulz vyústil také v novou podobu 
budoucích i současných strategických 
partnerství EU, která by se zakládala na 
sdílených základních hodnotách, jako je 
prosazování demokracie, dodržování 
lidských práv, základních svobod a 
právního státu, a vzájemném prospěchu a 
zájmech,

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že je nutné, aby nový 
impulz vyústil také v novou podobu 
budoucích i současných strategických 
partnerství EU, která by se zakládala na 
vzájemném prospěchu a zájmech,

F. vzhledem k tomu, že je nutné, aby nový 
impulz vyústil také v novou podobu 
budoucích i současných strategických 
partnerství EU, která by se zakládala na 
vzájemném prospěchu a zájmech, 
všeobecných hodnotách a klíčových 
zásadách EU, jako jsou lidská práva a 
právní stát a mezinárodní právo, na 
důvěře a na vzájemném porozumění 
v otázce světové bezpečnosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že pokud mají občané 
EU pochopit a podporovat evropskou 
vnější činnost, je nutné zajistit parlamentní 
kontrolu zahraniční politiky EU; vzhledem 
k tomu, že organizaci a podporu účinné a 
pravidelné meziparlamentní spolupráce 
v rámci EU musejí v souladu s články 9 a 
10 Protokolu 1 Lisabonské smlouvy 
společně stanovit Evropský parlament a 
národní parlamenty,

G. vzhledem k tomu, že pokud mají občané 
EU pochopit a podporovat evropskou 
vnější činnost, je nutné zajistit parlamentní 
kontrolu zahraniční politiky EU; vzhledem 
k tomu, že parlamentní kontrola posiluje 
legitimitu této činnosti; vzhledem k tomu, 
že organizaci a podporu účinné a 
pravidelné meziparlamentní spolupráce 
v rámci EU musejí v souladu s články 9 a 
10 Protokolu 1 Lisabonské smlouvy 
společně stanovit Evropský parlament a 
národní parlamenty,

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že pokud mají občané 
EU pochopit a podporovat evropskou 
vnější činnost, je nutné zajistit parlamentní 
kontrolu zahraniční politiky EU; vzhledem 
k tomu, že organizaci a podporu účinné a 
pravidelné meziparlamentní spolupráce 
v rámci EU musejí v souladu s články 9 a 
10 Protokolu 1 Lisabonské smlouvy 
společně stanovit Evropský parlament a 
národní parlamenty,

G. (netýká se českého znění)

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá výroční zprávu Rady a vyslovuje 
uznání její transparentní struktuře 
zaměřené na jednotlivá témata, která 
poskytuje jasný přehled politik a opatření 
v oblasti společné zahraniční a 
bezpečnostní politiky; vítá také snahu 
Komise klást větší důraz a více se změřit 
na regionální kontext konfliktů a problémů; 
s politováním však konstatuje, že zpráva 
nenastiňuje žádnou možnost řešení těchto 
konfliktů a problémů;

1. vítá výroční zprávu Rady a vyslovuje 
uznání její transparentní struktuře 
zaměřené na jednotlivá témata, která 
poskytuje jasný přehled politik a opatření 
v oblasti společné zahraniční a 
bezpečnostní politiky; vítá také snahu 
Komise klást větší důraz a více se změřit 
na regionální kontext konfliktů a problémů; 
vyjadřuje však politování nad tím, že 
zpráva nenastiňuje žádnou možnost řešení 
těchto konfliktů a problémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Radu, aby se ve výroční zprávě 
o SZBP neomezovala na pouhý popis 
činnosti v oblasti SZBP; domnívá se, že 
tato zpráva by měla obsahovat něco více, 
než jen výčet události a trendů, k nimž 
došlo v jednotlivých zemích;

2. vyzývá Radu, aby se ve výroční zprávě 
o SZBP neomezovala na pouhý popis 
činnosti v oblasti SZBP; domnívá se, že 
tato zpráva by měla obsahovat něco více, 
než jen výčet události a trendů, k nimž 
došlo v jednotlivých zemích, a měla by 
rovněž řešit otázku účinnosti zahraniční 
politiky EU a prostředků nezbytných pro 
dosahování cílů vnější politiky EU; vyzývá 
Radu, aby do zprávy zahrnula i hodnocení 
koordinace a souladu mezi SZBP a 
dalšími vnějšími politikami Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Radu, aby se ve výroční zprávě 
o SZBP neomezovala na pouhý popis 
činnosti v oblasti SZBP; domnívá se, že 
tato zpráva by měla obsahovat něco více, 
než jen výčet události a trendů, k nimž 
došlo v jednotlivých zemích;

2. vyzývá Radu, aby se ve výroční zprávě 
o SZBP neomezovala na pouhý popis 
činnosti v oblasti SZBP; domnívá se, že 
tato zpráva by měla obsahovat něco více, 
než jen výčet události a trendů, k nimž 
došlo v jednotlivých zemích, měla by na 
základě hodnocení činností v rámci SZBP 
zahrnovat i strategická a organizační 
doporučení pro budoucí politiku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 33
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Radu, aby se ve výroční zprávě 
o SZBP neomezovala na pouhý popis 
činnosti v oblasti SZBP; domnívá se, že 
tato zpráva by měla obsahovat něco více, 
než jen výčet události a trendů, k nimž 
došlo v jednotlivých zemích;

2. vyzývá Radu, aby se ve výroční zprávě 
o SZBP neomezovala na pouhý popis 
činnosti v oblasti SZBP; domnívá se, že 
tato zpráva by měla obsahovat něco více, 
než jen výčet události a trendů, k nimž 
došlo v jednotlivých zemích; vyzývá tedy 
Radu, aby využila příležitosti udělat 
z roční zprávy o SZBP politický nástroj 
zaměřený na řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že by výroční zpráva 
o SZBP měla vycházet z nového impulzu, 
který představuje Lisabonská smlouva, a 
měla by sloužit jako nástroj prohloubeného 
interinstitucionálního dialogu, zejména tím, 
že bude pojednávat o provádění strategie 
zahraniční politiky EU, zhodnotí její 
účinnost a nastíní budoucí orientaci SZBP;

3. je přesvědčen, že by výroční zpráva 
o SZBP měla být založena na novém 
institucionálním rámci, který představuje 
Lisabonská smlouva, a měla by sloužit jako 
nástroj prohloubeného 
interinstitucionálního dialogu, zejména tím, 
že bude pojednávat o provádění strategie 
zahraniční politiky EU, zhodnotí její 
účinnost a nastíní budoucí orientaci SZBP;

Or. en
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Pozměňovací návrh 35
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že by výroční zpráva 
o SZBP měla vycházet z nového impulzu, 
který představuje Lisabonská smlouva, a 
měla by sloužit jako nástroj prohloubeného 
interinstitucionálního dialogu, zejména tím, 
že bude pojednávat o provádění strategie 
zahraniční politiky EU, zhodnotí její 
účinnost a nastíní budoucí orientaci SZBP;

3. je přesvědčen, že by výroční zpráva 
o SZBP měla vycházet z nového 
potenciálu, který představuje Lisabonská 
smlouva, a měla by sloužit jako nástroj 
prohloubeného interinstitucionálního 
dialogu, zejména tím, že bude pojednávat 
o provádění strategie zahraniční politiky 
EU, zhodnotí její účinnost a nastíní 
budoucí orientaci SZBP;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. znovu upozorňuje na svůj postoj ve 
prospěch rozvoje promyšlené zahraničně-
politické strategie EU, která by se 
zakládala na cílech a zásadách 
stanovených v článku 21 Smlouvy 
o Evropské unii a která by měla jasně 
stanovit zájmy EU v oblasti společné 
zahraniční a bezpečnostní politiky; vyzývá 
místopředsedkyni / vysokou představitelku, 
aby do tohoto úsilí plně zapojila příslušné 
orgány Parlamentu;

4. znovu upozorňuje na svůj postoj ve 
prospěch rozvoje promyšlené zahraničně-
politické strategie EU, která by se 
zakládala na cílech a zásadách uvedených
v článku 21 Smlouvy o Evropské unii a 
která by měla jasně stanovit zájmy EU 
v oblasti společné zahraniční a 
bezpečnostní politiky; vyzývá 
místopředsedkyni / vysokou představitelku, 
aby plně využívala svých pravomocí 
zahájit SZBP, provádět ji a zajišťovat její 
dodržování, přičemž by měla do tohoto 
úsilí plně zapojit příslušné orgány 
Parlamentu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 37

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá vysokou představitelku / 
místopředsedkyni Komise, aby plně 
využívala svou úlohu a pravomoci, které 
jsou definovány ve Smlouvách, zejména 
článku 18 Smlouvy o Evropské unii, 
s cílem poskytovat vnější činnosti Unie 
výraznější vůdčí přístup; připomíná 
v tomto ohledu, že místopředsedkyně 
Komise / vysoká představitelka má oblast 
SZBP posouvat dopředu a koordinovat 
veškeré aspekty vnější činnosti EU; je 
přesvědčen, že pouze pokud 
místopředsedkyně Komise / vysoká 
představitelka zaujme roli činitele, který 
tvoří agendu a formuje rozhodnutí, stane 
se vnější činnost EU, včetně oblasti SZBP, 
účinnější, soudržnější, viditelnější a 
odpovědnější; vyzývá členské státy, aby 
plně a aktivně podporovaly 
místopředsedkyni Komise / vysokou 
představitelku v tom, aby takovou úlohu 
zaujala;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že bude nutné zajistit soulad 5. zdůrazňuje, že musí být pod vedením 
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mezi Evropskou službou pro vnější 
činnost, členskými státy a Komisí, zlepšit 
součinnost mezi úrovní EU a vnitrostátní 
úrovní a posílit koordinaci
institucionálních subjektů s cílem lépe 
propojit veškeré relevantní nástroje a 
politiky a vystupovat v klíčových 
politických tématech jako EU jednotně; 
považuje za nezbytné, aby na všech 
úrovních existovala mezi Evropskou 
službou pro vnější činnost a příslušnými 
odděleními Komise spolupráce při 
vytváření strategického přístupu k našim
sousedům a ke kandidátským a 
partnerským zemím s perspektivou 
členství, stejně jako při vytváření přístupu 
k politickým oblastem, jako je obchod, 
rozvoj, zabezpečení dodávek energie a 
spravedlnost a vnitřní věci;

místopředsedkyně Komise / hlavní 
představitelky posílen soulad mezi 
Evropskou službou pro vnější činnost, 
členskými státy a Komisí, musí se zlepšit 
součinnost mezi úrovní EU a vnitrostátní 
úrovní a posílit koordinace různých 
institucionálních subjektů s cílem lépe 
propojit veškeré relevantní nástroje a 
politiky a vystupovat v klíčových 
politických tématech jako EU jednotně; 
považuje za nezbytné, aby na všech 
úrovních existovala mezi Evropskou 
službou pro vnější činnost a příslušnými 
odděleními Komise spolupráce, jež umožní 
EU rozvíjet strategický přístup k jejím
sousedům a ke kandidátským a 
partnerským zemím s perspektivou 
členství, stejně jako při vytváření přístupu 
k jiným politickým oblastem, jako je 
podpora lidských práv a demokracie, 
obchod, rozvoj, zabezpečení dodávek 
energie, spravedlnost a vnitřní věci;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že bude nutné zajistit
soulad mezi Evropskou službou pro vnější 
činnost, členskými státy a Komisí, zlepšit
součinnost mezi úrovní EU a vnitrostátní 
úrovní a posílit koordinaci
institucionálních subjektů s cílem lépe 
propojit veškeré relevantní nástroje a 
politiky a vystupovat v klíčových 
politických tématech jako EU jednotně; 
považuje za nezbytné, aby na všech 
úrovních existovala mezi Evropskou 
službou pro vnější činnost a příslušnými 
odděleními Komise spolupráce při 

5. zdůrazňuje potřebu souladu mezi 
Evropskou službou pro vnější činnost, 
členskými státy a Komisí, vyzývá ke 
zlepšení součinnosti mezi úrovní EU a 
vnitrostátní úrovní a k tomu, aby byla 
posílena koordinace institucionálních 
subjektů s cílem lépe propojit veškeré 
relevantní nástroje a politiky a vystupovat 
v klíčových politických tématech jako EU 
jednotně; považuje za nezbytné, aby na 
všech úrovních existovala mezi Evropskou 
službou pro vnější činnost a příslušnými 
odděleními Komise spolupráce při 
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vytváření strategického přístupu k našim 
sousedům a ke kandidátským a 
partnerským zemím s perspektivou 
členství, stejně jako při vytváření přístupu 
k politickým oblastem, jako je obchod, 
rozvoj, zabezpečení dodávek energie a 
spravedlnost a vnitřní věci;

vytváření strategického přístupu k našim 
sousedům a ke kandidátským a 
partnerským zemím s perspektivou 
členství, stejně jako při vytváření přístupu 
k politickým oblastem, jako je obchod, 
rozvoj, zabezpečení dodávek energie a 
spravedlnost a vnitřní věci;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že bude nutné zajistit soulad 
mezi Evropskou službou pro vnější 
činnost, členskými státy a Komisí, zlepšit 
součinnost mezi úrovní EU a vnitrostátní 
úrovní a posílit koordinaci 
institucionálních subjektů s cílem lépe 
propojit veškeré relevantní nástroje a 
politiky a vystupovat v klíčových 
politických tématech jako EU jednotně; 
považuje za nezbytné, aby na všech 
úrovních existovala mezi Evropskou 
službou pro vnější činnost a příslušnými 
odděleními Komise spolupráce při 
vytváření strategického přístupu k našim 
sousedům a ke kandidátským a 
partnerským zemím s perspektivou 
členství, stejně jako při vytváření přístupu 
k politickým oblastem, jako je obchod, 
rozvoj, zabezpečení dodávek energie a 
spravedlnost a vnitřní věci;

5. zdůrazňuje, že bude nutné zajistit soulad 
mezi Evropskou službou pro vnější 
činnost, členskými státy a Komisí, zlepšit 
součinnost mezi úrovní EU a vnitrostátní 
úrovní a posílit koordinaci 
institucionálních subjektů s cílem lépe 
propojit veškeré relevantní nástroje a 
politiky a vystupovat v klíčových 
politických tématech jako EU jednotně; 
považuje za nezbytné, aby na všech 
úrovních existovala mezi Evropskou 
službou pro vnější činnost, příslušnými 
orgány a výbory Evropského parlamentu a 
příslušnými odděleními Komise spolupráce 
při vytváření strategického přístupu 
k našim sousedům a ke kandidátským a 
partnerským zemím s perspektivou 
členství, stejně jako při vytváření přístupu 
k politickým oblastem, jako je obchod, 
rozvoj, zabezpečení dodávek energie a
spravedlnost a vnitřní věci;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
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Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že bude nutné zajistit soulad 
mezi Evropskou službou pro vnější 
činnost, členskými státy a Komisí, zlepšit 
součinnost mezi úrovní EU a vnitrostátní 
úrovní a posílit koordinaci 
institucionálních subjektů s cílem lépe 
propojit veškeré relevantní nástroje a 
politiky a vystupovat v klíčových 
politických tématech jako EU jednotně; 
považuje za nezbytné, aby na všech 
úrovních existovala mezi Evropskou 
službou pro vnější činnost a příslušnými 
odděleními Komise spolupráce při 
vytváření strategického přístupu k našim 
sousedům a ke kandidátským a 
partnerským zemím s perspektivou 
členství, stejně jako při vytváření přístupu 
k politickým oblastem, jako je obchod, 
rozvoj, zabezpečení dodávek energie a 
spravedlnost a vnitřní věci;

5. zdůrazňuje, že bude nutné zajistit soulad 
mezi Evropskou službou pro vnější 
činnost, Komisí a členskými státy, zlepšit 
součinnost mezi úrovní EU a vnitrostátní 
úrovní a posílit koordinaci 
institucionálních subjektů s cílem lépe 
propojit veškeré relevantní nástroje a 
politiky a vystupovat v klíčových 
politických tématech jako EU jednotně; 
považuje za nezbytné, aby na všech 
úrovních existovala mezi Evropskou 
službou pro vnější činnost a příslušnými 
odděleními Komise spolupráce při 
vytváření strategického přístupu k našim 
sousedům a ke kandidátským a 
partnerským zemím s perspektivou 
členství, stejně jako při vytváření přístupu 
k politickým oblastem, jako je obchod, 
rozvoj, zabezpečení dodávek energie a
spravedlnost a vnitřní věci;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že bude nutné zajistit soulad 
mezi Evropskou službou pro vnější 
činnost, členskými státy a Komisí, zlepšit 
součinnost mezi úrovní EU a vnitrostátní 
úrovní a posílit koordinaci 
institucionálních subjektů s cílem lépe 
propojit veškeré relevantní nástroje a 

5. zdůrazňuje, že bude nutné zajistit soulad 
mezi Evropskou službou pro vnější 
činnost, členskými státy a Komisí, zlepšit 
součinnost mezi úrovní EU a vnitrostátní 
úrovní a posílit koordinaci 
institucionálních subjektů s cílem lépe 
propojit veškeré relevantní nástroje a 
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politiky a vystupovat v klíčových 
politických tématech jako EU jednotně; 
považuje za nezbytné, aby na všech 
úrovních existovala mezi Evropskou 
službou pro vnější činnost a příslušnými 
odděleními Komise spolupráce při 
vytváření strategického přístupu k našim 
sousedům a ke kandidátským a 
partnerským zemím s perspektivou 
členství, stejně jako při vytváření přístupu 
k politickým oblastem, jako je obchod, 
rozvoj, zabezpečení dodávek energie a 
spravedlnost a vnitřní věci;

politiky a vystupovat v klíčových 
politických tématech jako EU jednotně; 
považuje za nezbytné, aby na všech 
úrovních existovala mezi Evropskou 
službou pro vnější činnost a příslušnými 
odděleními Komise spolupráce při 
vytváření strategického přístupu k našim 
sousedům a ke kandidátským a 
potenciálním kandidátským a dalším 
zemím, stejně jako při vytváření přístupu 
k politickým oblastem, jako je obchod, 
rozvoj, zabezpečení dodávek energie a 
spravedlnost a vnitřní věci;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Anna Ibrisagic, Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že bude nutné zajistit soulad 
mezi Evropskou službou pro vnější 
činnost, členskými státy a Komisí, zlepšit 
součinnost mezi úrovní EU a vnitrostátní 
úrovní a posílit koordinaci 
institucionálních subjektů s cílem lépe 
propojit veškeré relevantní nástroje a 
politiky a vystupovat v klíčových 
politických tématech jako EU jednotně; 
považuje za nezbytné, aby na všech 
úrovních existovala mezi Evropskou 
službou pro vnější činnost a příslušnými 
odděleními Komise spolupráce při 
vytváření strategického přístupu k našim 
sousedům a ke kandidátským a 
partnerským zemím s perspektivou 
členství, stejně jako při vytváření přístupu 
k politickým oblastem, jako je obchod, 
rozvoj, zabezpečení dodávek energie a
spravedlnost a vnitřní věci;

5. zdůrazňuje, že bude nutné zajistit soulad 
mezi Evropskou službou pro vnější 
činnost, členskými státy a Komisí, zlepšit 
součinnost mezi úrovní EU a vnitrostátní 
úrovní a posílit koordinaci 
institucionálních subjektů s cílem lépe 
propojit veškeré relevantní nástroje a 
politiky a vystupovat v klíčových 
politických tématech jako EU jednotně; 
považuje za nezbytné, aby na všech 
úrovních existovala mezi Evropskou 
službou pro vnější činnost a příslušnými 
odděleními Komise spolupráce při 
vytváření strategického přístupu k našim 
sousedům a ke kandidátským a 
partnerským zemím s perspektivou 
členství, stejně jako při vytváření přístupu 
k politickým oblastem, jako je obchod, 
rozvoj, zabezpečení dodávek energie a
spravedlnost, vnitřní věci a lidská práva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. očekává, že Evropská služba pro vnější 
činnost bude propagovat užší koordinaci 
mezi SZBP a vnějšími politikami EU 
s cílem posílit roli a vliv EU na globální 
scéně, aby mohla účinnějším způsobem 
prosazovat své zájmy a hodnoty tak, jak jí 
přísluší vzhledem k jejímu současnému 
postavení v oblasti mezinárodního 
obchodu a hospodářství;

6. očekává, že Evropská služba pro vnější 
činnost vezme v úvahu hospodářské 
obtíže, jimž členské státy EU čelí, a bude 
dbát na to, aby nezdvojovala činnost 
existujících zahraničních služeb 
členských států, a bude uznávat závazek 
Evropské rady ve smyslu uplatňování 
zásady efektivnosti nákladů a rozpočtové 
neutrality ve vztahu k Evropské službě pro 
vnější činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Willy Meyer, Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. očekává, že Evropská služba pro vnější 
činnost bude propagovat užší koordinaci 
mezi SZBP a vnějšími politikami EU 
s cílem posílit roli a vliv EU na globální 
scéně, aby mohla účinnějším způsobem 
prosazovat své zájmy a hodnoty tak, jak jí 
přísluší vzhledem k jejímu současnému 
postavení v oblasti mezinárodního 
obchodu a hospodářství;

6. zdůrazňuje, že Evropská služba pro 
vnější činnost není za žádných okolností 
institucí vhodnou ke koordinaci SZBP a 
vnějších politik EU, neboť není ani 
transparentní ani demokratická a je 
řízena skrytými zájmy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 46
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. očekává, že Evropská služba pro vnější 
činnost bude propagovat užší koordinaci 
mezi SZBP a vnějšími politikami EU 
s cílem posílit roli a vliv EU na globální 
scéně, aby mohla účinnějším způsobem 
prosazovat své zájmy a hodnoty tak, jak jí 
přísluší vzhledem k jejímu současnému 
postavení v oblasti mezinárodního 
obchodu a hospodářství;

6. očekává, že Evropská služba pro vnější 
činnost bude propagovat užší koordinaci a 
integraci mezi SZBP a dalšími vnějšími 
politikami EU s cílem posílit politickou 
roli a vliv EU na globální scéně, aby mohla 
účinnějším a důslednějším způsobem 
prosazovat své zájmy a hodnoty,
konkrétně při Radě bezpečnosti 
Organizace spojených národů;

Or. en

Pozměňovací návrh 47

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. očekává, že Evropská služba pro vnější 
činnost bude propagovat užší koordinaci 
mezi SZBP a vnějšími politikami EU 
s cílem posílit roli a vliv EU na globální 
scéně, aby mohla účinnějším způsobem 
prosazovat své zájmy a hodnoty tak, jak jí 
přísluší vzhledem k jejímu současnému 
postavení v oblasti mezinárodního obchodu 
a hospodářství;

6. očekává, že Evropská služba pro vnější 
činnost bude propagovat užší koordinaci 
mezi SZBP a dalšími vnějšími politikami 
EU s cílem posílit roli a vliv EU na 
globální scéně, aby mohla účinnějším 
způsobem prosazovat své zájmy a hodnoty 
tak, jak jí přísluší vzhledem k jejímu 
současnému postavení v oblasti 
mezinárodního obchodu a hospodářství; 
vyzývá místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku k vytvoření 
nezbytných koordinačních struktur a 
mechanismů v rámci Evropské služby pro 
vnější činnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 48
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. očekává, že Evropská služba pro vnější 
činnost bude propagovat užší koordinaci
mezi SZBP a vnějšími politikami EU 
s cílem posílit roli a vliv EU na globální 
scéně, aby mohla účinnějším způsobem 
prosazovat své zájmy a hodnoty tak, jak jí 
přísluší vzhledem k jejímu současnému 
postavení v oblasti mezinárodního obchodu 
a hospodářství;

6. očekává, že Evropská služba pro vnější 
činnost bude koordinovat mezi SZBP a 
dalšími vnějšími politikami EU s cílem 
posílit roli a vliv EU na globální scéně, aby 
mohla účinnějším způsobem prosazovat 
své zájmy a hodnoty tak, jak jí přísluší 
vzhledem k jejímu současnému postavení 
v oblasti mezinárodního obchodu a 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. očekává, že Evropská služba pro vnější 
činnost bude propagovat užší koordinaci 
mezi SZBP a vnějšími politikami EU
s cílem posílit roli a vliv EU na globální 
scéně, aby mohla účinnějším způsobem 
prosazovat své zájmy a hodnoty tak, jak jí 
přísluší vzhledem k jejímu současnému 
postavení v oblasti mezinárodního obchodu 
a hospodářství;

6. očekává, že Evropská služba pro vnější 
činnost bude propagovat užší koordinaci 
mezi SZBP a vnějšími politikami 
členských států s cílem posílit roli a vliv 
EU na globální scéně, aby mohla 
účinnějším způsobem prosazovat své 
zájmy a hodnoty tak, jak jí přísluší 
vzhledem k jejímu současnému postavení 
v oblasti mezinárodního obchodu a 
hospodářství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 50
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje však, že jen vytvořením 
Evropské služby pro vnější činnost se 
řádné jednotnosti a důslednosti zahraniční 
politiky EU nedosáhne, ale že je zároveň 
nutné, aby členské státy překonaly své 
rozdílné pohledy na klíčová témata 
zahraniční politiky; považuje v této 
souvislosti za nezbytně nutné, aby se 
členské státy nejen shodly na společné 
strategii pro zahraniční a bezpečnostní 
politiku, ale aby také zajistily, že svou 
vnitrostátní politikou budou podporovat 
postoje EU;

7. konstatuje však, že jen vytvořením 
Evropské služby pro vnější činnost se 
řádné jednotnosti a důslednosti zahraniční 
politiky EU nedosáhne, ale že je zároveň 
nutné, aby členské státy k této evropské 
společné zahraniční a bezpečnostní 
politice přispěly, podílely se na ní a 
podpořily ji;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje však, že jen vytvořením
Evropské služby pro vnější činnost se 
řádné jednotnosti a důslednosti 
zahraniční politiky EU nedosáhne, ale že 
je zároveň nutné, aby členské státy 
překonaly své rozdílné pohledy na klíčová 
témata zahraniční politiky; považuje v této 
souvislosti za nezbytně nutné, aby se 
členské státy nejen shodly na společné 
strategii pro zahraniční a bezpečnostní 
politiku, ale aby také zajistily, že svou 
vnitrostátní politikou budou podporovat
postoje EU;

7. konstatuje však, že vytvoření Evropské 
služby pro vnější činnost samo o sobě 
k jednotnosti a důslednosti vnějších politik 
EU nepovede; považuje za nezbytně nutné, 
aby se členské státy nejen shodly na 
společné strategii pro zahraniční a 
bezpečnostní politiku, ale aby také 
zajistily, že svou vnitrostátní politikou 
budou v jednotě se společnými 
dohodnutými postoji EU a nikoli, že se 
jejich vnitrostátní politika bude od těchto 
postojů lišit, aby se strategie zahraniční 
politiky EU mohla účinně zhmotnit;
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Or. en

Pozměňovací návrh 52
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje však, že jen vytvořením 
Evropské služby pro vnější činnost se
řádné jednotnosti a důslednosti zahraniční 
politiky EU nedosáhne, ale že je zároveň 
nutné, aby členské státy překonaly své 
rozdílné pohledy na klíčová témata 
zahraniční politiky; považuje v této 
souvislosti za nezbytně nutné, aby se 
členské státy nejen shodly na společné 
strategii pro zahraniční a bezpečnostní 
politiku, ale aby také zajistily, že svou 
vnitrostátní politikou budou podporovat 
postoje EU;

7. konstatuje však, že úplné jednotnosti a 
důslednosti všech oblastí zahraniční 
politiky nelze dosáhnout, a to z důvodů 
nevyhnutelné rozdílnosti zájmů, obav a 
strategického pohledu členských států; 
realisticky by proto EU měla soustředit
své úsilí na obchod, rozvoj a humanitární 
otázky, kde může být schopna přidat
hodnotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje však, že jen vytvořením
Evropské služby pro vnější činnost se
řádné jednotnosti a důslednosti zahraniční 
politiky EU nedosáhne, ale že je zároveň 
nutné, aby členské státy překonaly své 
rozdílné pohledy na klíčová témata 
zahraniční politiky; považuje v této 
souvislosti za nezbytně nutné, aby se 
členské státy nejen shodly na společné 
strategii pro zahraniční a bezpečnostní 
politiku, ale aby také zajistily, že svou 

7. konstatuje však, že vytváření Evropské 
služby pro vnější činnost, dosahování
řádné jednotnosti a účinnosti společné 
politiky EU, to bude vyžadovat především 
politickou vůli členských států, aby
překonaly své rozdílné pohledy na klíčová 
témata zahraniční politiky; považuje v této 
souvislosti za nezbytně nutné, aby se 
členské státy nejen shodly na společné 
strategii pro zahraniční a bezpečnostní 
politiku, ale aby také zajistily, že svou 
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vnitrostátní politikou budou podporovat 
postoje EU;

vnitrostátní politikou budou podporovat 
postoje EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje však, že jen vytvořením 
Evropské služby pro vnější činnost se 
řádné jednotnosti a důslednosti zahraniční 
politiky EU nedosáhne, ale že je zároveň 
nutné, aby členské státy překonaly své 
rozdílné pohledy na klíčová témata 
zahraniční politiky; považuje v této 
souvislosti za nezbytně nutné, aby se 
členské státy nejen shodly na společné 
strategii pro zahraniční a bezpečnostní 
politiku, ale aby také zajistily, že svou 
vnitrostátní politikou budou podporovat
postoje EU;

7. konstatuje však, že jen vytvořením 
Evropské služby pro vnější činnost se 
řádné jednotnosti a důslednosti zahraniční 
politiky EU nedosáhne, ale že je zároveň 
nutné, aby členské státy překonaly své 
rozdílné pohledy na klíčová témata 
zahraniční politiky, jako je například 
otázka Ruska, Turecka či Kosova; 
považuje v této souvislosti za nezbytně 
nutné, aby se členské státy nejen shodly na 
společné strategii pro zahraniční a 
bezpečnostní politiku, ale aby také 
přizpůsobily svou vnitrostátní politiku tak, 
aby podporovaly společné hlavní směry, 
akce a postoje EU a rovněž aby se 
vyvarovaly vnitrostátních akcí, které jsou 
se zájmy Unie v rozporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Nirj Deva

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje však, že jen vytvořením 
Evropské služby pro vnější činnost se 

7. konstatuje však, že jen vytvořením 
Evropské služby pro vnější činnost se 
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řádné jednotnosti a důslednosti zahraniční 
politiky EU nedosáhne, ale že je zároveň 
nutné, aby členské státy překonaly své 
rozdílné pohledy na klíčová témata
zahraniční politiky; považuje v této 
souvislosti za nezbytně nutné, aby se 
členské státy nejen shodly na společné 
strategii pro zahraniční a bezpečnostní 
politiku, ale aby také zajistily, že svou 
vnitrostátní politikou budou podporovat 
postoje EU;

řádné jednotnosti a důslednosti zahraniční 
politiky EU nedosáhne, ale že je zároveň 
nutné, aby členské státy překonaly své 
rozdílné pohledy na klíčová témata 
zahraniční politiky; považuje v této 
souvislosti za nezbytně nutné, aby se 
členské státy shodly na společné strategii 
pro zahraniční a bezpečnostní politiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 56

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje však, že jen vytvořením 
Evropské služby pro vnější činnost se 
řádné jednotnosti a důslednosti zahraniční 
politiky EU nedosáhne, ale že je zároveň 
nutné, aby členské státy překonaly své 
rozdílné pohledy na klíčová témata 
zahraniční politiky; považuje v této 
souvislosti za nezbytně nutné, aby se 
členské státy nejen shodly na společné 
strategii pro zahraniční a bezpečnostní 
politiku, ale aby také zajistily, že svou 
vnitrostátní politikou budou podporovat 
postoje EU;

7. konstatuje však, že jen vytvořením 
Evropské služby pro vnější činnost se větší
jednotnosti a důslednosti zahraniční 
politiky EU nedosáhne, ale že je zároveň 
nutné, aby členské státy překonaly své 
rozdílné pohledy na klíčová témata 
zahraniční politiky; považuje v této 
souvislosti za nezbytně nutné, aby se 
členské státy nejen shodly na společné 
strategii pro zahraniční a bezpečnostní 
politiku, ale aby také zajistily, že svou 
vnitrostátní politikou budou podporovat 
postoje EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. lituje v této souvislosti, že v několika 
případech zanechala prohlášení učiněná 
zástupci jednotlivých členských států nebo 
jejich skupin dojem nejednoty a práci 
místopředsedkyně Komise / vysoké 
představitelky obzvláště zkomplikovala. 
Žádá proto členské státy, aby se 
vyvarovaly takových jednotlivých nebo 
nekoordinovaných akcí a prohlášení a 
snažily se přispět k účinné a viditelné 
SZBP;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. žádá na druhou stranu 
místopředsedkyni Komise / vysokou 
představitelku, aby zajistila, že postoje EU 
budou jasně slyšet, budou reagovat rychle 
a viditelně, a dala SZBP jasný a konkrétní 
profil;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 8 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že úlohou zvláštních 
zástupců EU by obecně mělo být 
zastupovat a koordinovat politiku EU v 
regionech, které mají pro EU zvláštní 
strategický či bezpečnostní význam a kde 
by tedy měla být zajištěna nepřetržitá 
přítomnost a viditelnost EU; je toho 
názoru, že je nutné navázat úzkou 
spolupráci mezi zvláštními zástupci EU a 
příslušnými odděleními Evropské služby 
pro vnější činnost a že je třeba znovu 
posoudit důležitá témata, v nichž dříve 
působili osobní zástupci, a předložit 
návrhy, aby tuto jejich úlohu převzali 
vysocí úředníci Evropské služby pro vnější 
činnost nebo zvláštní zástupci EU; 
považuje za důležité, aby stanovení role a 
mandátu zvláštních zástupců EU podléhalo 
předchozí konzultaci s Parlamentem a aby 
bylo v souladu s čl. 36 odst. 1 Smlouvy 
o Evropské unii umožněno poskytovat k 
návrhům týkajícím se příslušných postupů 
a jednotlivých okruhů působnosti 
komentáře a zprávy, které budou 
Evropskému parlamentu předkládat 
zvláštní zástupci EU;

8. konstatuje, že zřízení Evropské služby 
pro vnější činnost v souladu 
s Lisabonskou smlouvou přináší s sebou 
novou strukturu; se zřetelem k tomu, že
některé z pozic zvláštních zástupců EU 
během roku 2011 budou končit, proto 
zdůrazňuje, že úloha zvláštních zástupců 
EU by obecně měla být přezkoumána; je 
toho názoru, že je nutné navázat úzkou 
spolupráci mezi současnými zvláštními 
zástupci EU a příslušnými odděleními 
Evropské služby pro vnější činnost a že je 
třeba znovu posoudit důležitá témata, 
v nichž dříve působili osobní zástupci, a 
předložit návrhy, aby tuto jejich úlohu 
převzali vysocí úředníci Evropské služby 
pro vnější činnost nebo zvláštní zástupci 
EU; považuje za důležité, aby stanovení 
role a mandátu zvláštních zástupců EU 
podléhalo předchozí konzultaci 
s Parlamentem a aby bylo v souladu s čl. 
36 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii 
umožněno poskytovat k návrhům týkajícím 
se příslušných postupů a jednotlivých 
okruhů působnosti komentáře a zprávy, 
které budou Evropskému parlamentu 
předkládat zvláštní zástupci EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Franziska Katharina Brantner, Roberto Gualtieri, Andrey Kovatchev, Alexander Graf 
Lambsdorff, Ulrike Lunacek

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. připomíná prohlášení o základní 
organizaci ústřední správy Evropské 
služby pro vnější činnost (ESVČ), které 
místopředsedkyně Komise / vysoká 
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představitelka učinila na plenárním 
zasedání Parlamentu dne 8. července 
2010 a v němž se zavázala vytvořit 
příslušnou strukturu pro řešení krizí a pro 
budování míru, kde by příslušné útvary 
Komise převedené pod ESVČ a zabývající 
se plánováním a programováním oblastí 
reakce na krize, předcházení konfliktům a 
budování míru a rovněž struktury SBOP 
měly pracovat v úzké spolupráci a 
součinnosti, pod přímým vedením a 
v rámci zodpovědnosti vysoké 
představitelky; dále připomíná, že ve svém 
dopise ze dne 7. září 2010 Výboru pro 
zahraniční věci místopředsedkyně Komise 
/ vysoká představitelka uvedla také záměr 
vytvořit zvláštní útvar pro reakci na krize 
a pro budování míru, jenž by fungoval za 
stejných podmínek jako jiné útvary pro 
řešení krizí, např. ředitelství pro řešení 
krizí a pro plánování, útvar schopnosti 
civilního plánování a provádění či 
vojenský štáb, a měl by mimo jiné za úkol 
přípravu opatření v reakci na krizové 
situace z nástroje stability; očekává, že
místopředsedkyně Komise / vysoká 
představitelka tyto své závazky urychleně 
splní; domnívá se, že s cílem zajistit Unii 
efektivní, účinné a jednotné struktury pro 
řešení krizí a pro budování míru je 
nezbytné, aby byly výše uvedené útvary 
seskupeny pod jednoho výkonného 
ředitele a v rámci ESVČ byla zřízena 
řídící rada pro řešení krizí;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že Smlouva mu dává 9. připomíná, že Smlouva mu dává 
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oprávnění, aby byl konzultován v oblasti 
SZBP a SBOP, aby byla jeho stanoviska 
patřičně zohledňována a aby předkládal 
doporučení; vyzývá místopředsedkyni 
Komise / vysokou představitelku, aby 
sjednotila povinnost konzultovat a podávat 
zprávy, kterou Komise a Rada v oblasti 
vnější činnosti dosud plnila; očekává, že 
bude posílena stávající pravomoc 
Evropského parlamentu vykonávat 
demokratickou kontrolu nad nástroji 
strategického plánování vnější pomoci 
EU;

oprávnění, aby byl konzultován v oblasti 
SZBP a SBOP, aby byla jeho stanoviska 
patřičně zohledňována a aby předkládal 
doporučení; vyzývá místopředsedkyni 
Komise / vysokou představitelku, aby 
sjednotila povinnost konzultovat a podávat 
zprávy, kterou Komise a Rada v oblasti 
vnější činnosti dosud plnila; žádá Radu, 
aby zaujala konstruktivní přístup v rámci 
dohodovacího výboru pro nástroje vnější 
pomoci, včetně nástroje stability, a 
uznávala pravomoc Evropského 
parlamentu vykonávat demokratickou 
kontrolu strategických dokumentů a 
víceletých akčních plánů, kterou stanoví 
článek 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že Smlouva mu dává 
oprávnění, aby byl konzultován v oblasti 
SZBP a SBOP, aby byla jeho stanoviska 
patřičně zohledňována a aby předkládal 
doporučení; vyzývá místopředsedkyni 
Komise / vysokou představitelku, aby 
sjednotila povinnost konzultovat a podávat 
zprávy, kterou Komise a Rada v oblasti 
vnější činnosti dosud plnila; očekává, že 
bude posílena stávající pravomoc 
Evropského parlamentu vykonávat 
demokratickou kontrolu nad nástroji 
strategického plánování vnější pomoci EU;

9. připomíná, že Smlouva dává 
Evropskému parlamentu oprávnění, aby 
byl konzultován v oblasti SZBP a SBOP, 
aby byla jeho stanoviska patřičně 
zohledňována a aby předkládal doporučení; 
vyzývá místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku, aby sjednotila 
povinnost konzultovat a podávat zprávy, 
kterou Komise a Rada v oblasti vnější 
činnosti dosud plnila; očekává, že bude 
plně uznávána a posílena stávající 
pravomoc Evropského parlamentu 
vykonávat demokratickou kontrolu nad 
nástroji strategického plánování vnější 
pomoci EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Roberto Gualtieri

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. opakuje, že je nezbytné, aby
Parlamentu byly v souladu s čl. 218 
odst. 10 Smlouvy o fungování Evropské 
unie v případě procesu vedoucího ke 
sjednání mezinárodních dohod v úvodní, 
vyjednávací i konečné fázi procesu 
poskytnuty podrobné informace; očekává, 
že Parlamentu bude veškeré odpovídající 
informace o jednání, zejména o směrech, 
jimiž se jednání ubírá, a návrzích 
dojednaných textů v průběhu celého 
procesu poskytovat místopředsedkyně 
Komise / vysoká představitelka, a 
připomíná, že místopředsedkyně Komise / 
vysoká představitelka se v prohlášení 
o politické odpovědnosti zavázala 
uplatňovat ustanovení rámcové dohody 
o mezinárodních dohodách ohledně 
důvěrných dokumentů SZBP; vyzývá ke 
zřízení účinného způsobu provádění, který 
by plně respektoval pravomoci Parlamentu 
a současně zajišťoval nezbytnou míru 
důvěrnosti; domnívá se, že je nutná 
komplexní dohoda týkající se všech orgánů 
a vztahující se na všechny instituce EU, 
jejímž cílem bude regulovat přístup 
poslanců Evropského parlamentu 
k důvěrným dokumentům;

10. opakuje, že je nezbytné, aby bylo podle
čl. 218 odst. 6 Smlouvy o fungování 
Evropské unie u každé mezinárodní 
dohody, včetně dohod, které se týkají 
zejména SZBP, s jedinou výjimkou dohod 
souvisejících výhradně se SZBP, 
vyžadováno stanovisko/souhlas 
Evropského parlamentu; podle čl. 218 
odst. 10 Smlouvy o fungování Evropské 
unie musí být Parlamentu v případě 
procesu vedoucího ke sjednání 
mezinárodních dohod v úvodní, 
vyjednávací i konečné fázi procesu 
poskytnuty podrobné informace; očekává, 
že Parlamentu bude veškeré odpovídající 
informace o jednání, zejména o směrech, 
jimiž se jednání ubírá, a návrzích 
dojednaných textů v průběhu celého 
procesu poskytovat místopředsedkyně 
Komise / vysoká představitelka, a 
připomíná, že místopředsedkyně Komise / 
vysoká představitelka se v prohlášení 
o politické odpovědnosti zavázala 
uplatňovat ustanovení rámcové dohody 
o mezinárodních dohodách ohledně 
důvěrných dokumentů SZBP; vyzývá ke 
zřízení účinného způsobu provádění, který 
by plně respektoval pravomoci Parlamentu 
a současně zajišťoval nezbytnou míru 
důvěrnosti; domnívá se, že je nutná 
komplexní dohoda týkající se všech orgánů 
a vztahující se na všechny instituce EU, 
jejímž cílem bude regulovat přístup 
poslanců Evropského parlamentu 
k důvěrným dokumentům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 64
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že přepracovaná 
interinstitucionální dohoda o rozpočtové 
kázni a řádném finančním řízení z roku 
2006 musí do rozpočtového procesu SZBP 
vnést větší transparentnost a náležitě 
reagovat na informační požadavky 
rozpočtového orgánu, tak aby tento orgán 
byl plně a pravidelně informován 
o východiscích, souvislostech a finančních 
dopadech politických rozhodnutí 
přijímaných v této oblasti politiky; 
domnívá se, že Evropský parlament by měl 
před schválením mandátů a strategií 
v oblasti SZBP obdržet veškeré příslušné 
informace; vítá podporu, kterou 
místopředsedkyně Komise / vysoká 
představitelka vyjádřila s ohledem na 
návrh, že v rozpočtu by se měly odrazit 
všechny důležité mise SBOP; potvrzuje své 
stanovisko, že v zájmu posílení 
demokratické legitimity SZBP by před 
zahájením misí SBOP měly být 
konzultovány příslušné orgány Parlamentu 
a že by tyto orgány měly být schopny 
zejména náležitě kontrolovat civilní mise 
vysílané v rámci SBOP;

11. zdůrazňuje, že přepracovaná 
interinstitucionální dohoda o rozpočtové 
kázni a řádném finančním řízení z roku 
2006 musí do rozpočtového procesu SZBP 
vnést větší transparentnost a náležitě 
reagovat na informační požadavky 
rozpočtového orgánu, tak aby tento orgán 
byl plně a pravidelně informován 
o východiscích, souvislostech a finančních 
dopadech politických rozhodnutí 
přijímaných v této oblasti politiky; 
domnívá se, že Evropský parlament by měl 
před schválením mandátů a strategií 
v oblasti SZBP obdržet veškeré příslušné 
informace; vítá podporu, kterou 
místopředsedkyně Komise / vysoká 
představitelka vyjádřila s ohledem na 
návrh, že v rozpočtu by se měly odrazit 
všechny důležité mise SBOP; potvrzuje, že 
by před zahájením misí SBOP měly být 
patřičným způsobem informovány
příslušné orgány Parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 11 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že přepracovaná 
interinstitucionální dohoda o rozpočtové 
kázni a řádném finančním řízení z roku 
2006 musí do rozpočtového procesu SZBP 
vnést větší transparentnost a náležitě 
reagovat na informační požadavky 
rozpočtového orgánu, tak aby tento orgán 
byl plně a pravidelně informován 
o východiscích, souvislostech a finančních 
dopadech politických rozhodnutí 
přijímaných v této oblasti politiky; 
domnívá se, že Evropský parlament by měl 
před schválením mandátů a strategií 
v oblasti SZBP obdržet veškeré příslušné 
informace; vítá podporu, kterou 
místopředsedkyně Komise / vysoká 
představitelka vyjádřila s ohledem na 
návrh, že v rozpočtu by se měly odrazit 
všechny důležité mise SBOP; potvrzuje své 
stanovisko, že v zájmu posílení 
demokratické legitimity SZBP by před 
zahájením misí SBOP měly být 
konzultovány příslušné orgány Parlamentu 
a že by tyto orgány měly být schopny 
zejména náležitě kontrolovat civilní mise 
vysílané v rámci SBOP;

11. zdůrazňuje, že přepracovaná 
interinstitucionální dohoda o rozpočtové 
kázni a řádném finančním řízení z roku 
2006 musí do rozpočtového procesu SZBP 
vnést větší transparentnost a náležitě 
reagovat na informační požadavky 
rozpočtového orgánu, tak aby tento orgán 
byl plně a pravidelně informován 
o východiscích, souvislostech a finančních 
dopadech politických rozhodnutí 
přijímaných v této oblasti politiky; 
domnívá se, že Evropský parlament by měl 
před schválením mandátů a strategií 
v oblasti SZBP obdržet veškeré příslušné 
informace; vítá podporu, kterou 
místopředsedkyně Komise / vysoká 
představitelka vyjádřila s ohledem na 
návrh, že v rozpočtu by se měly odrazit 
všechny důležité mise SBOP; potvrzuje své 
stanovisko, že v zájmu posílení 
demokratické legitimity SZBP by před 
zahájením misí SBOP měly být 
konzultovány příslušné orgány Parlamentu 
a že by tyto orgány měly být schopny 
zejména náležitě kontrolovat civilní mise 
vysílané v rámci SBOP; zdůrazňuje 
přitom, že s ohledem na splnění kritérií 
důvěryhodnosti a samotnou definici 
v Lisabonské smlouvě je nezbytné, aby 
byly cílům SZBP poskytnuty dostatečné 
rozpočtové prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 66

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že přepracovaná 
interinstitucionální dohoda o rozpočtové 
kázni a řádném finančním řízení z roku 
2006 musí do rozpočtového procesu SZBP 
vnést větší transparentnost a náležitě 
reagovat na informační požadavky 
rozpočtového orgánu, tak aby tento orgán 
byl plně a pravidelně informován 
o východiscích, souvislostech a finančních 
dopadech politických rozhodnutí 
přijímaných v této oblasti politiky; 
domnívá se, že Evropský parlament by měl 
před schválením mandátů a strategií 
v oblasti SZBP obdržet veškeré příslušné 
informace; vítá podporu, kterou 
místopředsedkyně Komise / vysoká 
představitelka vyjádřila s ohledem na 
návrh, že v rozpočtu by se měly odrazit 
všechny důležité mise SBOP; potvrzuje své 
stanovisko, že v zájmu posílení 
demokratické legitimity SZBP by před 
zahájením misí SBOP měly být 
konzultovány příslušné orgány Parlamentu 
a že by tyto orgány měly být schopny 
zejména náležitě kontrolovat civilní mise 
vysílané v rámci SBOP;

11. zdůrazňuje, že přepracovaná 
interinstitucionální dohoda o rozpočtové 
kázni a řádném finančním řízení z roku 
2006 musí do rozpočtového procesu SZBP 
vnést větší transparentnost a náležitě 
reagovat na informační požadavky 
rozpočtového orgánu, tak aby tento orgán 
byl plně a pravidelně informován 
o východiscích, souvislostech a finančních 
dopadech politických rozhodnutí 
přijímaných v této oblasti politiky; 
domnívá se, že Evropský parlament by měl 
před schválením mandátů a strategií 
v oblasti SZBP obdržet veškeré příslušné 
informace; vítá podporu, kterou 
místopředsedkyně Komise / vysoká 
představitelka vyjádřila s ohledem na 
návrh, že v rozpočtu by se měly odrazit 
všechny důležité mise SBOP, domnívá se 
však, že k dosažení plné transparentnosti 
a v zájmu demokratické kontroly by měla 
mít každá jednotlivá mise svou 
samostatnou rozpočtovou linii; potvrzuje 
své stanovisko, že v zájmu posílení 
demokratické legitimity SZBP by před 
zahájením misí SBOP měly být 
konzultovány příslušné orgány Parlamentu
a že by tyto orgány měly být schopny 
zejména náležitě kontrolovat civilní mise 
vysílané v rámci SBOP;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že pravidelné společné 
konzultační schůzky v oblasti SZBP by 

12. domnívá se, že pravidelné společné 
konzultační schůzky v oblasti SZBP by 
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měly být doplněny o další setkání, pokud 
vznikne potřeba poskytovat předběžné 
informace; navrhuje v této souvislosti, aby 
cílem těchto setkání bylo i poučení se 
z klíčových strategických a politicko-
vojenských otázek, aby se zlepšilo 
plánování a řízení budoucích misí a byl 
vytvořen postup, který bude předjímat 
budoucí potřeby; připomíná také své právo 
na konzultace a nutnost být náležitě 
informován o naléhavém financování 
určitých iniciativ zahájených v rámci SZBP 
v souladu s čl. 41 odst. 3 Smlouvy o EU;

měly být doplněny o další setkání, která 
budou poskytovat předběžné informace; 
navrhuje v této souvislosti, aby cílem 
těchto setkání bylo i poučení se z klíčových 
strategických a politicko-vojenských 
otázek, aby se zlepšilo plánování a řízení 
budoucích misí a byl vytvořen postup, 
který bude předjímat budoucí potřeby; 
připomíná také své právo na konzultace a 
nutnost být náležitě informován 
o naléhavém financování určitých iniciativ 
zahájených v rámci SZBP v souladu s čl. 
41 odst. 3 Smlouvy o EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. bere na vědomí svou povinnost, která 
pro něj vyplývá ze Smlouvy, že společně 
s vnitrostátními parlamenty vymezí 
organizaci a podporu účinné a pravidelné 
meziparlamentní spolupráce, zejména 
v otázkách společné zahraniční, 
bezpečnostní a obranné politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Návrh usnesení
Bod 13 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že činnost SBOP by se 
měla stát součástí komplexní politiky 
zaměřené na země a regiony v krizi; dále 
zdůrazňuje, že je potřeba posunout se od 
současného zaměření se a důrazu na
úspěšné vysílání misí SBOP a v budoucnu 
věnovat větší pozornost jejich úspěšnému 
provádění a tomu, aby měly dlouhodobý 
reálný dopad;

13. zdůrazňuje, že činnost SBOP by se 
měla stát součástí komplexní politiky 
zaměřené na země a regiony v krizi tam, 
kde jsou hodnoty a strategické zájmy EU 
v sázce a kde by operace SZBP poskytly 
skutečnou přidanou hodnotu v podpoře
míru, stability a právního státu; dále 
zdůrazňuje, že je třeba mít přesnější 
proces získávání informací, který umožní 
hodnocení úspěšného provádění každé 
operace a toho, zda má dlouhodobý reálný 
dopad;

Or. en

Pozměňovací návrh 70

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že činnost SBOP by se 
měla stát součástí komplexní politiky 
zaměřené na země a regiony v krizi; dále 
zdůrazňuje, že je potřeba posunout se od 
současného zaměření se a důrazu na 
úspěšné vysílání misí SBOP a v budoucnu 
věnovat větší pozornost jejich úspěšnému 
provádění a tomu, aby měly dlouhodobý 
reálný dopad;

13. zdůrazňuje, že činnost SBOP by se 
měla stát součástí komplexní politiky 
zaměřené na země a regiony v krizi; dále 
zdůrazňuje, že je potřeba posunout se od 
současného zaměření se a důrazu na 
úspěšné vysílání misí SBOP a v budoucnu 
věnovat větší pozornost jejich úspěšnému 
provádění a tomu, aby měly dlouhodobý 
reálný dopad; vyzývá místopředsedkyni 
Komise / vysokou představitelku, aby 
z předcházení konfliktům, urovnávání 
konfliktů mírovým způsobem a reformy 
bezpečnostního sektoru učinila prioritu 
SZBP a SBOP; naléhavě žádá 
místopředsedkyni Komise / vysokou 
představitelku, aby využila nově 
vytvořenou Evropskou službu pro vnější 
činnost k tomu, aby bylo zavedeno 
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provádění posouzení dopadů, a to jako 
standardní postup, na jehož základě by 
bylo možno u každé mise vysílané v rámci 
SZBP kvalitativně hodnotit četné dopady 
v hostitelské zemi či regionu z hlediska 
bezpečnosti, lidských práv, rovnosti mezi 
muži a ženami i dopady sociální a 
hospodářské;

Or. en

Pozměňovací návrh 71

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku, Radu a členské 
státy, aby odstranily nerovnováhu mezi 
civilními a vojenskými plánovacími 
kapacitami v rámci Evropské služby pro 
vnější činnost a aby zvýšily počet 
zaměstnanců v oblasti spravedlnosti, 
civilní správy, celní správy a mediace 
s cílem zajistit misím SBOP odpovídající a 
dostatečné odborné zázemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Willy Meyer, Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
optimální koordinaci reakce EU na 

vypouští se
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katastrofy a dalších nástrojů EU, jako 
jsou civilní či vojenské mise v rámci 
společné bezpečnostní a obranné politiky 
(SBOP), které již fungují na místě či by 
mohly být vyslány poté, co dojde ke 
katastrofě; domnívá se, že trvání na 
rozlišování mezi vojenskými a civilními 
operacemi zaměřenými na řešení krizí 
odráží zastaralé institucionální vzory a 
nikoli pravou realitu, a zdůrazňuje proto, 
že reagovat na krize je nutné na základě 
kombinace vojenských a civilních 
nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
optimální koordinaci reakce EU na 
katastrofy a dalších nástrojů EU, jako jsou 
civilní či vojenské mise v rámci společné 
bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), 
které již fungují na místě či by mohly být 
vyslány poté, co dojde ke katastrofě; 
domnívá se, že trvání na rozlišování mezi 
vojenskými a civilními operacemi 
zaměřenými na řešení krizí odráží zastaralé 
institucionální vzory a nikoli pravou 
realitu, a zdůrazňuje proto, že reagovat na 
krize je nutné na základě kombinace
vojenských a civilních nástrojů;

14. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
optimální koordinaci reakce EU na 
katastrofy a dalších nástrojů EU, jako jsou 
civilní či vojenské mise v rámci společné 
bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), 
které již fungují na místě či by mohly být 
vyslány poté, co dojde ke katastrofě; je 
toho názoru, že trvání na rozlišování mezi 
vojenskými a civilními operacemi 
zaměřenými na řešení krizí odráží spíše 
zastaralé institucionální vzory a že civilně-
vojenská interakce a spolupráce může 
lépe reagovat na reálnou situaci v místě; 
zdůrazňuje proto, že je nutné systematické 
hodnocení, kdy potřeby budou posouzeny 
u každého případu jednotlivě, aby bylo 
možné zajistit v daném případě co 
nejvhodnější kombinaci vojenských a 
civilních nástrojů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 74
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
optimální koordinaci reakce EU na 
katastrofy a dalších nástrojů EU, jako jsou 
civilní či vojenské mise v rámci společné 
bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), 
které již fungují na místě či by mohly být 
vyslány poté, co dojde ke katastrofě; 
domnívá se, že trvání na rozlišování mezi 
vojenskými a civilními operacemi 
zaměřenými na řešení krizí odráží 
zastaralé institucionální vzory a nikoli 
pravou realitu, a zdůrazňuje proto, že 
reagovat na krize je nutné na základě 
kombinace vojenských a civilních 
nástrojů;

14. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
optimální koordinaci reakce EU na 
katastrofy a dalších nástrojů EU a rovněž 
koordinaci v rámci úsilí dalších 
mezinárodních organizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 75

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
optimální koordinaci reakce EU na 
katastrofy a dalších nástrojů EU, jako jsou 
civilní či vojenské mise v rámci společné 
bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), 
které již fungují na místě či by mohly být 
vyslány poté, co dojde ke katastrofě; 
domnívá se, že trvání na rozlišování mezi 

14. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
optimální koordinaci reakce EU na 
katastrofy a dalších nástrojů EU, jako jsou 
civilní či vojenské mise v rámci společné 
bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), 
které již fungují na místě či by mohly být 
vyslány poté, co dojde ke katastrofě; 
přetrvávají jeho obavy ohledně pokusů 
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vojenskými a civilními operacemi 
zaměřenými na řešení krizí odráží zastaralé 
institucionální vzory a nikoli pravou 
realitu, a zdůrazňuje proto, že reagovat na 
krize je nutné na základě kombinace 
vojenských a civilních nástrojů;

využívat bojových sil bojových skupin EU 
k reakci na katastrofy a připomíná, že 
větší využívání kapacit SBOP, ale i 
nástroje stability EU pro reakci na 
katastrofy, pomoc a obnovu značně omezí 
a oslabí schopnost EU řešit politickou 
krizi a angažovat se ve snahách 
o nastolení, udržení a budování míru; 
domnívá se, že trvání na rozlišování mezi 
vojenskými a civilními operacemi 
zaměřenými na řešení krizí odráží zastaralé 
institucionální vzory a nikoli pravou 
realitu, a zdůrazňuje proto, že reagovat na 
krize je nutné na základě kombinace 
vojenských a civilních nástrojů; 
připomíná, že zatímco 16 z 24 misí SBOP 
je civilní povahy, 7 jich bylo vojenských a 
pouze jedna měla civilní a vojenský 
charakter; naléhavě žádá 
místopředsedkyni Komise / vysokou 
představitelku, aby nejmenovala vojenský 
personál do vedení výhradně civilních 
misí, jak tomu bylo v případě mise 
EULEX;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Arnaud Danjean, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Andrey 
Kovatchev, Krzysztof Lisek

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
optimální koordinaci reakce EU na 
katastrofy a dalších nástrojů EU, jako jsou 
civilní či vojenské mise v rámci společné 
bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), 
které již fungují na místě či by mohly být 
vyslány poté, co dojde ke katastrofě; 
domnívá se, že trvání na rozlišování mezi 
vojenskými a civilními operacemi 
zaměřenými na řešení krizí odráží zastaralé 

14. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
optimální koordinaci reakce EU na 
katastrofy a dalších nástrojů EU, jako jsou 
civilní či vojenské mise v rámci společné 
bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), 
které již fungují na místě či by mohly být 
vyslány poté, co dojde ke katastrofě; 
domnívá se, že trvání na rozlišování mezi 
vojenskými a civilními operacemi 
zaměřenými na řešení krizí odráží zastaralé 
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institucionální vzory a nikoli pravou 
realitu, a zdůrazňuje proto, že reagovat na 
krize je nutné na základě kombinace 
vojenských a civilních nástrojů;

institucionální vzory a nikoli pravou 
realitu, a zdůrazňuje proto, že reagovat na 
některé krize může být nutné na základě 
kombinace vojenských a civilních nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
optimální koordinaci reakce EU na 
katastrofy a dalších nástrojů EU, jako jsou 
civilní či vojenské mise v rámci společné 
bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), 
které již fungují na místě či by mohly být 
vyslány poté, co dojde ke katastrofě; 
domnívá se, že trvání na rozlišování mezi 
vojenskými a civilními operacemi 
zaměřenými na řešení krizí odráží zastaralé
institucionální vzory a nikoli pravou 
realitu, a zdůrazňuje proto, že reagovat na 
krize je nutné na základě kombinace 
vojenských a civilních nástrojů;

14. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
optimální koordinaci reakce EU na 
katastrofy a dalších nástrojů EU, jako jsou 
civilní a/nebo vojenské mise v rámci 
společné bezpečnostní a obranné politiky 
(SBOP), které již fungují na místě či by 
mohly být vyslány poté, co dojde ke 
katastrofě; domnívá se, že trvání na 
rozlišování mezi vojenskými a civilními 
operacemi zaměřenými na řešení krizí 
odráží zastaralé institucionální vzory a 
nikoli pravou realitu, a zdůrazňuje proto, 
že reagovat na krize je nutné na základě 
kombinace vojenských a civilních nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
optimální koordinaci reakce EU na 
katastrofy a dalších nástrojů EU, jako jsou 
civilní či vojenské mise v rámci společné 

14. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
optimální koordinaci reakce EU na 
katastrofy a dalších nástrojů EU, jako jsou 
civilní či vojenské mise v rámci společné 
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bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), 
které již fungují na místě či by mohly být 
vyslány poté, co dojde ke katastrofě; 
domnívá se, že trvání na rozlišování mezi 
vojenskými a civilními operacemi 
zaměřenými na řešení krizí odráží zastaralé 
institucionální vzory a nikoli pravou 
realitu, a zdůrazňuje proto, že reagovat na 
krize je nutné na základě kombinace 
vojenských a civilních nástrojů;

bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), 
které již fungují na místě či by mohly být 
vyslány poté, co dojde ke katastrofě; 
domnívá se, že trvání na rozlišování mezi 
vojenskými a civilními operacemi 
zaměřenými na řešení krizí odráží zastaralé 
institucionální vzory a nikoli pravou 
realitu, a zdůrazňuje proto, že reagovat na 
krize je obvykle nutné na základě 
kombinace vojenských a civilních nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
optimální koordinaci reakce EU na 
katastrofy a dalších nástrojů EU, jako jsou 
civilní či vojenské mise v rámci společné 
bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), 
které již fungují na místě či by mohly být 
vyslány poté, co dojde ke katastrofě; 
domnívá se, že trvání na rozlišování mezi 
vojenskými a civilními operacemi 
zaměřenými na řešení krizí odráží zastaralé 
institucionální vzory a nikoli pravou 
realitu, a zdůrazňuje proto, že reagovat na 
krize je nutné na základě kombinace 
vojenských a civilních nástrojů;

14. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
optimální koordinaci reakce EU na 
katastrofy a dalších nástrojů EU, jako jsou 
civilní či vojenské mise v rámci společné 
bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), 
které již fungují na místě či by mohly být 
vyslány poté, co dojde ke katastrofě; 
domnívá se, že trvání na rozlišování mezi 
vojenskými a civilními operacemi 
zaměřenými na řešení krizí odráží zastaralé 
institucionální vzory a nikoli pravou 
realitu, a zdůrazňuje proto, že reagovat na 
krize může být nutné na základě 
kombinace vojenských a civilních nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Nirj Deva

Návrh usnesení
Bod 14 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
optimální koordinaci reakce EU na 
katastrofy a dalších nástrojů EU, jako jsou 
civilní či vojenské mise v rámci společné 
bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), 
které již fungují na místě či by mohly být 
vyslány poté, co dojde ke katastrofě; 
domnívá se, že trvání na rozlišování mezi 
vojenskými a civilními operacemi 
zaměřenými na řešení krizí odráží zastaralé 
institucionální vzory a nikoli pravou 
realitu, a zdůrazňuje proto, že reagovat na 
krize je nutné na základě kombinace 
vojenských a civilních nástrojů;

14. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
optimální koordinaci reakce EU na 
katastrofy a dalších nástrojů EU, jako jsou 
civilní či vojenské mise v rámci společné 
bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), 
které již fungují na místě či by mohly být 
vyslány poté, co dojde ke katastrofě; 
domnívá se, že trvání na rozlišování mezi 
vojenskými a civilními operacemi 
zaměřenými na řešení krizí odráží zastaralé 
institucionální vzory a nikoli pravou 
realitu, a zdůrazňuje proto, že reagovat na 
krize je nutné na základě kombinace 
vojenských a civilních nástrojů, na základě 
komplexního pochopení vazeb mezi 
faktory bezpečnosti a rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. připomíná, že je nutné, aby byla 
vytvořena evropská jednotka civilní 
ochrany, vycházející ze stávajícího 
evropského mechanismu civilní ochrany, 
kterou Parlament opakovaně požadoval a 
u níž by mělo být kdykoli možné, aby na 
žádost fungovala mimo EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 82
Willy Meyer, Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že katastrofy nesmí vést 
k rozmísťování či přesunu vojenských sil 
uvnitř ani vně EU; měly by ale být 
k dispozici nezbytné zdroje, aby jednotky 
civilní ochrany mohly úkol plnit řádným 
způsobem a samy; kromě toho 
zdůrazňuje, že civilní a vojenská 
spolupráce v sobě skrývá neodhadnutelné 
riziko, že civilisté budou využíváni 
k dosažení vojenských cílů, což může vést 
k dalekosáhlým důsledkům: v očích 
místního obyvatelstva ztrácejí tyto 
jednotky své neutrální a výhradně 
humanitární postavení; z toho důvodu by 
civilní a vojenské operace měly zůstat ve 
všech oblastech přísně oddělené;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Willy Meyer, Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že důležitou strategickou 
prioritou EU je posilování mezinárodního 
partnerství pro řešení krizí a prohlubování 
dialogu s dalšími významnými aktéry při 
řešení krizí – například OSN, NATO, 
Africkou unií, OBSE i třetími zeměmi, 
jako jsou Spojené státy, Turecko, Norsko 
a Kanada, a dále synchronizace opatření, 
výměna informací a společné využívání 
zdrojů v oblasti stability a budování míru, 
včetně spolupráce při řešení krizí a 

vypouští se
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zejména námořní bezpečnosti a také boj 
proti terorizmu podle mezinárodního 
práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, 
Krzysztof Lisek

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že důležitou strategickou 
prioritou EU je posilování mezinárodního 
partnerství pro řešení krizí a prohlubování 
dialogu s dalšími významnými aktéry při 
řešení krizí – například OSN, NATO, 
Africkou unií, OBSE i třetími zeměmi, 
jako jsou Spojené státy, Turecko, Norsko 
a Kanada, a dále synchronizace opatření,
výměna informací a společné využívání 
zdrojů v oblasti stability a budování míru, 
včetně spolupráce při řešení krizí a 
zejména námořní bezpečnosti a také boj 
proti terorizmu podle mezinárodního 
práva;

15. domnívá se, že důležitou strategickou 
prioritou EU je posilování mezinárodního 
partnerství pro řešení krizí a prohlubování 
dialogu s dalšími významnými aktéry při 
řešení krizí – ať už to budou celosvětové 
nebo regionální organizace či třetí země, a 
dále synchronizace opatření, výměna 
informací a koordinace kroků, a kdykoli to 
bude relevantní, společné využívání zdrojů 
v oblasti stability a budování míru;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že důležitou strategickou 
prioritou EU je posilování mezinárodního 
partnerství pro řešení krizí a prohlubování 
dialogu s dalšími významnými aktéry při 

15. domnívá se, že důležitou strategickou 
prioritou EU je doplňování úlohy 
organizací, jako je NATO, s přesnějším 
rozdělením práce mezi civilní a vojenské 
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řešení krizí – například OSN, NATO,
Africkou unií, OBSE i třetími zeměmi, 
jako jsou Spojené státy, Turecko, Norsko a 
Kanada, a dále synchronizace opatření, 
výměna informací a společné využívání 
zdrojů v oblasti stability a budování míru, 
včetně spolupráce při řešení krizí a 
zejména námořní bezpečnosti a také boj 
proti terorizmu podle mezinárodního 
práva;

činnosti, a rovněž prohlubování dialogu 
s dalšími významnými aktéry při řešení 
krizí – například OSN, Africkou unií, 
OBSE i třetími zeměmi, jako jsou Spojené 
státy, Turecko, Norsko a Kanada, a dále 
synchronizace opatření, výměna informací 
a společné využívání zdrojů v oblasti 
budování míru, včetně spolupráce při 
řešení krizí a zejména námořní bezpečnosti 
a také boj proti terorizmu podle 
mezinárodního práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že důležitou strategickou 
prioritou EU je posilování mezinárodního 
partnerství pro řešení krizí a prohlubování 
dialogu s dalšími významnými aktéry při 
řešení krizí – například OSN, NATO, 
Africkou unií, OBSE i třetími zeměmi, 
jako jsou Spojené státy, Turecko, Norsko a 
Kanada, a dále synchronizace opatření, 
výměna informací a společné využívání 
zdrojů v oblasti stability a budování míru,
včetně spolupráce při řešení krizí a 
zejména námořní bezpečnosti a také boj 
proti terorizmu podle mezinárodního 
práva;

15. domnívá se, že důležitou strategickou 
prioritou EU je posilování mezinárodního 
partnerství pro řešení krizí a prohlubování 
dialogu s dalšími významnými aktéry při 
řešení krizí – například OSN, NATO, 
Africkou unií, OBSE i třetími zeměmi, 
jako jsou Spojené státy, Turecko, Norsko a 
Kanada; zdůrazňuje potřebu
synchronizace opatření, výměny informací 
a společného využívání zdrojů v oblasti 
stability a budování míru, námořní 
bezpečnosti a také boj proti terorizmu 
podle mezinárodního práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 15 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že důležitou strategickou 
prioritou EU je posilování mezinárodního 
partnerství pro řešení krizí a prohlubování 
dialogu s dalšími významnými aktéry při 
řešení krizí – například OSN, NATO, 
Africkou unií, OBSE i třetími zeměmi, 
jako jsou Spojené státy, Turecko, Norsko 
a Kanada, a dále synchronizace opatření, 
výměna informací a společné využívání 
zdrojů v oblasti stability a budování míru, 
včetně spolupráce při řešení krizí a 
zejména námořní bezpečnosti a také boj 
proti terorizmu podle mezinárodního 
práva;

15. domnívá se, že důležitou strategickou 
prioritou EU je posilování mezinárodního 
partnerství pro řešení krizí a prohlubování 
dialogu s dalšími významnými aktéry při 
řešení krizí – například OSN, NATO, 
Africkou unií, OBSE, a dále synchronizace 
opatření, zdokonalení systému včasného 
varování, zajištění výměny osvědčených 
postupů a informací a společné využívání 
zdrojů v oblasti stability a budování míru, 
včetně spolupráce při řešení krizí a 
zejména námořní bezpečnosti a také boj 
proti terorizmu podle mezinárodního 
práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že důležitou strategickou
prioritou EU je posilování mezinárodního 
partnerství pro řešení krizí a prohlubování 
dialogu s dalšími významnými aktéry při 
řešení krizí – například OSN, NATO, 
Africkou unií, OBSE i třetími zeměmi, 
jako jsou Spojené státy, Turecko, Norsko a 
Kanada, a dále synchronizace opatření, 
výměna informací a společné využívání 
zdrojů v oblasti stability a budování míru, 
včetně spolupráce při řešení krizí a 
zejména námořní bezpečnosti a také boj 
proti terorizmu podle mezinárodního 
práva;

15. domnívá se, že důležitou prioritou EU 
je posilování mezinárodního partnerství 
pro řešení krizí a prohlubování dialogu s 
dalšími významnými aktéry při řešení krizí 
– například OSN, NATO, Africkou unií, 
OBSE i třetími zeměmi, jako jsou Spojené 
státy, Turecko, Norsko a Kanada, a dále 
synchronizace opatření, výměna informací 
a společné využívání zdrojů v oblasti 
stability a budování míru, včetně 
spolupráce při řešení krizí a zejména 
námořní bezpečnosti a také boj proti 
terorizmu podle mezinárodního práva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 89
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že důležitou strategickou 
prioritou EU je posilování mezinárodního 
partnerství pro řešení krizí a prohlubování 
dialogu s dalšími významnými aktéry při 
řešení krizí – například OSN, NATO, 
Africkou unií, OBSE i třetími zeměmi, 
jako jsou Spojené státy, Turecko, Norsko a 
Kanada, a dále synchronizace opatření, 
výměna informací a společné využívání 
zdrojů v oblasti stability a budování míru, 
včetně spolupráce při řešení krizí a 
zejména námořní bezpečnosti a také boj 
proti terorizmu podle mezinárodního 
práva;

15. domnívá se, že důležitou strategickou 
prioritou EU je posilování mezinárodního 
partnerství pro řešení krizí a prohlubování 
dialogu s dalšími významnými aktéry při 
řešení krizí – například OSN, NATO, 
Africkou unií, OBSE i třetími zeměmi, 
jako jsou Spojené státy, Turecko, Norsko a 
Kanada, a dále synchronizace opatření, 
výměna informací a společné využívání 
zdrojů v oblasti stability a budování míru, 
včetně spolupráce při řešení krizí a 
zejména námořní bezpečnosti a také boj 
proti terorizmu podle mezinárodního 
práva; zdůrazňuje, že je pro EU nutné, aby 
byla vhodně zastoupena při Radě 
bezpečnosti Organizace spojených 
národů, a to případně přerozdělením 
křesel, které jsou v současné době 
vyčleněny jejím členským státům, a 
využila svých pravomocí k zahájení 
reformy a rozšíření Rady bezpečnosti 
Organizace spojených národů ve snaze 
učinit ji reprezentativnější a zlepšit její 
legitimitu a účinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že zřízení Evropské 
služby pro vnější činnost poskytuje EU 
jedinečnou příležitost ke splnění jejích 



AM\859936CS.doc 55/179 PE452.878v03-00

CS

závazků v předcházení konfliktům a 
budování míru, s přihlédnutím zejména ke 
Göteborskému programu, a k dalšímu 
rozšíření kapacit EU pro předcházení 
konfliktům jako alternativu oproti řešení 
krizí; za tímto účelem zdůrazňuje, že je 
třeba postavit na stejnou úroveň ředitelství 
pro prevenci konfliktů a bezpečnostní 
politiku s ostatními ředitelstvími tím, že 
bude mít přiměřené zdroje na plánování 
politiky, a tím, že bude posilovat vazby
s územními útvary a na vytvoření 
formálních styků s příslušnými 
pracovními skupinami Rady; je toho 
názoru, že stávající oddělení struktury pro 
řešení krizí od ředitelství pro prevenci 
konfliktů a bezpečnostní politiku musí být 
rovněž přehodnoceno;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Nirj Deva

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. se domnívá, že podle seznamu 
„nefunkčních států“ za rok 2010 Fondu 
pro mír existuje v současné době po celém 
světě odhadem 38 zranitelných států, 
v nichž podle Světové banky žije více než 
miliarda lidí, a např. EU by vzhledem 
k tomu měla navrhnout pro využívání 
svých nástrojů vnější činnosti 
komplexnější strategii s cílem posílit 
demokratické budování států;

Or. en
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Pozměňovací návrh 92
Willy Meyer, Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je nutné zabránit tomu, 
aby se energetické zásobování EU stalo 
závislým na třetích zemích, což by 
podkopalo nezávislost zahraniční politiky 
EU; připomíná, že je naléhavě nutné řešit 
energetické otázky na základě společné 
vnější energetické politiky, který by byla 
založena na tom, že dodávky energie 
budou zajišťovat různí dodavatelé; v této 
souvislosti vyzývá místopředsedkyni / 
vysokou představitelku, aby se rozhodně 
zasadila o uplatnění doporučení 
Parlamentu týkajících se vypracování 
důsledné a koordinované politiky, 
zejména na základě prosazování jednoty 
EU v rámci konstruktivního dialogu 
s dodavateli energie a zejména s Ruskem 
a tranzitními zeměmi;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je nutné zabránit tomu, 
aby se energetické zásobování EU stalo 
závislým na třetích zemích, což by 
podkopalo nezávislost zahraniční politiky
EU; připomíná, že je naléhavě nutné řešit 
energetické otázky na základě společné 
vnější energetické politiky, který by byla 
založena na tom, že dodávky energie 
budou zajišťovat různí dodavatelé; v této 

16. zdůrazňuje význam jednotnosti a 
důslednosti v oblasti vnější činnosti EU 
v energetických otázkách a poukazuje na 
to, že koncept energetického zásobování je 
bytostně spjat s problémem spolehlivosti 
dodávek; připomíná proto, že je naléhavě 
nutné řešit energetické otázky na základě 
společné vnější energetické politiky, která
by byla založena na lepší koordinaci 
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souvislosti vyzývá místopředsedkyni / 
vysokou představitelku, aby se rozhodně 
zasadila o uplatnění doporučení 
Parlamentu týkajících se vypracování 
důsledné a koordinované politiky, zejména 
na základě prosazování jednoty EU v rámci 
konstruktivního dialogu s dodavateli 
energie a zejména s Ruskem a tranzitními 
zeměmi;

politik členských států v této oblasti a na 
tom, že dodávky energie budou zajišťovat 
různí dodavatelé; vítá rozhodnutí 
Evropské rady vyzvat Komisi, aby 
předložila do června 2011 sdělení 
k zabezpečení dodávek a mezinárodní 
spolupráci zaměřené na další zlepšování 
jednotnosti a důslednosti v oblasti vnější 
činnosti EU v energetických otázkách; 
v této souvislosti vyzývá místopředsedkyni 
/ vysokou představitelku, aby se rozhodně 
zasadila o uplatnění doporučení 
Parlamentu týkajících se vypracování 
důsledné a koordinované politiky, zejména
na základě prosazování jednoty EU v rámci 
konstruktivního dialogu s dodavateli 
energie a zejména s Ruskem a tranzitními 
zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je nutné zabránit tomu, 
aby se energetické zásobování EU stalo
závislým na třetích zemích, což by 
podkopalo nezávislost zahraniční politiky 
EU; připomíná, že je naléhavě nutné řešit 
energetické otázky na základě společné 
vnější energetické politiky, který by byla 
založena na tom, že dodávky energie 
budou zajišťovat různí dodavatelé; v této 
souvislosti vyzývá místopředsedkyni / 
vysokou představitelku, aby se rozhodně 
zasadila o uplatnění doporučení 
Parlamentu týkajících se vypracování 
důsledné a koordinované politiky, zejména 
na základě prosazování jednoty EU v rámci 
konstruktivního dialogu s dodavateli 
energie a zejména s Ruskem a tranzitními 

16. varuje před rizikem, že se energetické 
zásobování EU stane plně závislým na
třetích zemích; připomíná, že je naléhavě 
nutné řešit energetické otázky na základě 
společné vnější energetické politiky, která
by byla založena na tom, že dodávky 
energie budou zajišťovat různí dodavatelé; 
v této souvislosti vyzývá místopředsedkyni 
/ vysokou představitelku, aby se rozhodně 
zasadila o uplatnění doporučení 
Parlamentu týkajících se vypracování 
důsledné a koordinované politiky, zejména 
na základě prosazování jednoty EU v rámci 
konstruktivního dialogu s dodavateli 
energie a zejména s Ruskem a tranzitními 
zeměmi;
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zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je nutné zabránit tomu, 
aby se energetické zásobování EU stalo 
závislým na třetích zemích, což by 
podkopalo nezávislost zahraniční politiky 
EU; připomíná, že je naléhavě nutné řešit 
energetické otázky na základě společné 
vnější energetické politiky, který by byla 
založena na tom, že dodávky energie 
budou zajišťovat různí dodavatelé; v této 
souvislosti vyzývá místopředsedkyni / 
vysokou představitelku, aby se rozhodně 
zasadila o uplatnění doporučení 
Parlamentu týkajících se vypracování 
důsledné a koordinované politiky, zejména 
na základě prosazování jednoty EU v rámci 
konstruktivního dialogu s dodavateli 
energie a zejména s Ruskem a tranzitními 
zeměmi;

16. zdůrazňuje, že je nutné zajistit, aby se 
EU nestala v otázkách jejího 
energetického zásobování přespříliš 
závislou na třetích zemích, což by mohlo 
nakonec podkopat nezávislost její 
zahraniční politiky; připomíná, že je 
naléhavě nutné řešit energetické otázky na 
základě společné vnější energetické 
politiky, která by byla založena na tom, že 
dodávky energie budou zajišťovat různí 
dodavatelé; v této souvislosti vyzývá 
místopředsedkyni / vysokou představitelku, 
aby se rozhodně zasadila o uplatnění 
doporučení Parlamentu týkajících se 
vypracování důsledné a koordinované 
politiky, zejména na základě prosazování 
jednoty EU v rámci konstruktivního 
dialogu s dodavateli energie a zejména 
s Ruskem a tranzitními zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je nutné zabránit tomu, 
aby se energetické zásobování EU stalo 

16. zdůrazňuje, že je nutné zabránit tomu, 
aby se energetické zásobování členských 
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závislým na třetích zemích, což by 
podkopalo nezávislost zahraniční politiky 
EU; připomíná, že je naléhavě nutné řešit 
energetické otázky na základě společné
vnější energetické politiky, který by byla 
založena na tom, že dodávky energie 
budou zajišťovat různí dodavatelé; v této 
souvislosti vyzývá místopředsedkyni / 
vysokou představitelku, aby se rozhodně 
zasadila o uplatnění doporučení 
Parlamentu týkajících se vypracování 
důsledné a koordinované politiky, zejména 
na základě prosazování jednoty EU
v rámci konstruktivního dialogu 
s dodavateli energie a zejména s Ruskem a 
tranzitními zeměmi;

států EU stalo závislým na třetích zemích; 
připomíná, že je naléhavě nutné řešit 
energetické otázky na základě 
koordinovanější vnější energetické 
politiky, která by byla založena na tom, že 
dodávky energie budou zajišťovat různí 
dodavatelé; v této souvislosti vyzývá 
místopředsedkyni / vysokou představitelku, 
aby se rozhodně zasadila o uplatnění 
doporučení Parlamentu týkajících se 
vypracování důsledné a koordinované 
politiky, zejména na základě prosazování 
konstruktivního dialogu s dodavateli 
energie a zejména s Ruskem a tranzitními 
zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je nutné zabránit tomu, 
aby se energetické zásobování EU stalo 
závislým na třetích zemích, což by 
podkopalo nezávislost zahraniční politiky 
EU; připomíná, že je naléhavě nutné řešit 
energetické otázky na základě společné 
vnější energetické politiky, který by byla 
založena na tom, že dodávky energie 
budou zajišťovat různí dodavatelé; v této 
souvislosti vyzývá místopředsedkyni / 
vysokou představitelku, aby se rozhodně 
zasadila o uplatnění doporučení 
Parlamentu týkajících se vypracování 
důsledné a koordinované politiky, zejména 
na základě prosazování jednoty EU v rámci 
konstruktivního dialogu s dodavateli 
energie a zejména s Ruskem a tranzitními 
zeměmi;

16. zdůrazňuje, že je nutné zabránit tomu, 
aby se energetické zásobování EU stalo 
závislým na třetích zemích, což by 
podkopalo nezávislost zahraniční politiky 
EU; připomíná, že je naléhavě nutné řešit 
energetické otázky na základě společné 
vnější energetické politiky, která by byla 
založena na tom, že dodávky energie 
budou zajišťovat různí dodavatelé, 
realizaci projektů strategické energetické 
infrastruktury, jako je Nabucco, a 
povzbuzování sousedních zemí, aby přijaly 
vlastní pravidla pro vnitřní trh s energií; 
v této souvislosti vyzývá místopředsedkyni 
/ vysokou představitelku, aby se rozhodně 
zasadila o uplatnění doporučení 
Parlamentu týkajících se vypracování 
důsledné a koordinované politiky, zejména 
na základě prosazování jednoty EU v rámci 
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konstruktivního dialogu s dodavateli 
energie a zejména s Ruskem, ale i 
s tranzitními zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je nutné zabránit tomu, 
aby se energetické zásobování EU stalo 
závislým na třetích zemích, což by 
podkopalo nezávislost zahraniční politiky 
EU; připomíná, že je naléhavě nutné řešit 
energetické otázky na základě společné 
vnější energetické politiky, který by byla 
založena na tom, že dodávky energie 
budou zajišťovat různí dodavatelé; v této 
souvislosti vyzývá místopředsedkyni / 
vysokou představitelku, aby se rozhodně 
zasadila o uplatnění doporučení 
Parlamentu týkajících se vypracování 
důsledné a koordinované politiky, zejména 
na základě prosazování jednoty EU v rámci 
konstruktivního dialogu s dodavateli 
energie a zejména s Ruskem a tranzitními 
zeměmi;

16. zdůrazňuje, že je nutné zabránit tomu, 
aby se energetické zásobování EU stalo 
závislým na třetích zemích, což by 
podkopalo nezávislost zahraniční politiky 
EU; připomíná, že je naléhavě nutné řešit 
energetické otázky podporou
obnovitelných zdrojů energie a domácích 
fosilních paliv, dokončením účinného 
vnitřního trhu s energií a na základě 
společné vnější energetické politiky, která
by byla založena na tom, že dodávky 
energie budou zajišťovat různí dodavatelé; 
v této souvislosti vyzývá místopředsedkyni 
/ vysokou představitelku, aby se rozhodně 
zasadila o uplatnění doporučení 
Parlamentu týkajících se vypracování 
důsledné a koordinované politiky, zejména 
na základě prosazování jednoty EU v rámci 
konstruktivního dialogu s dodavateli 
energie a zejména s Ruskem a tranzitními 
zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 99

Charles Tannock za skupinu ECR
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Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je nutné zabránit tomu, 
aby se energetické zásobování EU stalo 
závislým na třetích zemích, což by 
podkopalo nezávislost zahraniční politiky 
EU; připomíná, že je naléhavě nutné řešit 
energetické otázky na základě společné 
vnější energetické politiky, který by byla 
založena na tom, že dodávky energie 
budou zajišťovat různí dodavatelé; v této 
souvislosti vyzývá místopředsedkyni / 
vysokou představitelku, aby se rozhodně 
zasadila o uplatnění doporučení 
Parlamentu týkajících se vypracování 
důsledné a koordinované politiky, zejména 
na základě prosazování jednoty EU v rámci 
konstruktivního dialogu s dodavateli 
energie a zejména s Ruskem a tranzitními 
zeměmi;

16. zdůrazňuje, že je nutné zabránit tomu, 
aby se energetické zásobování EU stalo 
závislým na třetích zemích, což by 
podkopalo nezávislost zahraniční politiky 
EU; připomíná, že je naléhavě nutné řešit 
energetické otázky na základě společné 
vnější energetické politiky, která by byla 
založena na tom, že dodávky energie 
budou zajišťovat různí dodavatelé; v této 
souvislosti vyzývá místopředsedkyni / 
vysokou představitelku, aby se rozhodně 
zasadila o uplatnění doporučení 
Parlamentu týkajících se vypracování 
důsledné a koordinované politiky, zejména 
na základě prosazování jednoty EU v rámci 
konstruktivního dialogu s dodavateli 
energie a zejména s Ruskem a tranzitními 
zeměmi; vyjadřuje svou nespokojenost 
s nedostatečnou rozhodností Komise 
ohledně podpory výstavby plynovodu 
Nabucco či dalších životaschopných 
alternativ využívajících jižního koridoru, 
jako je Whitestream; vyjadřuje politování 
nad tím, že se členské státy aktivně 
zapojují do podpůrných iniciativ, které ve 
skutečnosti konkurují snahám zaměřeným 
na zabezpečení a diverzifikaci zdrojů 
energetického zásobování;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Krzysztof Lisek

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je nutné zabránit tomu, 
aby se energetické zásobování EU stalo 

16. zdůrazňuje, že je nutné zabránit tomu, 
aby se energetické zásobování EU stalo 
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závislým na třetích zemích, což by 
podkopalo nezávislost zahraniční politiky 
EU; připomíná, že je naléhavě nutné řešit 
energetické otázky na základě společné 
vnější energetické politiky, který by byla 
založena na tom, že dodávky energie 
budou zajišťovat různí dodavatelé; v této 
souvislosti vyzývá místopředsedkyni / 
vysokou představitelku, aby se rozhodně 
zasadila o uplatnění doporučení 
Parlamentu týkajících se vypracování 
důsledné a koordinované politiky, zejména 
na základě prosazování jednoty EU v rámci 
konstruktivního dialogu s dodavateli 
energie a zejména s Ruskem a tranzitními
zeměmi;

závislým na třetích zemích, což by 
podkopalo nezávislost zahraniční politiky 
EU; připomíná, že je naléhavě nutné řešit 
energetické otázky na základě společné 
vnější energetické politiky, která by byla 
založena na tom, že dodávky energie 
budou zajišťovat různí dodavatelé; v této 
souvislosti vyzývá místopředsedkyni / 
vysokou představitelku, aby se rozhodně 
zasadila o uplatnění doporučení 
Parlamentu týkajících se vypracování 
důsledné a koordinované politiky, zejména 
na základě prosazování jednoty EU v rámci 
konstruktivního dialogu s dodavateli 
energie a zejména s Ruskem a tranzitními 
zeměmi; dodávky energie by se měly
rovněž plně odrážet v rámci politiky 
rozšiřování EU a evropské politiky 
sousedství, mimo jiné prostřednictvím 
politického dialogu a praktické 
spolupráce s partnery, jako je Turecko a 
Ukrajina;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje nutnost koordinovat 
přípravu opatření na boj proti 
nekonvenčním hrozbám, jako jsou 
například počítačové útoky; vyzývá 
Komisi a Radu, aby provedla důkladnou 
analýzu těchto hrozeb a potřeb v této 
oblasti, která vyústí v mnohorozměrnou a 
komplexní evropskou strategii pro 
počítačovou bezpečnost, jež by měla 
zahrnovat pohotovostní plány pro případ 
počítačových útoků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 102

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. naléhavě žádá místopředsedkyni 
Komise / vysokou představitelku a členské 
státy EU, aby zahrnuly odkazy na rezoluce 
Rady bezpečnosti OSN č. 1325 a č. 1820 
do rozhodnutí Rady a mandátů misí 
souvisejících se SBOP a aby zajistily, že 
všechny mise v rámci SBOP budou mít 
alespoň jednoho poradce pro otázky 
rovnosti mezi muži a ženami a dále akční 
plán pro naplňování cílů rezolucí č. 1325 
a č. 1820; naléhavě žádá 
místopředsedkyni Komise / vysokou 
představitelku, členské státy EU a vedoucí 
misí, aby učinili ze spolupráce a 
konzultací s místními ženskými 
organizacemi standardní prvek 
jednotlivých misí;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že spolupráce v otázkách 
energetického zásobování se třetími 
zeměmi musí být založena na zásadách 
spolupráce a transparentnosti a významu
vzájemnosti; zdůrazňuje, že energetické 
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zásobování nesmí být garantováno 
použitím vojenských prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Francisco José Millán Mon

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že evropská vnější 
politika musí zohledňovat vnější rozměr 
evropského prostoru svobody, bezpečnosti 
a práva; znovu připomíná význam 
systematického řízení migrace; považuje 
za podstatné zajistit spolupráci zemí 
původu i tranzitních zemí a povzbudit 
dobrou spolupráci uplatňováním politiky 
pozitivní podmíněnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 105
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. opakuje své stanovisko, že vzhledem 
k tomu, že se změna klimatu stala 
klíčovým prvkem v mezinárodních 
vztazích, musí EU upevnit své vedoucí 
postavení při ovlivňování celosvětové 
změny klimatu a dále rozvíjet dialog 
s dalšími klíčovými aktéry, jako jsou 
rychle se rozvíjející velmoci (Čína, 
Brazílie, Indie), Rusko, Spojené státy 
americké a rozvojové země;

17. opakuje své stanovisko, že EU musí 
upevnit své vedoucí postavení při 
ovlivňování celosvětové změny klimatu a 
soustavně začleňovat otázku změny 
klimatu do všech vnějších politik a politik 
rozvojové spolupráce; vzhledem k tomu, 
že se změna klimatu stala klíčovým 
prvkem v mezinárodních vztazích a je 
v rostoucí míře označována za hlavní 
hrozbu pro mezinárodní bezpečnost a 
stabilitu, podporuje dialog s dalšími 
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klíčovými aktéry, jako jsou Spojené státy, 
Rusko, rychle se rozvíjející velmoci (Čína, 
Brazílie, Indie) a rozvojové a nejvíce 
postižené země;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. opakuje své stanovisko, že vzhledem 
k tomu, že se změna klimatu stala 
klíčovým prvkem v mezinárodních 
vztazích, musí EU upevnit své vedoucí 
postavení při ovlivňování celosvětové 
změny klimatu a dále rozvíjet dialog 
s dalšími klíčovými aktéry, jako jsou 
rychle se rozvíjející velmoci (Čína, 
Brazílie, Indie), Rusko, Spojené státy 
americké a rozvojové země;

17. opakuje své stanovisko, že vzhledem 
k tomu, že se změna klimatu stala 
klíčovým prvkem v mezinárodních 
vztazích a je nutná mezinárodní 
komplexní dohoda, aby změna klimatu 
mohla být řešena, musí EU upevnit své 
vedoucí postavení při ovlivňování 
celosvětové změny klimatu a dále rozvíjet 
dialog s dalšími klíčovými aktéry, jako 
jsou rychle se rozvíjející velmoci (Čína, 
Brazílie, Indie), Rusko, Spojené státy 
americké a rozvojové země;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. opakuje své stanovisko, že vzhledem 
k tomu, že se změna klimatu stala 
klíčovým prvkem v mezinárodních 
vztazích, musí EU upevnit své vedoucí 
postavení při ovlivňování celosvětové 
změny klimatu a dále rozvíjet dialog 

17. opakuje své stanovisko, že vzhledem 
k tomu, že se změna klimatu stala 
klíčovým prvkem v mezinárodních 
vztazích, musí EU upevnit své vedoucí 
postavení při ovlivňování celosvětové 
změny klimatu a dále rozvíjet dialog 
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s dalšími klíčovými aktéry, jako jsou 
rychle se rozvíjející velmoci (Čína, 
Brazílie, Indie), Rusko, Spojené státy 
americké a rozvojové země;

s dalšími klíčovými aktéry, jako jsou 
rychle se rozvíjející velmoci (Čína, 
Brazílie, Indie), Rusko, Spojené státy 
americké a rozvojové země; dále vyzývá 
Komisi, aby provedla všeoborové 
posouzení toho, jak změna klimatu působí 
na migrace, jaký vliv to má na Evropu a 
jak může EU přispět ke zmírnění dopadů 
změny klimatu či poškozování životního 
prostředí v postižených zemích a 
populacích; vyzývá Komisi a Radu, aby 
vytvořila soudržnou strategii navrženou 
k řešení dopadu změny klimatu na životy 
dotčených populací a těch zemí, jež jsou 
nejvíce vystaveny rizikům;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zastává názor, že důsledná zahraniční 
politika EU se musí v prvé řadě 
soustřeďovat na podporu demokracie, 
neboť demokratická společnost je 
základem pro dodržování lidských práv; 
domnívá se, že nová institucionální 
struktura orgánů EU, a zejména Evropská 
služba pro vnější činnost se svým 
specializovaným oddělením, nabízí 
příležitost zvýšit soulad a efektivitu EU 
v této oblasti; znovu zdůrazňuje své pevné 
odhodlání a připomíná své dlouhodobé 
úsilí v oblasti ochrany lidských práv a 
demokracie ve světě založené na 
dvoustranných vztazích se třetími zeměmi 
a aktivní účasti na mezinárodních fórech a 
také na podpoře mezinárodních a místních 
organizací občanské společnosti;

18. zastává názor, že důsledná zahraniční 
politika a vnější činnost EU se musí v prvé 
řadě soustřeďovat na podporu demokracie, 
právního státu a řádné správy věcí 
veřejných, neboť demokratická společnost 
je základem pro dodržování lidských práv; 
domnívá se, že nová institucionální 
struktura orgánů EU, a zejména Evropská 
služba pro vnější činnost se svým 
specializovaným oddělením, nabízí 
příležitost zvýšit soulad a efektivitu EU 
v této oblasti; naléhavě žádá 
místopředsedkyni Komise / vysokou 
představitelku, aby aktivně prosazovala 
zapojení třetích zemí v otázkách 
dodržování lidských práv, ale aby se také 
vyslovila proti případům porušování 
lidských práv a nezdráhala se přijmout 
vhodná opatření, jestliže jsou lidská práva 
porušována, zejména lidská práva žen, 
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které představují většinu světové 
populace; znovu zdůrazňuje své pevné 
odhodlání a připomíná své dlouhodobé 
úsilí v oblasti ochrany práv žen, lidských 
práv a demokracie ve světě založené na 
dvoustranných vztazích se třetími zeměmi 
a aktivní účasti na mezinárodních fórech a 
také na podpoře mezinárodních a místních 
organizací občanské společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zastává názor, že důsledná zahraniční 
politika EU se musí v prvé řadě 
soustřeďovat na podporu demokracie, 
neboť demokratická společnost je 
základem pro dodržování lidských práv; 
domnívá se, že nová institucionální 
struktura orgánů EU, a zejména Evropská 
služba pro vnější činnost se svým 
specializovaným oddělením, nabízí 
příležitost zvýšit soulad a efektivitu EU 
v této oblasti; znovu zdůrazňuje své pevné 
odhodlání a připomíná své dlouhodobé 
úsilí v oblasti ochrany lidských práv a 
demokracie ve světě založené na 
dvoustranných vztazích se třetími zeměmi 
a aktivní účasti na mezinárodních fórech a 
také na podpoře mezinárodních a místních 
organizací občanské společnosti;

18. zastává názor, že důsledná zahraniční 
politika EU se musí v prvé řadě 
soustřeďovat na podporu právního státu a 
demokratické vlády, neboť zákonná 
demokratická společnost je základem pro 
dodržování lidských práv; domnívá se, že 
nová institucionální struktura orgánů EU, a 
zejména Evropská služba pro vnější 
činnost se svým specializovaným 
oddělením, nabízí příležitost zvýšit soulad 
a efektivitu EU v této oblasti; znovu 
zdůrazňuje své pevné odhodlání a 
připomíná své dlouhodobé úsilí v oblasti 
ochrany lidských práv a demokracie ve 
světě založené na dvoustranných vztazích 
se třetími zeměmi a aktivní účasti na 
mezinárodních fórech a také na podpoře 
mezinárodních a místních organizací 
občanské společnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 110
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zastává názor, že důsledná zahraniční
politika EU se musí v prvé řadě 
soustřeďovat na podporu demokracie, 
neboť demokratická společnost je 
základem pro dodržování lidských práv; 
domnívá se, že nová institucionální 
struktura orgánů EU, a zejména Evropská 
služba pro vnější činnost se svým 
specializovaným oddělením, nabízí 
příležitost zvýšit soulad a efektivitu EU 
v této oblasti; znovu zdůrazňuje své pevné 
odhodlání a připomíná své dlouhodobé 
úsilí v oblasti ochrany lidských práv a 
demokracie ve světě založené na 
dvoustranných vztazích se třetími zeměmi 
a aktivní účasti na mezinárodních fórech a 
také na podpoře mezinárodních a místních 
organizací občanské společnosti;

18. zastává názor, že důsledná zahraniční 
politika EU se musí v prvé řadě 
soustřeďovat na podporu demokracie, 
neboť demokratická společnost je 
základem pro dodržování lidských práv; 
domnívá se, že nová institucionální 
struktura orgánů EU, a zejména Evropská 
služba pro vnější činnost se svým 
specializovaným oddělením, nabízí 
příležitost zvýšit soulad a efektivitu EU 
v této oblasti; znovu zdůrazňuje své pevné 
odhodlání a připomíná své dlouhodobé 
úsilí v oblasti ochrany lidských práv a 
demokracie, udržitelného rozvoje a 
spravedlivé společnosti ve světě založené 
na dvoustranných vztazích se třetími 
zeměmi a aktivní účasti na mezinárodních 
fórech a také na podpoře mezinárodních a 
místních organizací občanské společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zastává názor, že důsledná zahraniční 
politika EU se musí v prvé řadě 
soustřeďovat na podporu demokracie, 
neboť demokratická společnost je 
základem pro dodržování lidských práv; 
domnívá se, že nová institucionální 
struktura orgánů EU, a zejména Evropská 
služba pro vnější činnost se svým 

18. zastává názor, že důsledná zahraniční 
politika EU se musí v prvé řadě 
soustřeďovat na podporu demokracie, 
neboť demokratická společnost je 
základem pro dodržování lidských práv a 
zvyšování stability; proto znoju opakuje 
své stanovisko, že lidská práva musí být 
pevnou součástí zahraniční politiky EU;
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specializovaným oddělením, nabízí 
příležitost zvýšit soulad a efektivitu EU 
v této oblasti; znovu zdůrazňuje své pevné 
odhodlání a připomíná své dlouhodobé 
úsilí v oblasti ochrany lidských práv a 
demokracie ve světě založené na 
dvoustranných vztazích se třetími zeměmi 
a aktivní účasti na mezinárodních fórech a 
také na podpoře mezinárodních a místních 
organizací občanské společnosti;

domnívá se, že nová institucionální 
struktura orgánů EU, a zejména Evropská 
služba pro vnější činnost se svým 
specializovaným oddělením, nabízí 
příležitost zvýšit soulad a efektivitu EU 
v této oblasti; znovu zdůrazňuje své pevné 
odhodlání a připomíná své dlouhodobé 
úsilí v oblasti ochrany lidských práv a 
demokracie ve světě založené na 
dvoustranných vztazích se třetími zeměmi 
a aktivní účasti na mezinárodních fórech a 
také na podpoře mezinárodních a místních 
organizací občanské společnosti; kromě 
toho vyzývá místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku k zajištění 
účinného provádění obecných zásad EU 
týkajících se zastánců lidských práv, a to 
ve všech aspektech; s přihlédnutím 
k tomu, že dochází ke stále vážnějšímu 
porušování svobody vyznání, vyzývá 
Komisi, aby provedla důkladné 
zhodnocení a aby svobodu vyznání
začlenila do politiky EU v oblasti lidských 
práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zastává názor, že důsledná zahraniční 
politika EU se musí v prvé řadě 
soustřeďovat na podporu demokracie, 
neboť demokratická společnost je 
základem pro dodržování lidských práv; 
domnívá se, že nová institucionální 
struktura orgánů EU, a zejména Evropská 
služba pro vnější činnost se svým 
specializovaným oddělením, nabízí 
příležitost zvýšit soulad a efektivitu EU 
v této oblasti; znovu zdůrazňuje své pevné 

18. zastává názor, že důsledná zahraniční 
politika EU, která jedná v souladu se 
svými vlastními zásadami, se musí v prvé 
řadě soustřeďovat na podporu demokracie, 
neboť demokratická společnost je 
základem pro dodržování lidských práv; 
domnívá se, že nová institucionální 
struktura orgánů EU, a zejména Evropská 
služba pro vnější činnost se svým 
specializovaným oddělením, nabízí 
příležitost zvýšit soulad a efektivitu EU 
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odhodlání a připomíná své dlouhodobé 
úsilí v oblasti ochrany lidských práv a 
demokracie ve světě založené na 
dvoustranných vztazích se třetími zeměmi 
a aktivní účasti na mezinárodních fórech a 
také na podpoře mezinárodních a místních 
organizací občanské společnosti;

v této oblasti; znovu zdůrazňuje své pevné 
odhodlání a připomíná své dlouhodobé 
úsilí v oblasti ochrany lidských práv a 
demokracie ve světě založené na 
dvoustranných vztazích se třetími zeměmi 
a aktivní účasti na mezinárodních fórech a 
také na podpoře mezinárodních a místních 
organizací občanské společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Nirj Deva

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zastává názor, že důsledná zahraniční 
politika EU se musí v prvé řadě
soustřeďovat na podporu demokracie, 
neboť demokratická společnost je 
základem pro dodržování lidských práv; 
domnívá se, že nová institucionální 
struktura orgánů EU, a zejména Evropská 
služba pro vnější činnost se svým 
specializovaným oddělením, nabízí 
příležitost zvýšit soulad a efektivitu EU 
v této oblasti; znovu zdůrazňuje své pevné 
odhodlání a připomíná své dlouhodobé 
úsilí v oblasti ochrany lidských práv a 
demokracie ve světě založené na 
dvoustranných vztazích se třetími zeměmi 
a aktivní účasti na mezinárodních fórech a 
také na podpoře mezinárodních a místních 
organizací občanské společnosti;

18. zastává názor, že důsledná zahraniční 
politika EU se musí soustřeďovat na 
podporu demokracie, neboť demokratická 
společnost je základem pro dodržování 
lidských práv; domnívá se, že nová 
institucionální struktura orgánů EU, a 
zejména Evropská služba pro vnější 
činnost se svým specializovaným 
oddělením, nabízí příležitost zvýšit soulad 
a efektivitu EU v této oblasti; znovu 
zdůrazňuje své pevné odhodlání a 
připomíná své dlouhodobé úsilí v oblasti 
ochrany lidských práv a demokracie ve 
světě založené na dvoustranných vztazích 
se třetími zeměmi a aktivní účasti na 
mezinárodních fórech a také na podpoře 
mezinárodních a místních organizací 
občanské společnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 114
Elmar Brok

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. považuje otázku svobody
náboženského vyznání po celém světě –
konkrétně křesťanů – a vzájemný 
náboženský dialog za nové klíčové téma 
pro SZBP; vyzývá proto místopředsedkyni 
Komise / vysokou představitelku, aby 
v rámci ředitelství pro lidská práva 
Evropské služby pro vnější činnost 
vytvořila stálou kapacitu ke sledování 
situace ve vládních a společenských 
omezeních týkajících se svobody 
náboženského vyznání  a práv s ní 
souvisejících;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. upozorňuje na novou generaci výzev 
a rizik pro bezpečnost, jako jsou 
počítačové útoky, sociální nepokoje, 
politické vzpoury, celosvětové zločinecké 
sítě a ohrožování právního státu a zásad 
demokracie hospodářskou činností, a 
zdůrazňuje přitom význam formulování 
vhodných strategií, které by na tento vývoj 
reagovaly;

Or. en
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Pozměňovací návrh 116
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. naléhavě žádá místopředsedkyni 
Komise / vysokou představitelku 
k zajištění toho, aby politiky a akce SZBP 
v plném rozsahu uplatňovaly rezoluci 
Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000) 
o ženách, míru a bezpečnosti, vyzývající 
k zapojení žen do všech aspektů a na 
všech úrovních řešení konfliktu; dále 
požaduje, aby SZBP zohledňovala 
rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1820 
(2008) o sexuálním násilí v konfliktu a 
situacích po konfliktu, stejně jako 
následné rezoluce č. 1888 (2009), č. 1889 
(2009 a č. 1960 (2010), které na 
uvedených předchozích rezolucích staví; 
považuje za nepřijatelné, aby dosud byla 
pouze jedna žena nominována do vyšší 
funkce v Evropské službě pro vnější 
činnost a aby mezi jedenácti zvláštními 
zástupci EU byla jen jedna žena;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Ernst Strasser, Mario Mauro, Elmar Brok

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. považuje otázku svobody 
náboženského vyznání a víry po celém 
světě za klíčové téma pro SZBP; 
zdůrazňuje, že to není jen základní lidské 
právo, ale rovněž nástroj ke zvládání 
nábožensky motivované diskriminace a 
nábožensky motivovaného násilí a 
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přispívá tak k politické a sociální stabilitě; 
vyzývá proto místopředsedkyní Komise / 
vysokou představitelku, aby jako 
naléhavou záležitost vypracovala strategii 
EU k tématu zajištění lidského práva na 
svobodu náboženského vyznání a víry;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že prvořadou strategickou 
prioritou Unie musí být dosažení účinného 
multilateralizmu a v rámci tohoto cíle by 
se EU měla ujmout vedoucí úlohy v rámci 
mezinárodní spolupráce, napomáhat 
dosažení mezinárodního konsenzu a 
usilovat o opatření na celosvětové úrovni; 
zdůrazňuje naléhavou potřebu řešit 
celosvětové problémy, které jsou 
v současnosti středem pozornosti 
z hlediska občanů EU, jako je terorizmus, 
organizovaná trestná činnost, zabezpečení 
dodávek energie, změna klimatu, 
naplňování rozvojových cílů tisíciletí a 
odstranění chudoby, nešíření zbraní 
hromadného ničení a odzbrojení, řízení 
migrace a prosazování lidských práv a 
občanských svobod; je toho názoru, že 
s cílem vystupovat rázně a jednotně by si 
EU měla v rámci systému OSN v otázkách 
světového významu zachovat status 
pozorovatele, zároveň by ale měla být jako 
přirozený důsledek vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost vybavena v rámci OSN 
dalšími právy; vyzývá EU, aby zlepšila 
svou strategii a taktiku pro konzultace 
s členskými zeměmi OSN, mimo jiné tím, 
že jasně vysvětlí povahu EU a její 
odlišnosti od jiných regionálních 

19. zdůrazňuje, že prvořadou strategickou 
prioritou Unie musí být dosažení 
bezpečnosti a prosperity jejích členských 
států a v rámci tohoto cíle by se EU měla 
ujmout vedoucí úlohy v rámci mezinárodní 
spolupráce, napomáhat dosažení 
mezinárodního konsenzu a usilovat 
o opatření na celosvětové úrovni; 
zdůrazňuje naléhavou potřebu řešit 
celosvětové problémy, které jsou 
v současnosti středem pozornosti 
z hlediska občanů EU, jako je terorizmus, 
organizovaná trestná činnost, zabezpečení 
dodávek energie, změna klimatu, 
naplňování rozvojových cílů tisíciletí a 
odstranění chudoby, nešíření zbraní 
hromadného ničení a odzbrojení, 
odstraňování protipěchotních min, 
kontrola přistěhovalectví a prosazování 
lidských práv a občanských svobod; 
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organizací vyplývající z pravomocí 
zakotvených ve Smlouvě; doporučuje, aby 
otázka práv EU v rámci OSN byla 
zařazena mezi priority programu 
dvoustranných a mnohostranných 
summitů se strategickými partnery; 
považuje za důležité navázat kontakt se 
strategickými partnery EU s cílem nalézt 
řešení hlavních regionálních a globálních 
problémů; dále doporučuje, aby 
strategická partnerství nabyla 
mnohostranného rozměru tím, že se na 
programu dvoustranných a 
mnohostranných summitů EU objeví 
globální otázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že prvořadou strategickou 
prioritou Unie musí být dosažení účinného 
multilateralizmu a v rámci tohoto cíle by se 
EU měla ujmout vedoucí úlohy v rámci 
mezinárodní spolupráce, napomáhat 
dosažení mezinárodního konsenzu a 
usilovat o opatření na celosvětové úrovni; 
zdůrazňuje naléhavou potřebu řešit 
celosvětové problémy, které jsou 
v současnosti středem pozornosti 
z hlediska občanů EU, jako je terorizmus, 
organizovaná trestná činnost, zabezpečení 
dodávek energie, změna klimatu, 
naplňování rozvojových cílů tisíciletí a 
odstranění chudoby, nešíření zbraní 
hromadného ničení a odzbrojení, řízení 
migrace a prosazování lidských práv a 
občanských svobod; je toho názoru, že 
s cílem vystupovat rázně a jednotně by si 
EU měla v rámci systému OSN v otázkách 

19. zdůrazňuje, že prvořadou strategickou 
prioritou Unie musí být dosažení účinného 
multilateralizmu a v rámci tohoto cíle by se 
EU měla ujmout vedoucí úlohy v rámci 
mezinárodní spolupráce, napomáhat 
dosažení mezinárodního konsenzu a 
usilovat o opatření na celosvětové úrovni; 
zdůrazňuje naléhavou potřebu řešit 
celosvětové problémy, které jsou 
v současnosti středem pozornosti 
z hlediska občanů EU, jako je terorizmus, 
organizovaná trestná činnost, zabezpečení 
dodávek energie, změna klimatu, 
naplňování rozvojových cílů tisíciletí a 
odstranění chudoby, nešíření zbraní 
hromadného ničení a odzbrojení, řízení 
migrace a prosazování lidských práv a 
občanských svobod;
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světového významu zachovat status 
pozorovatele, zároveň by ale měla být jako 
přirozený důsledek vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost vybavena v rámci OSN 
dalšími právy; vyzývá EU, aby zlepšila 
svou strategii a taktiku pro konzultace 
s členskými zeměmi OSN, mimo jiné tím, 
že jasně vysvětlí povahu EU a její 
odlišnosti od jiných regionálních 
organizací vyplývající z pravomocí 
zakotvených ve Smlouvě; doporučuje, aby 
otázka práv EU v rámci OSN byla 
zařazena mezi priority programu 
dvoustranných a mnohostranných 
summitů se strategickými partnery; 
považuje za důležité navázat kontakt se 
strategickými partnery EU s cílem nalézt 
řešení hlavních regionálních a globálních 
problémů; dále doporučuje, aby 
strategická partnerství nabyla 
mnohostranného rozměru tím, že se na 
programu dvoustranných a 
mnohostranných summitů EU objeví 
globální otázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Gabriele Albertini

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že prvořadou strategickou 
prioritou Unie musí být dosažení účinného 
multilateralizmu a v rámci tohoto cíle by se 
EU měla ujmout vedoucí úlohy v rámci 
mezinárodní spolupráce, napomáhat 
dosažení mezinárodního konsenzu a 
usilovat o opatření na celosvětové úrovni; 
zdůrazňuje naléhavou potřebu řešit 
celosvětové problémy, které jsou 
v současnosti středem pozornosti 
z hlediska občanů EU, jako je terorizmus, 

19. zdůrazňuje, že prvořadou strategickou 
prioritou Unie musí být dosažení účinného 
multilateralizmu a v rámci tohoto cíle by se 
EU měla ujmout vedoucí úlohy v rámci 
mezinárodní spolupráce, napomáhat 
dosažení mezinárodního konsenzu a 
usilovat o opatření na celosvětové úrovni; 
zdůrazňuje naléhavou potřebu řešit 
celosvětové problémy, které jsou 
v současnosti středem pozornosti 
z hlediska občanů EU, jako je terorizmus, 
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organizovaná trestná činnost, zabezpečení 
dodávek energie, změna klimatu, 
naplňování rozvojových cílů tisíciletí a 
odstranění chudoby, nešíření zbraní 
hromadného ničení a odzbrojení, řízení 
migrace a prosazování lidských práv a 
občanských svobod; je toho názoru, že 
s cílem vystupovat rázně a jednotně by si
EU měla v rámci systému OSN v otázkách
světového významu zachovat status
pozorovatele, zároveň by ale měla být jako 
přirozený důsledek vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost vybavena v rámci OSN 
dalšími právy; vyzývá EU, aby zlepšila 
svou strategii a taktiku pro konzultace 
s členskými zeměmi OSN, mimo jiné tím, 
že jasně vysvětlí povahu EU a její 
odlišnosti od jiných regionálních 
organizací vyplývající z pravomocí 
zakotvených ve Smlouvě; doporučuje, aby 
otázka práv EU v rámci OSN byla 
zařazena mezi priority programu 
dvoustranných a mnohostranných summitů 
se strategickými partnery; považuje za 
důležité navázat kontakt se strategickými 
partnery EU s cílem nalézt řešení hlavních 
regionálních a globálních problémů; dále 
doporučuje, aby strategická partnerství 
nabyla mnohostranného rozměru tím, že se 
na programu dvoustranných a 
mnohostranných summitů EU objeví 
globální otázky;

organizovaná trestná činnost, zabezpečení 
dodávek energie, změna klimatu, 
naplňování rozvojových cílů tisíciletí a 
odstranění chudoby, nešíření zbraní 
hromadného ničení a odzbrojení, řízení 
migrace a prosazování lidských práv a 
občanských svobod; je toho názoru, že by
s cílem umožnit novým zástupcům EU 
vystupovat účinně k otázkám světového 
významu, zatímco bude zachován její 
status pozorovatele, měly být EU uděleny 
v rámci Valného shromáždění OSN 
nezbytné postupy; za tímto účelem vyzývá 
EU, aby řádně a v plném rozsahu 
prováděla konzultace s členskými zeměmi 
OSN; doporučuje, aby otázka účinného 
zapojení EU do činnosti Valného 
shromáždění OSN byla zařazena mezi 
priority programu dvoustranných a 
mnohostranných summitů se strategickými 
partnery; považuje za důležité navázat 
kontakt se strategickými partnery EU 
s cílem nalézt řešení hlavních regionálních 
a globálních problémů; dále doporučuje, 
aby strategická partnerství nabyla 
mnohostranného rozměru tím, že se na 
programu dvoustranných a 
mnohostranných summitů EU objeví 
globální otázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že prvořadou strategickou 
prioritou Unie musí být dosažení účinného 
multilateralizmu a v rámci tohoto cíle by se 

19. zdůrazňuje, že dosažení účinného 
multilateralizmu musí být metodou 
celosvětového řádného vládnutí a v rámci 
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EU měla ujmout vedoucí úlohy v rámci 
mezinárodní spolupráce, napomáhat 
dosažení mezinárodního konsenzu a
usilovat o opatření na celosvětové úrovni; 
zdůrazňuje naléhavou potřebu řešit 
celosvětové problémy, které jsou 
v současnosti středem pozornosti 
z hlediska občanů EU, jako je terorizmus, 
organizovaná trestná činnost, zabezpečení 
dodávek energie, změna klimatu, 
naplňování rozvojových cílů tisíciletí a 
odstranění chudoby, nešíření zbraní 
hromadného ničení a odzbrojení, řízení 
migrace a prosazování lidských práv a 
občanských svobod; je toho názoru, že 
s cílem vystupovat rázně a jednotně by si
EU měla v rámci systému OSN v otázkách 
světového významu zachovat status 
pozorovatele, zároveň by ale měla být jako 
přirozený důsledek vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost vybavena v rámci OSN
dalšími právy; vyzývá EU, aby zlepšila
svou strategii a taktiku pro konzultace 
s členskými zeměmi OSN, mimo jiné tím, 
že jasně vysvětlí povahu EU a její 
odlišnosti od jiných regionálních 
organizací vyplývající z pravomocí 
zakotvených ve Smlouvě; doporučuje, aby 
otázka práv EU v rámci OSN byla 
zařazena mezi priority programu 
dvoustranných a mnohostranných 
summitů se strategickými partnery; 
považuje za důležité navázat kontakt se 
strategickými partnery EU s cílem nalézt 
řešení hlavních regionálních a globálních 
problémů; dále doporučuje, aby strategická 
partnerství nabyla mnohostranného 
rozměru tím, že se na programu 
dvoustranných a mnohostranných summitů 
EU objeví globální otázky;

tohoto cíle by se EU měla ujmout vedoucí 
úlohy v podporování lidských práv a 
demokracie, v posilování mezinárodního 
práva a právního státu na celém světě a 
v napomáhání dosažení mezinárodní 
spolupráce a mezinárodního konsenzu; 
zdůrazňuje naléhavou potřebu řešit 
celosvětové problémy, které jsou 
v současnosti středem pozornosti 
z hlediska občanů EU, jako je boj proti 
terorizmu, organizované trestné činnosti, 
pandemii a změně klimatu, zajištění 
naplnění rozvojových cílů tisíciletí a 
odstranění chudoby, zabezpečení dodávek 
energie, nešíření zbraní hromadného ničení 
a odzbrojení; je toho názoru, že s cílem 
vystupovat rázně a jednotně by EU měla 
mít v rámci systému OSN v otázkách 
světového významu křeslo v Radě 
bezpečnosti OSN, jako důsledek vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost; vyzývá 
místopředsedkyni Komise / vysokou 
představitelku a členské státy EU, aby 
zlepšily strategii a taktiku pro konzultace a 
činnost v rámci systému OSN; považuje za 
důležité navázat kontakt se strategickými 
partnery EU s cílem nalézt řešení hlavních 
regionálních a globálních problémů; dále 
doporučuje, aby strategická partnerství 
nabyla mnohostranného rozměru tím, že se 
na programu dvoustranných a 
mnohostranných summitů EU objeví 
globální otázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
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Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že prvořadou strategickou 
prioritou Unie musí být dosažení účinného 
multilateralizmu a v rámci tohoto cíle by se 
EU měla ujmout vedoucí úlohy v rámci 
mezinárodní spolupráce, napomáhat 
dosažení mezinárodního konsenzu a 
usilovat o opatření na celosvětové úrovni; 
zdůrazňuje naléhavou potřebu řešit 
celosvětové problémy, které jsou 
v současnosti středem pozornosti 
z hlediska občanů EU, jako je terorizmus, 
organizovaná trestná činnost, zabezpečení 
dodávek energie, změna klimatu, 
naplňování rozvojových cílů tisíciletí a 
odstranění chudoby, nešíření zbraní 
hromadného ničení a odzbrojení, řízení 
migrace a prosazování lidských práv a 
občanských svobod; je toho názoru, že 
s cílem vystupovat rázně a jednotně by si 
EU měla v rámci systému OSN v otázkách 
světového významu zachovat status 
pozorovatele, zároveň by ale měla být jako 
přirozený důsledek vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost vybavena v rámci OSN 
dalšími právy; vyzývá EU, aby zlepšila 
svou strategii a taktiku pro konzultace 
s členskými zeměmi OSN, mimo jiné tím, 
že jasně vysvětlí povahu EU a její 
odlišnosti od jiných regionálních 
organizací vyplývající z pravomocí 
zakotvených ve Smlouvě; doporučuje, aby 
otázka práv EU v rámci OSN byla zařazena 
mezi priority programu dvoustranných a 
mnohostranných summitů se strategickými 
partnery; považuje za důležité navázat 
kontakt se strategickými partnery EU 
s cílem nalézt řešení hlavních regionálních 
a globálních problémů; dále doporučuje, 
aby strategická partnerství nabyla 
mnohostranného rozměru tím, že se na 

19. zdůrazňuje, že prvořadou strategickou 
prioritou Unie musí být dosažení účinného 
multilateralizmu a celosvětového řádného 
vládnutí a v rámci tohoto cíle by se EU 
měla ujmout vedoucí úlohy v rámci 
mezinárodní spolupráce, napomáhat 
dosažení mezinárodního konsenzu, 
podporovat mezinárodní instituce a 
usilovat o opatření na celosvětové úrovni; 
zdůrazňuje naléhavou potřebu řešit 
celosvětové problémy, které jsou 
v současnosti středem pozornosti 
z hlediska občanů EU, jako je terorizmus, 
organizovaná trestná činnost, zabezpečení 
dodávek energie, změna klimatu, 
naplňování rozvojových cílů tisíciletí a 
odstranění chudoby, nešíření zbraní 
hromadného ničení, mírové řešení 
konfliktů a odzbrojení, řízení migrace a 
prosazování lidských práv a občanských 
svobod; je toho názoru, že s cílem 
vystupovat rázně a jednotně by si EU měla 
v rámci systému OSN v otázkách 
světového významu zachovat status 
pozorovatele, zároveň by ale měla být jako 
přirozený důsledek vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost vybavena v rámci OSN 
dalšími právy; vyzývá EU, aby zlepšila 
svou strategii a taktiku pro konzultace 
s členskými zeměmi OSN, mimo jiné tím, 
že jasně vysvětlí povahu EU a její 
odlišnosti od jiných regionálních 
organizací vyplývající z pravomocí 
zakotvených ve Smlouvě; doporučuje, aby 
otázka práv EU v rámci OSN byla zařazena 
mezi priority programu dvoustranných a 
mnohostranných summitů se strategickými 
partnery; považuje za důležité navázat 
kontakt se strategickými partnery EU 
s cílem nalézt řešení hlavních regionálních 
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programu dvoustranných a 
mnohostranných summitů EU objeví 
globální otázky;

a globálních problémů; dále doporučuje, 
aby strategická partnerství nabyla 
mnohostranného rozměru tím, že se na 
programu dvoustranných a 
mnohostranných summitů EU objeví 
globální otázky; připomíná zdokonalení 
sledování fondů EU v souladu se zvláštní 
zprávou Evropského účetního dvora č. 15;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že prvořadou strategickou 
prioritou Unie musí být dosažení účinného 
multilateralizmu a v rámci tohoto cíle by se 
EU měla ujmout vedoucí úlohy v rámci 
mezinárodní spolupráce, napomáhat 
dosažení mezinárodního konsenzu a 
usilovat o opatření na celosvětové úrovni; 
zdůrazňuje naléhavou potřebu řešit 
celosvětové problémy, které jsou 
v současnosti středem pozornosti 
z hlediska občanů EU, jako je terorizmus, 
organizovaná trestná činnost, zabezpečení 
dodávek energie, změna klimatu, 
naplňování rozvojových cílů tisíciletí a 
odstranění chudoby, nešíření zbraní 
hromadného ničení a odzbrojení, řízení 
migrace a prosazování lidských práv a 
občanských svobod; je toho názoru, že 
s cílem vystupovat rázně a jednotně by si 
EU měla v rámci systému OSN v otázkách 
světového významu zachovat status 
pozorovatele, zároveň by ale měla být jako 
přirozený důsledek vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost vybavena v rámci OSN 
dalšími právy; vyzývá EU, aby zlepšila 
svou strategii a taktiku pro konzultace 
s členskými zeměmi OSN, mimo jiné tím, 

19. zdůrazňuje, že prvořadou strategickou 
prioritou Unie musí být dosažení účinného 
multilateralizmu a v rámci tohoto cíle by se 
EU měla ujmout vedoucí úlohy v rámci 
mezinárodní spolupráce, napomáhat 
dosažení mezinárodního konsenzu a 
usilovat o opatření na celosvětové úrovni; 
zdůrazňuje naléhavou potřebu řešit 
celosvětové problémy, které jsou 
v současnosti středem pozornosti 
z hlediska občanů EU, jako je terorizmus, 
organizovaná trestná činnost, zabezpečení 
dodávek energie, změna klimatu, 
počítačová bezpečnost, naplňování 
rozvojových cílů tisíciletí a odstranění 
chudoby, nešíření zbraní hromadného 
ničení a odzbrojení, řízení migrace a 
prosazování lidských práv a občanských 
svobod; je toho názoru, že s cílem 
vystupovat rázně a jednotně by si EU měla 
v rámci systému OSN v otázkách 
světového významu zachovat status 
pozorovatele, zároveň by ale měla být jako 
přirozený důsledek vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost vybavena v rámci OSN 
dalšími právy; vyzývá EU, aby zlepšila 
svou strategii a taktiku pro konzultace 
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že jasně vysvětlí povahu EU a její 
odlišnosti od jiných regionálních 
organizací vyplývající z pravomocí 
zakotvených ve Smlouvě; doporučuje, aby 
otázka práv EU v rámci OSN byla zařazena 
mezi priority programu dvoustranných a 
mnohostranných summitů se strategickými 
partnery; považuje za důležité navázat 
kontakt se strategickými partnery EU 
s cílem nalézt řešení hlavních regionálních 
a globálních problémů; dále doporučuje, 
aby strategická partnerství nabyla 
mnohostranného rozměru tím, že se na 
programu dvoustranných a 
mnohostranných summitů EU objeví 
globální otázky;

s členskými zeměmi OSN, mimo jiné tím, 
že jasně vysvětlí povahu EU a její 
odlišnosti od jiných regionálních 
organizací vyplývající z pravomocí 
zakotvených ve Smlouvě; doporučuje, aby 
otázka práv EU v rámci OSN byla zařazena 
mezi priority programu dvoustranných a 
mnohostranných summitů se strategickými 
partnery; považuje za důležité navázat 
kontakt se strategickými partnery EU 
s cílem nalézt řešení hlavních regionálních 
a globálních problémů; dále doporučuje, 
aby strategická partnerství nabyla 
mnohostranného rozměru tím, že se na 
programu dvoustranných a 
mnohostranných summitů EU objeví 
globální otázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že prvořadou strategickou 
prioritou Unie musí být dosažení účinného 
multilateralizmu a v rámci tohoto cíle by se 
EU měla ujmout vedoucí úlohy v rámci 
mezinárodní spolupráce, napomáhat 
dosažení mezinárodního konsenzu a 
usilovat o opatření na celosvětové úrovni; 
zdůrazňuje naléhavou potřebu řešit 
celosvětové problémy, které jsou 
v současnosti středem pozornosti 
z hlediska občanů EU, jako je terorizmus, 
organizovaná trestná činnost, zabezpečení 
dodávek energie, změna klimatu, 
naplňování rozvojových cílů tisíciletí a 
odstranění chudoby, nešíření zbraní 
hromadného ničení a odzbrojení, řízení 
migrace a prosazování lidských práv a 
občanských svobod; je toho názoru, že 

19. zdůrazňuje, že prvořadou strategickou 
prioritou Unie musí být dosažení účinného 
multilateralizmu a v rámci tohoto cíle by se 
EU měla ujmout vedoucí úlohy v rámci 
mezinárodní spolupráce, napomáhat 
dosažení mezinárodního konsenzu a 
usilovat o opatření na celosvětové úrovni; 
zdůrazňuje naléhavou potřebu řešit 
celosvětové problémy, které jsou 
v současnosti středem pozornosti 
z hlediska občanů EU, jako je terorizmus, 
organizovaná trestná činnost, počítačová 
bezpečnost, zabezpečení dodávek energie, 
změna klimatu, naplňování rozvojových 
cílů tisíciletí a odstranění chudoby, nešíření 
zbraní hromadného ničení a odzbrojení, 
řízení migrace a prosazování lidských práv 
a občanských svobod; je toho názoru, že 
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s cílem vystupovat rázně a jednotně by si 
EU měla v rámci systému OSN v otázkách 
světového významu zachovat status 
pozorovatele, zároveň by ale měla být jako 
přirozený důsledek vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost vybavena v rámci OSN 
dalšími právy; vyzývá EU, aby zlepšila 
svou strategii a taktiku pro konzultace 
s členskými zeměmi OSN, mimo jiné tím, 
že jasně vysvětlí povahu EU a její 
odlišnosti od jiných regionálních 
organizací vyplývající z pravomocí 
zakotvených ve Smlouvě; doporučuje, aby 
otázka práv EU v rámci OSN byla zařazena 
mezi priority programu dvoustranných a 
mnohostranných summitů se strategickými 
partnery; považuje za důležité navázat 
kontakt se strategickými partnery EU 
s cílem nalézt řešení hlavních regionálních 
a globálních problémů; dále doporučuje, 
aby strategická partnerství nabyla 
mnohostranného rozměru tím, že se na 
programu dvoustranných a 
mnohostranných summitů EU objeví 
globální otázky;

s cílem vystupovat rázně a jednotně by si 
EU měla v rámci systému OSN v otázkách 
světového významu zachovat status 
pozorovatele, zároveň by ale měla být jako 
přirozený důsledek vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost vybavena v rámci OSN 
dalšími právy; vyzývá EU, aby zlepšila 
svou strategii a taktiku pro konzultace 
s členskými zeměmi OSN, mimo jiné tím, 
že jasně vysvětlí povahu EU a její 
odlišnosti od jiných regionálních 
organizací vyplývající z pravomocí 
zakotvených ve Smlouvě; doporučuje, aby 
otázka práv EU v rámci OSN byla zařazena 
mezi priority programu dvoustranných a 
mnohostranných summitů se strategickými 
partnery; považuje za důležité navázat 
kontakt se strategickými partnery EU 
s cílem nalézt řešení hlavních regionálních 
a globálních problémů; dále doporučuje, 
aby strategická partnerství nabyla 
mnohostranného rozměru tím, že se na 
programu dvoustranných a 
mnohostranných summitů EU objeví 
globální otázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. je toho názoru, že s cílem vystupovat 
rázně a jednotně by EU měla v rámci 
systému OSN v otázkách světového 
významu být jako logický důsledek vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost vybavena 
v rámci OSN dalšími právy; vyzývá státy 
EU, aby podporovaly místopředsedkyni 
Komise / vysokou představitelku v tom, 
aby byl EU zajištěn v celé Organizaci 
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spojených národů nezbytný posílený 
status; naléhavě žádá Francii a Spojené 
království jako stálé členy Rady 
bezpečnosti OSN a v souladu s čl. 34 odst. 
2 Smlouvy o EU, aby zvaly 
místopředsedkyni Komise / vysokou 
představitelku k zastupování EU pokaždé, 
jakmile bude stanoven společný postoj; 
trvá na tom, že by předseda Evropské rady 
měl mít možnost vystoupit na Valném 
shromáždění po způsobu hlav států nebo 
vlád; doporučuje, aby otázka postavení 
EU v rámci OSN byla zařazena mezi 
priority programu dvoustranných a 
mnohostranných summitů se 
strategickými partnery;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. domnívá se, že Evropská unie by 
měla mít vlastní zastoupení v 
mnohostranných finančních institucích, 
zejména v Mezinárodním měnovém fondu 
a ve Světové bance, a to nezávisle na 
zastoupení členských států;

Or. es

Pozměňovací návrh 127
Willy Meyer, Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. domnívá se, že při krizi nemůže mít 
v žádném případě odpověď ze strany EU 
vojenský charakter; zdůrazňuje důležitost 
řešení hlavních příčin nestability pomocí 
rozvojových politik, které jsou v souladu 
s rozvojovými cíli tisíciletí a dalšími 
sociálně ekonomickými, politickými a 
kulturními opatřeními, která mohou 
vytvořit prostředí nutné k tomu, aby se
zabránilo opakovanému vzniku konfliktů,
a jejichž cílem je zmírnit chudobu, posílit 
hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, 
vytvořit institucionální a správní kapacity, 
zlepšit kvalitu života obyvatel a upevnit 
právní stát;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Takis Hadžigeorgiu

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že EU by měla využít 
přijetí nové strategické koncepce NATO k 
posílení svého partnerství s NATO a 
zohlednit rozvíjení své zahraniční, 
bezpečnostní a obranné politiky; 
poukazuje na to, že je zapotřebí nalézt 
praktický způsob řešení problémů –
zejména neshod mezi Kyprem a Tureckem 
–, které brání rozvoji užší spolupráce mezi 
EU a NATO, neboť je důležité zajistit, aby 
byly stávající síly a kapacity, o které se do 
velké míry obě organizace dělí, využívány 
co nejúčinněji;

vypouští se

Or. el
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Pozměňovací návrh 129
Ioannis Kasoulides, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že EU by měla využít 
přijetí nové strategické koncepce NATO 
k posílení svého partnerství s NATO a 
zohlednit rozvíjení své zahraniční, 
bezpečnostní a obranné politiky; poukazuje 
na to, že je zapotřebí nalézt praktický 
způsob řešení problémů – zejména neshod
mezi Kyprem a Tureckem –, které brání 
rozvoji užší spolupráce mezi EU a NATO, 
neboť je důležité zajistit, aby byly stávající 
síly a kapacity, o které se do velké míry 
obě organizace dělí, využívány co 
nejúčinněji;

20. domnívá se, že EU by měla využít 
přijetí nové strategické koncepce NATO 
k posílení svého partnerství s NATO a 
zohlednit rozvíjení své zahraniční, 
bezpečnostní a obranné politiky; poukazuje 
na to, že je zapotřebí nalézt praktický 
způsob řešení přetrvávajících problémů, a 
vyzývá v tomto ohledu EU zejména
k tomu, aby uplatňovala svůj vliv na 
úspěšné ukončení probíhajícího procesu 
celkového urovnání kyperského 
problému, což odstraní veškeré neshody
mezi Kyprem a Tureckem, které brání 
rozvoji užší spolupráce mezi EU a NATO, 
neboť je důležité zajistit, aby byly stávající 
síly a kapacity, o které se do velké míry 
obě organizace dělí, využívány co 
nejúčinněji;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Willy Meyer, Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že EU by měla využít
přijetí nové strategické koncepce NATO 
k posílení svého partnerství s NATO a 
zohlednit rozvíjení své zahraniční, 
bezpečnostní a obranné politiky; 
poukazuje na to, že je zapotřebí nalézt 
praktický způsob řešení problémů –
zejména neshod mezi Kyprem a Tureckem 
–, které brání rozvoji užší spolupráce mezi 

20. odsuzuje, že přijetí nové strategické 
koncepce NATO k posílení partnerství 
mezi EU a NATO bude bránit nezávislé, 
mírové a civilní zahraniční politice EU, 
neboť jen zvýší militarizaci zahraniční 
politiky EU;
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EU a NATO, neboť je důležité zajistit, aby 
byly stávající síly a kapacity, o které se do 
velké míry obě organizace dělí, využívány 
co nejúčinněji;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že EU by měla využít
přijetí nové strategické koncepce NATO 
k posílení svého partnerství s NATO a 
zohlednit rozvíjení své zahraniční, 
bezpečnostní a obranné politiky; poukazuje 
na to, že je zapotřebí nalézt praktický 
způsob řešení problémů – zejména neshod 
mezi Kyprem a Tureckem –, které brání 
rozvoji užší spolupráce mezi EU a NATO, 
neboť je důležité zajistit, aby byly stávající 
síly a kapacity, o které se do velké míry 
obě organizace dělí, využívány co 
nejúčinněji;

20. zastává názor, že přijetí nové 
strategické koncepce NATO poskytuje 
příležitost výrazně posílit partnerství 
s NATO a zohlednit také rozvíjení své 
zahraniční, bezpečnostní a obranné 
politiky; poukazuje na to, že je zapotřebí 
nalézt praktický způsob řešení problémů, 
které brání rozvoji užší spolupráce mezi 
EU a NATO, a zajistit, aby byly stávající 
síly a kapacity, o které se do velké míry 
obě organizace dělí, využívány co 
nejúčinněji; vítá v této souvislosti 
konkrétní soubor návrhů předložených 
místopředsedkyní Komise / vysokou 
představitelkou generálnímu tajemníkovi 
NATO směřujících k přijetí takového 
vzájemného vztahu mezi organizacemi, 
který nijak nediskriminuje žádného ze 
spojenců NATO a členské státy EU; 
považuje tento postup za pozitivní krok 
vpřed;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 20 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že EU by měla využít 
přijetí nové strategické koncepce NATO 
k posílení svého partnerství s NATO a 
zohlednit rozvíjení své zahraniční, 
bezpečnostní a obranné politiky; poukazuje 
na to, že je zapotřebí nalézt praktický 
způsob řešení problémů – zejména neshod 
mezi Kyprem a Tureckem –, které brání 
rozvoji užší spolupráce mezi EU a NATO, 
neboť je důležité zajistit, aby byly stávající 
síly a kapacity, o které se do velké míry 
obě organizace dělí, využívány co 
nejúčinněji;

20. domnívá se, že EU by měla využít 
přijetí nové strategické koncepce NATO 
k posílení svého partnerství s NATO při 
současném rozvíjení své zahraniční, 
bezpečnostní a obranné politiky; poukazuje 
na to, že je zapotřebí nalézt praktický 
způsob řešení kypersko-tureckého 
problému, který brání rozvoji spolupráce 
mezi EU a NATO, neboť je důležité 
zajistit, aby byly stávající síly a kapacity, 
o které se do velké míry obě organizace 
dělí, využívány co nejúčinněji; v této 
souvislosti naléhavě žádá všechny členské 
státy, aby vyzvaly Turecko, aby se 
připojilo jako pozorovatel k Evropské 
obranné agentuře; vyzývá k souhrnné 
strategii nešíření jaderných zbraní a 
odzbrojení v rámci spolupráce EU a 
NATO;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že EU by měla využít 
přijetí nové strategické koncepce NATO 
k posílení svého partnerství s NATO a 
zohlednit rozvíjení své zahraniční, 
bezpečnostní a obranné politiky; poukazuje 
na to, že je zapotřebí nalézt praktický 
způsob řešení problémů – zejména neshod 
mezi Kyprem a Tureckem –, které brání 
rozvoji užší spolupráce mezi EU a NATO, 
neboť je důležité zajistit, aby byly stávající 
síly a kapacity, o které se do velké míry 
obě organizace dělí, využívány co 
nejúčinněji;

20. domnívá se, že EU by měla využít 
přijetí nové strategické koncepce NATO 
k posílení svého partnerství s NATO a 
zohlednit rozvíjení své zahraniční, 
bezpečnostní a obranné politiky; poukazuje 
na to, že je zapotřebí nalézt praktický 
způsob řešení problémů – zejména neshod 
mezi Kyprem a Tureckem –, které brání 
rozvoji užší spolupráce mezi EU a NATO, 
neboť je důležité zajistit, aby byly stávající 
síly a kapacity, o které se do velké míry 
obě organizace dělí, využívány co 
nejúčinněji a aby byly optimalizovány 
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podmínky, pokud jde o bezpečnost 
evropských vojenských jednotek a 
civilního personálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 134

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že EU by měla využít 
přijetí nové strategické koncepce NATO 
k posílení svého partnerství s NATO a 
zohlednit rozvíjení své zahraniční, 
bezpečnostní a obranné politiky; poukazuje 
na to, že je zapotřebí nalézt praktický 
způsob řešení problémů – zejména neshod 
mezi Kyprem a Tureckem –, které brání 
rozvoji užší spolupráce mezi EU a NATO, 
neboť je důležité zajistit, aby byly stávající 
síly a kapacity, o které se do velké míry 
obě organizace dělí, využívány co 
nejúčinněji;

20. domnívá se, že EU by měla využít 
přijetí nové strategické koncepce NATO 
k posílení svého partnerství s NATO a 
zohlednit rozvíjení své zahraniční, 
bezpečnostní a obranné politiky; lituje, že 
vedoucí subjekty NATO nebyly schopny 
přijmout plán pro jaderné odzbrojení 
včetně stažení taktických jaderných zbraní 
z Evropy v souladu s akčním plánem 
v prohlášení konference o revizi Smlouvy 
o nešíření jaderných zbraní v roce 2010; 
poukazuje na to, že je zapotřebí nalézt 
praktický způsob řešení problémů –
zejména neshod mezi Kyprem a Tureckem 
–, které brání rozvoji užší spolupráce mezi 
EU a NATO, neboť je důležité zajistit, aby 
byly stávající síly a kapacity, o které se do 
velké míry obě organizace dělí, využívány 
co nejúčinněji; naléhavě žádá NATO, aby 
se zdržela rozvíjení civilních systémů pro 
řešení krizí, neboť by to jen zdvojovalo 
struktury a kapacity EU a výrazně by to 
bránilo vytváření sil pro mise EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
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Charles Tannock za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že EU by měla využít 
přijetí nové strategické koncepce NATO
k posílení svého partnerství s NATO a 
zohlednit rozvíjení své zahraniční, 
bezpečnostní a obranné politiky; poukazuje 
na to, že je zapotřebí nalézt praktický 
způsob řešení problémů – zejména neshod 
mezi Kyprem a Tureckem –, které brání 
rozvoji užší spolupráce mezi EU a NATO, 
neboť je důležité zajistit, aby byly stávající 
síly a kapacity, o které se do velké míry 
obě organizace dělí, využívány co 
nejúčinněji;

20. blahopřeje NATO k přijetí její nové 
ambiciózní strategické koncepce, která 
znovu potvrzuje spojenecký závazek 
kolektivní obrany, ale i úsilí stabilizovat 
bezpečnostní krizové situace mimo dané 
území, zejména v Afghánistánu; domnívá 
se, že EU by měla využít jejího přijetí 
k posílení svého partnerství s NATO a 
zohlednit rozvíjení své zahraniční, 
bezpečnostní a obranné politiky; poukazuje 
na to, že je zapotřebí nalézt praktický 
způsob řešení problémů – zejména neshod 
mezi Kyprem a Tureckem –, které brání 
rozvoji užší spolupráce mezi EU a NATO, 
neboť je důležité zajistit, aby byly stávající 
síly a kapacity, o které se do velké míry 
obě organizace dělí, využívány co 
nejúčinněji; je toho názoru, že s cílem 
vyhnout se zdvojování úsilí je nezbytné 
jasné a rozumné rozdělení práce mezi tyto 
dvě organizace, kde NATO, která 
disponuje nezbytnou infrastrukturou a
odborností, by byla zodpovědná za 
vojenský rozměr bezpečnosti a EU by 
přispěla svými ceněnými civilními silami a 
odborností;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Nirj Deva

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že EU by měla využít 20. domnívá se, že EU by měla využít 
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přijetí nové strategické koncepce NATO 
k posílení svého partnerství s NATO a 
zohlednit rozvíjení své zahraniční, 
bezpečnostní a obranné politiky; poukazuje 
na to, že je zapotřebí nalézt praktický 
způsob řešení problémů – zejména neshod 
mezi Kyprem a Tureckem –, které brání 
rozvoji užší spolupráce mezi EU a NATO, 
neboť je důležité zajistit, aby byly stávající 
síly a kapacity, o které se do velké míry 
obě organizace dělí, využívány co 
nejúčinněji;

přijetí nové strategické koncepce NATO 
k posílení svého partnerství s NATO a 
zohlednit rozvíjení své zahraniční, 
bezpečnostní a obranné politiky; poukazuje 
na to, že je zapotřebí nalézt praktický 
způsob řešení problémů – zejména neshod 
mezi Kyprem a Tureckem –, které brání 
rozvoji užší spolupráce mezi EU a NATO, 
neboť je důležité zajistit, aby byly stávající 
síly a kapacity, o které se do velké míry 
obě organizace dělí, využívány co 
nejúčinněji; vyzývá NATO, aby 
normalizovala své vztahy s Ruskem 
s cílem zajistit stabilnější a harmoničtější 
soužití; uznává rozhodující úlohu, kterou 
může hrát v této záležitosti EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že EU by měla využít 
přijetí nové strategické koncepce NATO 
k posílení svého partnerství s NATO a 
zohlednit rozvíjení své zahraniční, 
bezpečnostní a obranné politiky; poukazuje 
na to, že je zapotřebí nalézt praktický 
způsob řešení problémů – zejména neshod 
mezi Kyprem a Tureckem –, které brání 
rozvoji užší spolupráce mezi EU a NATO, 
neboť je důležité zajistit, aby byly stávající 
síly a kapacity, o které se do velké míry 
obě organizace dělí, využívány co 
nejúčinněji;

20. domnívá se, že EU by měla využít 
přijetí nové strategické koncepce NATO 
k posílení svého partnerství s NATO a 
zohlednit rozvíjení své zahraniční, 
bezpečnostní a obranné politiky; 
zdůrazňuje, že EU sdílí většinu 
bezpečnostních hrozeb, které ve své nové 
strategické koncepci NATO uvádí; 
poukazuje na to, že je zapotřebí nalézt 
praktický způsob řešení problémů –
zejména neshod mezi Kyprem a Tureckem 
–, které brání rozvoji užší spolupráce mezi 
EU a NATO, neboť je důležité zajistit, aby 
byly stávající síly a kapacity, o které se do 
velké míry obě organizace dělí, využívány 
co nejúčinněji;

Or. en
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Pozměňovací návrh 138
Willy Meyer, Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá k rozpuštění NATO; uvádí, že 
Evropská unie musí mít jen civilní 
povahu, a proto žádá použití vojenských 
výdajů k civilním účelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 139

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. uznává, že je třeba posílit OBSE a že 
by měly být znovu potvrzeny její hodnoty; 
je pevně přesvědčen, že EU by se měla na 
posilování OBSE účinně podílet, včetně 
toho, že zajistí, aby důsledkem tohoto 
procesu nebylo oslabení žádného ze tří 
rozměrů organizace (politicko-vojenského, 
hospodářského a environmentálního ani 
lidského); zdůrazňuje také, že by EU měla 
upozornit na význam pokračování 
korfského procesu a pořádání pravidelných 
setkání na vysoké úrovni, čímž by činnost 
OBSE získala politickou podporu a 
zviditelnila by se;

21. uznává, že je třeba posílit OBSE a že 
by měly být znovu potvrzeny všechny její 
hodnoty; je pevně přesvědčen, že EU by se 
měla na posilování OBSE účinně podílet, 
včetně toho, že zajistí, aby důsledkem 
tohoto procesu nebylo oslabení žádného ze 
tří rozměrů organizace (politicko-
vojenského, hospodářského a 
environmentálního ani lidského), a tím, že 
přispěje kapacitami SBOP k misím 
s mandátem OBSE; zdůrazňuje také, že by 
EU měla upozornit na význam pokračování 
korfského procesu a pořádání pravidelných 
setkání na vysoké úrovni, čímž by činnost 
OBSE získala politickou podporu a 
zviditelnila by se; lituje, že hlavy států 
OBSE nebyly schopny se dohodnout na 
akčním plánu, který by nastiňoval kroky 
směrem k chartě pro bezpečnostní 
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společenství na území OBSE, a na 
pověření přípravou dalšího summitu do 
dvou nebo čtyř let;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Willy Meyer, Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že je nutná úzká a 
nepřetržitá koordinace zahraniční politiky 
EU a nejbližšího spojence a strategického 
partnera EU – Spojených států –
zajišťující společný přístup 
k celosvětovému řádnému vládnutí a 
k výzvám, jako je nešíření jaderných 
zbraní a terorizmus; vyzývá 
místopředsedkyni Komise / vysokou 
představitelku, aby postup se Spojenými 
státy úzce koordinovala a pracovala 
s nimi v součinnosti, aby mohla být 
zajištěna stabilita a bezpečnost na 
evropském kontinentě, mj. na základě 
spolupráce s Ruskem, a také stabilita 
v širším regionu Blízkého východu, Íránu, 
Afghánistánu a Pákistánu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že je nutná úzká a 22. opakuje svůj závazek vůči 
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nepřetržitá koordinace zahraniční politiky 
EU a nejbližšího spojence a strategického 
partnera EU – Spojených států –
zajišťující společný přístup 
k celosvětovému řádnému vládnutí a 
k výzvám, jako je nešíření jaderných 
zbraní a terorizmus; vyzývá 
místopředsedkyni Komise / vysokou 
představitelku, aby postup se Spojenými 
státy úzce koordinovala a pracovala 
s nimi v součinnosti, aby mohla být 
zajištěna stabilita a bezpečnost na 
evropském kontinentě, mj. na základě 
spolupráce s Ruskem, a také stabilita 
v širším regionu Blízkého východu, Íránu, 
Afghánistánu a Pákistánu;

transatlantickému partnerství, které je 
důležitým prvkem a jedním z hlavních 
pilířů vnější činnosti EU; naléhavě žádá 
místopředsedkyni Komise / vysokou 
představitelku, aby zajistila, že EU bude 
zásadovým, aktivním, rovnoprávným a 
přesto autonomním partnerem Spojených 
států při posilování celosvětové 
bezpečnosti a stability, podporování míru 
a prosazování lidských práv a zaujímání 
jednotného přístupu k celosvětovým 
výzvám, jako je šíření jaderných zbraní, 
terorizmus, změna klimatu a zabezpečení 
dodávek energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že je nutná úzká a 
nepřetržitá koordinace zahraniční politiky
EU a nejbližšího spojence a strategického 
partnera EU – Spojených států –
zajišťující společný přístup 
k celosvětovému řádnému vládnutí a 
k výzvám, jako je nešíření jaderných zbraní 
a terorizmus; vyzývá místopředsedkyni 
Komise / vysokou představitelku, aby 
postup se Spojenými státy úzce 
koordinovala a pracovala s nimi 
v součinnosti, aby mohla být zajištěna 
stabilita a bezpečnost na evropském 
kontinentě, mj. na základě spolupráce 
s Ruskem, a také stabilita v širším regionu 
Blízkého východu, Íránu, Afghánistánu a 
Pákistánu;

22. vyzývá k lepší koordinaci a spolupráci 
mezi EU a jejím nejbližším spojencem a 
strategickým partnerem – Spojenými státy
– prosazující společný přístup 
k celosvětovému řádnému vládnutí a 
k výzvám, jako je nešíření jaderných zbraní 
a terorizmus; vyzývá místopředsedkyni 
Komise / vysokou představitelku, aby se 
zaměřila na řešení bezprostřední krize 
způsobené zjevným rozhodnutím íránské 
vlády vyrobit jadernou bombu a dospěla 
ke konečné dohodě s vládou Spojených 
států ohledně dalších patřičných kroků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 143
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že je nutná úzká a 
nepřetržitá koordinace zahraniční politiky 
EU a nejbližšího spojence a strategického 
partnera EU – Spojených států – zajišťující
společný přístup k celosvětovému řádnému 
vládnutí a k výzvám, jako je nešíření
jaderných zbraní a terorizmus; vyzývá 
místopředsedkyni Komise / vysokou
představitelku, aby postup se Spojenými 
státy úzce koordinovala a pracovala s nimi
v součinnosti, aby mohla být zajištěna 
stabilita a bezpečnost na evropském 
kontinentě, mj. na základě spolupráce 
s Ruskem, a také stabilita v širším regionu 
Blízkého východu, Íránu, Afghánistánu a 
Pákistánu;

22. zdůrazňuje, že je nutná úzká a 
nepřetržitá koordinace zahraniční politiky 
EU a nejbližšího spojence a strategického 
partnera EU – Spojených států – pracující 
na společném přístupu k celosvětovému 
řádnému vládnutí a k výzvám pro světovou 
bezpečnost, jako je šíření jaderných a 
dalších zbraní, terorizmus a organizovaná 
trestná činnost, nedostatečný rozvoj, 
diktatury a změna klimatu; vyzývá 
místopředsedkyni Komise / vysokou 
představitelku, aby postup se Spojenými 
státy úzce koordinovala a usilovala 
o součinnost s cílem posílit demokracii a 
zajistit stabilitu a bezpečnost na evropském 
kontinentě, v jeho sousedství a celosvětově, 
především rozvíjení konstruktivního 
partnerství s Ruskem a dalšími světovými 
mocnostmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 144

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že je nutná úzká a 
nepřetržitá koordinace zahraniční politiky 
EU a nejbližšího spojence a strategického 
partnera EU – Spojených států – zajišťující 

22. zdůrazňuje, že je nutná úzká a 
nepřetržitá koordinace zahraniční politiky 
EU a nejbližšího spojence a strategického 
partnera EU – Spojených států – zajišťující 
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společný přístup k celosvětovému řádnému 
vládnutí a k výzvám, jako je nešíření 
jaderných zbraní a terorizmus; vyzývá 
místopředsedkyni Komise / vysokou 
představitelku, aby postup se Spojenými 
státy úzce koordinovala a pracovala s nimi 
v součinnosti, aby mohla být zajištěna 
stabilita a bezpečnost na evropském 
kontinentě, mj. na základě spolupráce 
s Ruskem, a také stabilita v širším regionu 
Blízkého východu, Íránu, Afghánistánu a 
Pákistánu;

společný přístup k celosvětovému řádnému 
vládnutí tím, že budou podpořeny a 
reformovány mezinárodní instituce a 
prosazováno dodržování mezinárodního 
práva, a k výzvám, jako je nešíření 
jaderných zbraní a terorizmus; znovu 
opakuje svůj názor, že boj proti terorizmu 
nemůže probíhat na úkor lidských práv a 
občanských svobod; vyzývá 
místopředsedkyni Komise / vysokou 
představitelku, aby postup se Spojenými 
státy úzce koordinovala a pracovala s nimi 
v součinnosti, aby mohla být zajištěna 
stabilita, bezpečnost a mírové řešení 
stávajících konfliktů na evropském 
kontinentě, mj. na základě spolupráce 
s Ruskem, a také stabilita v širším regionu 
Blízkého východu, Íránu, Afghánistánu a 
Pákistánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že je nutná úzká a 
nepřetržitá koordinace zahraniční politiky 
EU a nejbližšího spojence a strategického 
partnera EU – Spojených států –
zajišťující společný přístup 
k celosvětovému řádnému vládnutí a 
k výzvám, jako je nešíření jaderných zbraní 
a terorizmus; vyzývá místopředsedkyni 
Komise / vysokou představitelku, aby 
postup se Spojenými státy úzce 
koordinovala a pracovala s nimi 
v součinnosti, aby mohla být zajištěna 
stabilita a bezpečnost na evropském 
kontinentě, mj. na základě spolupráce 
s Ruskem, a také stabilita v širším regionu 
Blízkého východu, Íránu, Afghánistánu a 

22. vyzývá k lepší koordinaci a spolupráci 
mezi EU a jejím nejbližším spojencem a 
strategickým partnerem s cílem zajistit 
společný přístup k celosvětovému řádnému 
vládnutí a k výzvám, jako je nešíření 
jaderných zbraní a terorizmus; vyzývá 
místopředsedkyni Komise / vysokou 
představitelku, aby postup se Spojenými 
státy úzce koordinovala a pracovala s nimi 
v součinnosti, aby mohla být zajištěna 
stabilita a bezpečnost na evropském 
kontinentě, mj. na základě spolupráce 
s Ruskem, a také stabilita v širším regionu 
Blízkého východu, Íránu, Afghánistánu a 
Pákistánu;
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Pákistánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že je nutná úzká a 
nepřetržitá koordinace zahraniční politiky 
EU a nejbližšího spojence a strategického 
partnera EU – Spojených států – zajišťující 
společný přístup k celosvětovému řádnému 
vládnutí a k výzvám, jako je nešíření 
jaderných zbraní a terorizmus; vyzývá 
místopředsedkyni Komise / vysokou 
představitelku, aby postup se Spojenými 
státy úzce koordinovala a pracovala s nimi 
v součinnosti, aby mohla být zajištěna 
stabilita a bezpečnost na evropském 
kontinentě, mj. na základě spolupráce 
s Ruskem, a také stabilita v širším regionu 
Blízkého východu, Íránu, Afghánistánu a 
Pákistánu;

22. zdůrazňuje, že je nutná úzká a 
nepřetržitá koordinace zahraniční politiky 
EU a nejbližšího spojence a strategického 
partnera EU – Spojených států – zajišťující 
společný přístup k celosvětovému řádnému 
vládnutí a k výzvám, jako je nešíření 
jaderných zbraní, terorizmus; vyzývá 
místopředsedkyni Komise / vysokou 
představitelku, aby postup se Spojenými 
státy úzce koordinovala a pracovala s nimi 
v součinnosti, aby mohla být zajištěna 
stabilita a bezpečnost na evropském 
kontinentě a celosvětově, mj. na základě 
spolupráce se všemi významnými subjekty 
(Ruskem, Čínou, Indií a Tureckem), a 
také stabilita v širším regionu Blízkého 
východu, Íránu, Afghánistánu a Pákistánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Francisco José Millán Mon

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že je nutná úzká a 
nepřetržitá koordinace zahraniční politiky 
EU a nejbližšího spojence a strategického 
partnera EU – Spojených států – zajišťující 

22. zdůrazňuje, že je nutná úzká a 
nepřetržitá koordinace zahraniční politiky 
EU a nejbližšího spojence a strategického 
partnera EU – Spojených států – zajišťující 
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společný přístup k celosvětovému řádnému 
vládnutí a k výzvám, jako je nešíření 
jaderných zbraní a terorizmus; vyzývá 
místopředsedkyni Komise / vysokou 
představitelku, aby postup se Spojenými 
státy úzce koordinovala a pracovala s nimi 
v součinnosti, aby mohla být zajištěna 
stabilita a bezpečnost na evropském 
kontinentě, mj. na základě spolupráce 
s Ruskem, a také stabilita v širším regionu 
Blízkého východu, Íránu, Afghánistánu 
a Pákistánu;

společný přístup k celosvětovému řádnému 
vládnutí a k výzvám, jako je mimo jiné
nešíření jaderných zbraní a terorizmus; 
vyzývá místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku, aby postup 
se Spojenými státy úzce koordinovala a 
pracovala s nimi v součinnosti, aby mohla 
být zajištěna stabilita a bezpečnost 
na evropském kontinentě, mj. na základě 
dohody o spolupráci s Ruskem, a také 
stabilita v širším regionu Blízkého 
východu, Íránu, Afghánistánu a Pákistánu;

Or. es

Pozměňovací návrh 148
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. naléhavě vyzývá k vytvoření 
souhrnné strategie EU a Spojených států 
pro zlepšení bezpečnostní situace v celém 
širším regionu Blízkého východu, Íránu, 
Afghánistánu a Pákistánu, která by 
zahrnovala spolupráci s Tureckem, 
Ruskem a Čínou;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. naléhavě vyzývá k vytvoření 
souhrnné strategie EU pro zlepšení 
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bezpečnostní situace v celém širším 
regionu Blízkého východu, Íránu, 
Afghánistánu a Pákistánu, která by 
zahrnovala spolupráci s Ruskem a Čínou;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku, aby prosazovala 
u vlády prezidenta Obamy naléhavost 
uzavření detenčního střediska v zátoce 
Guantánamo, předvedení všech osob 
podezřelých z terorizmu, u nichž došlo 
k obvinění či stále ještě čekají na 
obžalobu, před civilní soudy, a navrácení 
či přesídlení a odškodnění všech 
zadržených, kteří nebudou obžalováni; 
vyzývá členské státy EU, aby Spojeným 
státům účinně napomáhaly v uzavření 
detenčního střediska v zátoce 
Guantánamo a v přesídlení všech těchto 
zadržených osob, které byly zproštěny
obžaloby a nemohou být navráceny; 
vyzývá členské státy EU, aby se 
zodpověděly ze své odpovědnosti za 
porušování lidských práv osob 
podezřelých z terorizmu zadržených 
v zátoce Guantánamo nebo v jakémkoli 
dalším „tajném vězení“ a spolupráci při 
jejich „mimořádném navrácení“, stejně 
jako za plnění doporučení uvedených
v usnesení Evropského parlamentu z roku 
2007 o údajném využití evropských zemí 
ze strany CIA pro převoz a nezákonné 
zadržování vězňů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 151
Nirj Deva

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vítá nedávné výzvy americké vlády 
k užšímu partnerství mezi Spojenými státy 
a EU; naléhavě žádá, aby EU v tomto 
ohledu zaujala rozhodnější přístup jako 
uznání potřeby zajistit lepší rovnováhu sil;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. upozorňuje, že vyhlídku na členství 
v EU mají všechny země západního 
Balkánu, a zdůrazňuje, že je důležité, aby 
na tomto procesu nepřetržitě aktivně
pracovaly nejen země tohoto regionu, ale i 
EU;

23. upozorňuje, že na členství v EU mají 
země západního Balkánu různou vyhlídku, 
a zdůrazňuje, že je důležité, aby na tomto 
procesu rozšiřování EU nepřetržitě aktivně 
pracovaly nejen země tohoto regionu, ale i 
EU; v tomto ohledu vyjadřuje politování 
nad pokračujícím sporem mezi Řeckem a 
Makedonií ve věci názvu této země;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 23 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. upozorňuje, že vyhlídku na členství 
v EU mají všechny země západního 
Balkánu, a zdůrazňuje, že je důležité, aby 
na tomto procesu nepřetržitě aktivně 
pracovaly nejen země tohoto regionu, ale i 
EU;

23. upozorňuje, že vyhlídku na členství 
v EU mají všechny země západního 
Balkánu, a zdůrazňuje, že je důležité, aby 
na tomto procesu nepřetržitě aktivně 
pracovaly nejen země tohoto regionu, ale i 
EU; připomíná, že perspektiva dalšího 
rozšíření EU je důležitou pobídkou pro 
pokračování politických a hospodářských 
reforem v zemích západního Balkánu, což 
přispívá ke stabilitě a rozvoji regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 154

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. upozorňuje, že vyhlídku na členství 
v EU mají všechny země západního 
Balkánu, a zdůrazňuje, že je důležité, aby 
na tomto procesu nepřetržitě aktivně 
pracovaly nejen země tohoto regionu, ale i 
EU;

23. upozorňuje, že vyhlídku na členství 
v EU mají všechny země západního 
Balkánu, a zdůrazňuje, že je důležité, aby 
na tomto procesu nepřetržitě aktivně 
pracovaly nejen země tohoto regionu, ale i 
EU, jak to uvedla Evropská rada ve svých 
závěrech z června 2003 při potvrzování 
„Soluňské agendy pro země západního 
Balkánu: směřování k evropské 
integraci“;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Návrh usnesení
Bod 23 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. upozorňuje, že vyhlídku na členství 
v EU mají všechny země západního 
Balkánu, a zdůrazňuje, že je důležité, aby 
na tomto procesu nepřetržitě aktivně 
pracovaly nejen země tohoto regionu, ale i 
EU;

23. potvrzuje, že vyhlídku na členství v EU 
mají všechny země západního Balkánu, a 
zdůrazňuje, že je důležité, aby na tomto 
procesu nepřetržitě aktivně pracovaly nejen 
země tohoto regionu, ale i EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Willy Meyer, Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. potvrzuje zamítnutí jednostranného 
prohlášení nezávislosti Kosova; 
konstatuje, že toto prohlášení vytváří 
nebezpečný precedent proti 
mezinárodnímu právu; vyzývá ke 
společnému uspokojivému řešení na 
základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN 
č. 1244 (1999), která potvrdila závazek 
všech členských zemí ohledně zásad 
suverenity a územní celistvosti, v souladu 
s mezinárodními právními předpisy, jako 
jediného účinného způsobu 
zabezpečujícího trvalé řešení ve prospěch 
míru v oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. uznává pokrok dosažený všemi 
zeměmi v regionu na jejich cestě k členství 
v EU, konstatuje však, že politická 
nestabilita spolu s institucionálními 
nedostatky a neřešenými dvoustrannými 
otázkami narušují další pokrok některých 
zemí při integraci do EU; zdůrazňuje, že 
Unie potřebuje jasnou a jednotnou vizi 
vůči tomuto regionu, vyzývá 
místopředsedkyni Komise / vysokou 
představitelku, aby se aktivně zapojila do 
řešení přetrvávajících problémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Takis Hadžigeorgiu

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá, že situace v Kosovu zůstává 
stabilní a klidná, je však znepokojen 
závažnými problémy a případy porušování 
volebního práva, k nimž v průběhu 
nedávných voleb došlo v několika obcích; 
zdůrazňuje, že značný význam mají 
spravedlivé volby coby součást 
probíhajícího demokratizačního procesu 
Kosova; naléhavě žádá vládu Kosova, aby 
v budoucnu zdokonalila volební proces, a 
zajistila tak demokratická práva 
kosovských občanů a posílila vyhlídku své 
země na členství v EU; vyzývá k 
neodkladnému zahájení plánovaných 
rozhovorů mezi Kosovem a Srbskem, které 
by měly probíhat pod záštitou EU, a 
zdůrazňuje, že tyto rozhovory mají značný 
potenciál přispět ke stabilitě v Kosovu a ke 
zlepšení situace místního obyvatelstva, a 
to i pokud jde o zajištění právního státu 

24. poukazuje na skutečnost, že situace v 
Kosovu zůstává stabilní, a připomíná 
úlohu, kterou sehrálo NATO, jakož i 
ničivé bombardování jeho území; naléhavě 
žádá všechny zúčastněné strany, aby se 
zasadily o zlepšení demokratických práv a 
životních podmínek lidí žijících v Kosovu, 
a zdůrazňuje, že Kosovo není nezávislý 
suverénní stát a že jeho práva i nadále 
stanoví usnesení č. 1244 (1999) Rady 
bezpečnosti OSN;
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na severu země; opakuje, že je nutné, aby 
mise na podporu právního státu v Kosovu 
(EULEX) zajistila, že může fungovat 
efektivně na celém území Kosova na 
základě zintenzivnění své činnosti na 
severu země, a aby se jí dostalo důvěry a 
podpory ze strany celého obyvatelstva;

Or. el

Pozměňovací návrh 159
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá, že situace v Kosovu zůstává 
stabilní a klidná, je však znepokojen 
závažnými problémy a případy porušování 
volebního práva, k nimž v průběhu 
nedávných voleb došlo v několika obcích; 
zdůrazňuje, že značný význam mají 
spravedlivé volby coby součást 
probíhajícího demokratizačního procesu 
Kosova; naléhavě žádá vládu Kosova, aby 
v budoucnu zdokonalila volební proces, a 
zajistila tak demokratická práva 
kosovských občanů a posílila vyhlídku své 
země na členství v EU; vyzývá 
k neodkladnému zahájení plánovaných 
rozhovorů mezi Kosovem a Srbskem, které 
by měly probíhat pod záštitou EU, a 
zdůrazňuje, že tyto rozhovory mají značný 
potenciál přispět ke stabilitě v Kosovu a ke 
zlepšení situace místního obyvatelstva, a 
to i pokud jde o zajištění právního státu 
na severu země; opakuje, že je nutné, aby 
mise na podporu právního státu v Kosovu 
(EULEX) zajistila, že může fungovat
efektivně na celém území Kosova na 
základě zintenzivnění své činnosti na 
severu země, a aby se jí dostalo důvěry a 
podpory ze strany celého obyvatelstva;

24. vítá, že situace v Kosovu zůstává 
klidná, je však znepokojen závažnými 
problémy a případy porušování volebního 
práva, k nimž v průběhu nedávných voleb 
došlo v několika obcích; zdůrazňuje, že 
značný význam mají spravedlivé volby 
coby součást probíhajícího 
demokratizačního procesu Kosova; 
naléhavě žádá vládu Kosova, aby 
v budoucnu zdokonalila volební proces, a 
zajistila tak demokratická práva 
kosovských občanů a posílila vyhlídku své 
země na členství v EU; vyzývá 
k neodkladnému zahájení plánovaných 
rozhovorů mezi Kosovem a Srbskem, které 
by měly probíhat pod záštitou EU, s cílem
přispět ke stabilitě v celém Kosovu a 
zlepšit situaci všech jeho obyvatel; 
opakuje, že je nutné, aby mise na podporu 
právního státu v Kosovu (EULEX) 
fungovala efektivně po celém území 
Kosova na základě zintenzivnění své 
činnosti na severu země;
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Or. en

Pozměňovací návrh 160
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá, že situace v Kosovu zůstává 
stabilní a klidná, je však znepokojen 
závažnými problémy a případy porušování 
volebního práva, k nimž v průběhu 
nedávných voleb došlo v několika obcích; 
zdůrazňuje, že značný význam mají 
spravedlivé volby coby součást 
probíhajícího demokratizačního procesu
Kosova; naléhavě žádá vládu Kosova, aby 
v budoucnu zdokonalila volební proces, a 
zajistila tak demokratická práva 
kosovských občanů a posílila vyhlídku své 
země na členství v EU; vyzývá 
k neodkladnému zahájení plánovaných 
rozhovorů mezi Kosovem a Srbskem, které 
by měly probíhat pod záštitou EU, a 
zdůrazňuje, že tyto rozhovory mají značný 
potenciál přispět ke stabilitě v Kosovu a ke 
zlepšení situace místního obyvatelstva, a to 
i pokud jde o zajištění právního státu na 
severu země; opakuje, že je nutné, aby 
mise na podporu právního státu v Kosovu 
(EULEX) zajistila, že může fungovat 
efektivně na celém území Kosova na 
základě zintenzivnění své činnosti na 
severu země, a aby se jí dostalo důvěry a 
podpory ze strany celého obyvatelstva;

24. vítá, že situace v Kosovu zůstává 
stabilní a klidná, je však znepokojen 
závažnými problémy a případy porušování 
volebního práva, k nimž v průběhu 
nedávných voleb došlo v několika obcích; 
zdůrazňuje, že značný význam mají 
spravedlivé volby, a vyzývá EU, aby 
pečlivě sledovala stav demokracie 
v Kosovu; naléhavě žádá orgány Kosova, 
aby v budoucnu zdokonalila volební 
proces, a zajistila tak demokratická práva 
všech kosovských občanů a posílila 
vyhlídku na členství v EU; vyzývá 
k neodkladnému zahájení plánovaných 
rozhovorů mezi Kosovem a Srbskem, které 
by měly probíhat pod záštitou EU, a 
zdůrazňuje, že tyto rozhovory mají značný 
potenciál přispět ke stabilitě v Kosovu a ke 
zlepšení situace místního obyvatelstva, a to 
i pokud jde o zajištění právního státu na 
severu země; opakuje, že je nutné, aby 
mise na podporu právního státu v Kosovu 
(EULEX) zajistila, že může fungovat 
efektivně na celém území Kosova na 
základě zintenzivnění své činnosti na 
severu, a aby se jí dostalo důvěry a 
podpory ze strany celého obyvatelstva;

Or. en

Pozměňovací návrh 161

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá, že situace v Kosovu zůstává 
stabilní a klidná, je však znepokojen 
závažnými problémy a případy porušování 
volebního práva, k nimž v průběhu 
nedávných voleb došlo v několika obcích; 
zdůrazňuje, že značný význam mají
spravedlivé volby coby součást 
probíhajícího demokratizačního procesu 
Kosova; naléhavě žádá vládu Kosova, aby 
v budoucnu zdokonalila volební proces, a 
zajistila tak demokratická práva 
kosovských občanů a posílila vyhlídku své 
země na členství v EU; vyzývá 
k neodkladnému zahájení plánovaných 
rozhovorů mezi Kosovem a Srbskem, které 
by měly probíhat pod záštitou EU, a 
zdůrazňuje, že tyto rozhovory mají značný 
potenciál přispět ke stabilitě v Kosovu a ke 
zlepšení situace místního obyvatelstva, a to 
i pokud jde o zajištění právního státu na 
severu země; opakuje, že je nutné, aby 
mise na podporu právního státu v Kosovu 
(EULEX) zajistila, že může fungovat 
efektivně na celém území Kosova na 
základě zintenzivnění své činnosti na 
severu země, a aby se jí dostalo důvěry a 
podpory ze strany celého obyvatelstva;

24. vítá, že situace v Kosovu zůstává 
stabilní a klidná, je však znepokojen 
závažnými problémy a případy porušování 
volebního práva, k nimž v průběhu 
nedávných voleb došlo v několika obcích; 
zdůrazňuje, že značný význam má volební 
reforma a spravedlivé volby coby součást 
probíhajícího demokratizačního procesu 
Kosova; naléhavě žádá novou vládu 
Kosova, aby v budoucnu zdokonalila 
volební proces, a zajistila tak demokratická 
práva kosovských občanů a posílila 
vyhlídku své země na členství v EU; 
vyzývá, aby poté, co dojde k utvoření 
nového parlamentu a vlády v Kosovu, byly 
zahájeny plánované rozhovory mezi 
Kosovem a Srbskem, které by měly 
probíhat pod záštitou EU, a zdůrazňuje, že 
tyto rozhovory mají značný potenciál 
přispět ke stabilitě v Kosovu a ke zlepšení 
situace místního obyvatelstva, a to i pokud 
jde o zajištění právního státu na severu 
země; opakuje, že je nutné, aby mise na 
podporu právního státu v Kosovu 
(EULEX) zajistila, že může fungovat 
efektivně na celém území Kosova na 
základě zintenzivnění své činnosti na 
severu země, a aby se jí dostalo důvěry a 
podpory ze strany celého obyvatelstva; 
poukazuje na to, že Kosované zůstávají 
jedinými občany v regionu vyloučenými 
z bezvízového režimu s EU, a požaduje 
v této souvislosti, aby Komise bezodkladně 
zahájila dialog o vízech s orgány Prištiny 
s cílem stanovit plán pro uvolnění 
vízového režimu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 162
Zoran Thaler

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá, že situace v Kosovu zůstává 
stabilní a klidná, je však znepokojen 
závažnými problémy a případy porušování 
volebního práva, k nimž v průběhu 
nedávných voleb došlo v několika obcích; 
zdůrazňuje, že značný význam mají 
spravedlivé volby coby součást 
probíhajícího demokratizačního procesu 
Kosova; naléhavě žádá vládu Kosova, aby 
v budoucnu zdokonalila volební proces, a 
zajistila tak demokratická práva 
kosovských občanů a posílila vyhlídku své 
země na členství v EU; vyzývá 
k neodkladnému zahájení plánovaných 
rozhovorů mezi Kosovem a Srbskem, které 
by měly probíhat pod záštitou EU, a 
zdůrazňuje, že tyto rozhovory mají značný 
potenciál přispět ke stabilitě v Kosovu a ke 
zlepšení situace místního obyvatelstva, a to 
i pokud jde o zajištění právního státu na 
severu země; opakuje, že je nutné, aby 
mise na podporu právního státu v Kosovu 
(EULEX) zajistila, že může fungovat 
efektivně na celém území Kosova na 
základě zintenzivnění své činnosti na 
severu země, a aby se jí dostalo důvěry a 
podpory ze strany celého obyvatelstva;

24. vítá, že situace v Kosovu zůstává 
stabilní a klidná, je však znepokojen 
závažnými problémy a případy porušování 
volebního práva, k nimž v průběhu 
nedávných voleb došlo v několika obcích; 
zdůrazňuje, že značný význam mají 
spravedlivé volby coby součást 
probíhajícího demokratizačního procesu 
Kosova; naléhavě žádá vládu Kosova, aby 
v budoucnu zdokonalila volební proces, a 
zajistila tak demokratická práva 
kosovských občanů a posílila vyhlídku své 
země na členství v EU; vyzývá 
k neodkladnému zahájení plánovaných 
rozhovorů mezi Kosovem a Srbskem, které 
by měly probíhat pod záštitou EU, a 
zdůrazňuje, že tyto rozhovory mají značný 
potenciál přispět ke stabilitě v Kosovu a ke 
zlepšení situace místního obyvatelstva, a to 
i pokud jde o zajištění právního státu na 
severu země; vyjadřuje plnou podporu 
misi na podporu právního státu v Kosovu 
(EULEX) k řešení problému 
pohřešovaných osob v souvislosti 
s kosovským konfliktem a k prošetření a 
stíhání organizované trestné činnosti, 
především obvinění z nelidského 
zacházení a obchodování s orgány během 
konfliktu a bezprostředně po něm; 
opakuje, že je zapotřebí, aby EULEX
zajistila, že může fungovat efektivně na 
celém území Kosova na základě 
zintenzivnění své činnosti na severu země, 
a aby se jí dostalo důvěry a podpory ze 
strany celého obyvatelstva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 163
Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá, že situace v Kosovu zůstává 
stabilní a klidná, je však znepokojen 
závažnými problémy a případy porušování 
volebního práva, k nimž v průběhu 
nedávných voleb došlo v několika obcích; 
zdůrazňuje, že značný význam mají 
spravedlivé volby coby součást 
probíhajícího demokratizačního procesu 
Kosova; naléhavě žádá vládu Kosova, aby 
v budoucnu zdokonalila volební proces, a 
zajistila tak demokratická práva 
kosovských občanů a posílila vyhlídku své 
země na členství v EU; vyzývá 
k neodkladnému zahájení plánovaných 
rozhovorů mezi Kosovem a Srbskem, které 
by měly probíhat pod záštitou EU, a 
zdůrazňuje, že tyto rozhovory mají značný 
potenciál přispět ke stabilitě v Kosovu a ke 
zlepšení situace místního obyvatelstva, a to 
i pokud jde o zajištění právního státu na 
severu země; opakuje, že je nutné, aby 
mise na podporu právního státu v Kosovu 
(EULEX) zajistila, že může fungovat 
efektivně na celém území Kosova na 
základě zintenzivnění své činnosti na 
severu země, a aby se jí dostalo důvěry a 
podpory ze strany celého obyvatelstva;

24. vítá, že situace v Kosovu zůstává 
stabilní a klidná, je však znepokojen 
závažnými problémy a případy porušování 
volebního práva, k nimž v průběhu 
nedávných voleb došlo v několika obcích; 
zdůrazňuje, že značný význam mají 
spravedlivé volby coby součást 
probíhajícího demokratizačního procesu 
Kosova; naléhavě žádá vládu Kosova, aby 
v budoucnu zdokonalila volební proces, a 
zajistila tak demokratická práva 
kosovských občanů a posílila vyhlídku 
Kosova na členství v EU; vyzývá 
k neodkladnému zahájení plánovaných 
rozhovorů mezi Kosovem a Srbskem, které 
by měly probíhat pod záštitou EU, a 
zdůrazňuje, že tyto rozhovory mají značný 
potenciál přispět ke stabilitě v Kosovu a ke 
zlepšení situace místního obyvatelstva, a to 
i pokud jde o zajištění právního státu na 
severu Kosova; opakuje, že je nutné, aby 
mise na podporu právního státu v Kosovu 
(EULEX) zajistila, že může fungovat 
efektivně na celém území Kosova na 
základě zintenzivnění své činnosti na 
severu Kosova, a aby se jí dostalo důvěry a 
podpory ze strany celého obyvatelstva;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 24 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá, že situace v Kosovu zůstává 
stabilní a klidná, je však znepokojen 
závažnými problémy a případy porušování 
volebního práva, k nimž v průběhu 
nedávných voleb došlo v několika obcích; 
zdůrazňuje, že značný význam mají 
spravedlivé volby coby součást 
probíhajícího demokratizačního procesu 
Kosova; naléhavě žádá vládu Kosova, aby 
v budoucnu zdokonalila volební proces, a 
zajistila tak demokratická práva 
kosovských občanů a posílila vyhlídku své 
země na členství v EU; vyzývá 
k neodkladnému zahájení plánovaných 
rozhovorů mezi Kosovem a Srbskem, které 
by měly probíhat pod záštitou EU, a 
zdůrazňuje, že tyto rozhovory mají značný 
potenciál přispět ke stabilitě v Kosovu a ke 
zlepšení situace místního obyvatelstva, a to 
i pokud jde o zajištění právního státu na 
severu země; opakuje, že je nutné, aby 
mise na podporu právního státu v Kosovu 
(EULEX) zajistila, že může fungovat 
efektivně na celém území Kosova na 
základě zintenzivnění své činnosti na 
severu země, a aby se jí dostalo důvěry a 
podpory ze strany celého obyvatelstva;

24. vítá, že situace v Kosovu zůstává 
stabilní a klidná, je však znepokojen 
závažnými problémy a případy porušování 
volebního práva, k nimž v průběhu 
nedávných voleb došlo v několika obcích, 
a závažnými obviněními z korupce, na 
které upozornil v Radě Evropy senátor 
Dick Marty; vyzývá k důkladnému 
prošetření těchto obvinění misí EULEX a 
k exemplárnímu soudnímu řízení se 
všemi, kdo budou případně shledáni 
vinnými; zdůrazňuje, že značný význam 
mají spravedlivé volby coby součást 
probíhajícího demokratizačního procesu 
Kosova; naléhavě žádá vládu Kosova, aby 
v budoucnu zdokonalila volební proces, a 
zajistila tak demokratická práva 
kosovských občanů a posílila vyhlídku své 
země na členství v EU; vyzývá 
k neodkladnému zahájení plánovaných 
rozhovorů mezi Kosovem a Srbskem, které 
by měly probíhat pod záštitou EU, a 
zdůrazňuje, že tyto rozhovory mají značný 
potenciál přispět ke stabilitě v Kosovu a ke 
zlepšení situace místního obyvatelstva, a to 
i pokud jde o zajištění právního státu na 
severu země; opakuje, že je nutné, aby 
mise na podporu právního státu v Kosovu 
(EULEX) zajistila, že může fungovat 
efektivně na celém území Kosova na 
základě zintenzivnění své činnosti na 
severu země, a aby se jí dostalo důvěry a 
podpory ze strany celého obyvatelstva;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Nirj Deva

Návrh usnesení
Bod 24 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá, že situace v Kosovu zůstává 
stabilní a klidná, je však znepokojen 
závažnými problémy a případy porušování 
volebního práva, k nimž v průběhu 
nedávných voleb došlo v několika obcích; 
zdůrazňuje, že značný význam mají 
spravedlivé volby coby součást 
probíhajícího demokratizačního procesu 
Kosova; naléhavě žádá vládu Kosova, aby 
v budoucnu zdokonalila volební proces, a 
zajistila tak demokratická práva 
kosovských občanů a posílila vyhlídku své 
země na členství v EU; vyzývá 
k neodkladnému zahájení plánovaných 
rozhovorů mezi Kosovem a Srbskem, které 
by měly probíhat pod záštitou EU, a 
zdůrazňuje, že tyto rozhovory mají značný 
potenciál přispět ke stabilitě v Kosovu a ke 
zlepšení situace místního obyvatelstva, a to 
i pokud jde o zajištění právního státu na 
severu země; opakuje, že je nutné, aby 
mise na podporu právního státu v Kosovu 
(EULEX) zajistila, že může fungovat 
efektivně na celém území Kosova na 
základě zintenzivnění své činnosti na 
severu země, a aby se jí dostalo důvěry a 
podpory ze strany celého obyvatelstva;

24. vítá, že situace v Kosovu zůstává 
stabilní a klidná, je však znepokojen 
závažnými problémy a případy porušování 
volebního práva, k nimž v průběhu 
nedávných voleb došlo v několika obcích; 
zdůrazňuje, že značný význam mají 
spravedlivé volby coby součást 
probíhajícího demokratizačního procesu 
Kosova; naléhavě žádá vládu Kosova, aby 
v budoucnu zdokonalila volební proces, a 
zajistila tak demokratická práva 
kosovských občanů a posílila vyhlídku své 
země na členství v EU; vyzývá 
k neodkladnému zahájení plánovaných 
rozhovorů mezi Kosovem a Srbskem, které 
by měly probíhat pod záštitou EU, a 
zdůrazňuje, že tyto rozhovory mají značný 
potenciál přispět ke stabilitě v Kosovu a ke 
zlepšení situace místního obyvatelstva, a to 
i pokud jde o zajištění právního státu na 
severu země; opakuje, že je nutné, aby 
mise na podporu právního státu v Kosovu 
(EULEX) zajistila, že může fungovat 
efektivně a patřičně školit místní 
samosprávu v záležitostech řádné správy 
věcí veřejných na celém území Kosova na 
základě zintenzivnění své činnosti na 
severu země, a aby se jí dostalo důvěry a 
podpory ze strany celého obyvatelstva;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá, že situace v Kosovu zůstává 
stabilní a klidná, je však znepokojen 
závažnými problémy a případy porušování 

24. vítá, že situace v Kosovu zůstává 
stabilní a klidná, je však znepokojen 
závažnými problémy a případy porušování 
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volebního práva, k nimž v průběhu 
nedávných voleb došlo v několika obcích; 
zdůrazňuje, že značný význam mají 
spravedlivé volby coby součást 
probíhajícího demokratizačního procesu 
Kosova; naléhavě žádá vládu Kosova, 
aby v budoucnu zdokonalila volební 
proces, a zajistila tak demokratická práva 
kosovských občanů a posílila vyhlídku své 
země na členství v EU; vyzývá 
k neodkladnému zahájení plánovaných 
rozhovorů mezi Kosovem a Srbskem, které 
by měly probíhat pod záštitou EU, 
a zdůrazňuje, že tyto rozhovory mají 
značný potenciál přispět ke stabilitě 
v Kosovu a ke zlepšení situace místního 
obyvatelstva, a to i pokud jde o zajištění 
právního státu na severu země; opakuje, že 
je nutné, aby mise na podporu právního 
státu v Kosovu (EULEX) zajistila, že může 
fungovat efektivně na celém území Kosova
na základě zintenzivnění své činnosti 
na severu země, a aby se jí dostalo důvěry 
a podpory ze strany celého obyvatelstva;

volebního práva, k nimž v průběhu 
nedávných voleb došlo v několika obcích; 
zdůrazňuje, že značný význam mají 
spravedlivé volby coby součást 
probíhajícího demokratizačního procesu 
Kosova; naléhavě žádá vládu Kosova, 
aby v budoucnu zdokonalila volební 
proces, a zajistila tak demokratická práva 
kosovských občanů a posílila vyhlídku své 
země na členství v EU; vyzývá 
k neodkladnému zahájení plánovaných 
rozhovorů mezi Kosovem a Srbskem, které 
by měly probíhat pod záštitou EU, 
a zdůrazňuje, že tyto rozhovory mají 
značný potenciál přispět ke stabilitě 
v Kosovu a ke zlepšení situace místního 
obyvatelstva, a to i pokud jde o zajištění 
právního státu na severu; opakuje, že je 
nutné, aby mise na podporu právního státu 
v Kosovu (EULEX) zajistila, že může 
fungovat efektivně na celém území 
na základě zintenzivnění své činnosti 
na severu, a aby se jí dostalo důvěry 
a podpory ze strany celého obyvatelstva;

Or. es

Pozměňovací návrh 167
Francisco José Millán Mon

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá, že situace v Kosovu zůstává 
stabilní a klidná, je však znepokojen 
závažnými problémy a případy porušování 
volebního práva, k nimž v průběhu 
nedávných voleb došlo v několika obcích; 
zdůrazňuje, že značný význam mají 
spravedlivé volby coby součást 
probíhajícího demokratizačního procesu 
Kosova; naléhavě žádá vládu Kosova, 
aby v budoucnu zdokonalila volební 
proces, a zajistila tak demokratická práva 

24. vítá, že situace v Kosovu zůstává 
stabilní a klidná, je však znepokojen
závažnými problémy a případy porušování 
volebního práva, k nimž v průběhu 
nedávných voleb došlo v několika obcích; 
zdůrazňuje, že značný význam mají 
spravedlivé volby coby součást 
probíhajícího demokratizačního procesu 
Kosova; je si vědom toho, že nezávislost 
Kosova nebyla uznána všemi členskými 
státy; naléhavě žádá vládu Kosova, 
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kosovských občanů a posílila vyhlídku své 
země na členství v EU; vyzývá 
k neodkladnému zahájení plánovaných 
rozhovorů mezi Kosovem a Srbskem, které 
by měly probíhat pod záštitou EU, 
a zdůrazňuje, že tyto rozhovory mají 
značný potenciál přispět ke stabilitě 
v Kosovu a ke zlepšení situace místního 
obyvatelstva, a to i pokud jde o zajištění 
právního státu na severu země; opakuje, že 
je nutné, aby mise na podporu právního 
státu v Kosovu (EULEX) zajistila, že může 
fungovat efektivně na celém území Kosova 
na základě zintenzivnění své činnosti 
na severu země, a aby se jí dostalo důvěry 
a podpory ze strany celého obyvatelstva;

aby v budoucnu zdokonalila volební 
proces, a zajistila tak demokratická práva 
kosovských občanů a posílila vyhlídku své 
země na členství v EU; vyzývá 
k neodkladnému zahájení plánovaných 
rozhovorů mezi Kosovem a Srbskem, které 
by měly probíhat pod záštitou EU, 
a zdůrazňuje, že tyto rozhovory mají 
značný potenciál přispět ke stabilitě 
v Kosovu a ke zlepšení situace místního 
obyvatelstva, a to i pokud jde o zajištění 
právního státu na severu země; opakuje, že 
je nutné, aby mise na podporu právního 
státu v Kosovu (EULEX) zajistila, že může 
fungovat efektivně na celém území Kosova 
na základě zintenzivnění své činnosti 
na severu země, a aby se jí dostalo důvěry 
a podpory ze strany celého obyvatelstva;

Or. es

Pozměňovací návrh 168
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá, že situace v Kosovu zůstává 
stabilní a klidná, je však znepokojen 
závažnými problémy a případy porušování 
volebního práva, k nimž v průběhu 
nedávných voleb došlo v několika obcích; 
zdůrazňuje, že značný význam mají 
spravedlivé volby coby součást 
probíhajícího demokratizačního procesu 
Kosova; naléhavě žádá vládu Kosova, aby 
v budoucnu zdokonalila volební proces, a 
zajistila tak demokratická práva 
kosovských občanů a posílila vyhlídku své 
země na členství v EU; vyzývá 
k neodkladnému zahájení plánovaných 
rozhovorů mezi Kosovem a Srbskem, které 
by měly probíhat pod záštitou EU, a 
zdůrazňuje, že tyto rozhovory mají značný 

24. konstatuje, že situace v Kosovu 
zůstává stabilní a klidná, avšak křehká; 
vyzývá k neodkladnému zahájení 
plánovaných rozhovorů mezi Kosovem a 
Srbskem, které by měly probíhat pod 
záštitou EU, a zdůrazňuje, že tyto 
rozhovory mají značný potenciál přispět ke 
stabilitě nejen v Kosovu, ale i v celém 
tomto regionu; opakuje, že je nutné, aby 
mise na podporu právního státu v Kosovu 
(EULEX) zajistila, že může fungovat 
efektivně na celém území Kosova na 
základě zintenzivnění své činnosti na 
severu země;
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potenciál přispět ke stabilitě v Kosovu a ke 
zlepšení situace místního obyvatelstva, a 
to i pokud jde o zajištění právního státu 
na severu země; opakuje, že je nutné, aby 
mise na podporu právního státu v Kosovu 
(EULEX) zajistila, že může fungovat 
efektivně na celém území Kosova na 
základě zintenzivnění své činnosti na 
severu země, a aby se jí dostalo důvěry a 
podpory ze strany celého obyvatelstva;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Nirj Deva

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku, aby po volbách 
v Bosně a Hercegovině prohloubila dialog 
s politickými vůdci a pomohla zemi a jejím 
obyvatelům pokračovat v cestě k začlenění 
do EU; je toho názoru, že Bosna a 
Hercegovina dosáhla v reformách 
vázaných na evropský integrační proces jen 
omezeného pokroku a že dosud nevyřešené 
etnické a organizační otázky mohou 
splnění příslušných požadavků z hlediska 
členství v EU a v NATO brzdit;

25. vyzývá místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku, aby po volbách 
v Bosně a Hercegovině prohloubila dialog 
s politickými vůdci a pomohla zemi a jejím 
obyvatelům pokračovat v cestě k začlenění 
do EU; je toho názoru, že Bosna a 
Hercegovina dosáhla v reformách 
vázaných na evropský integrační proces jen 
omezeného pokroku, což bylo dáno 
dosavadním zavádějícím přístupem, kdy 
důraz byl kladen na úlohu Úřadu vysoké 
představitelky jakožto mezinárodního 
dohlížitele, a spolehnutím se na vnější 
právní předpisy; naléhavě žádá, aby EU
namísto toho přesměrovala zaměření 
svých činností spíše na nabídku technické
pomoci Bosně a Hercegovině a na 
poradenství směrem k řádné správě věcí 
veřejných;

Or. en
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Pozměňovací návrh 170
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. je hluboce znepokojen pokračujícím 
vnitřním konfliktem v Albánii a vyzývá 
vládu a opozici, aby se zdržely použití síly 
a zahájily nový dialog s cílem ukončit 
konflikt a dospět k udržitelnému 
kompromisu; v tomto ohledu vítá 
iniciativu zástupce místopředsedkyně 
Komise / vysoké představitelky ve 
spolupráci s komisařem pro rozšíření a 
politiku sousedství;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku a členské státy, 
aby rychle zavedly komplexní plán pro 
posílení přítomnosti EU v Bosně a 
Hercegovině, včetně jmenování silného
ředitele delegace EU v Bosně a vytvoření 
nebo posílení politické, právní, 
komunikační, hospodářské a bezpečnostní 
sekce delegace, aby se podpořila vyhlídka 
Bosny na členství v EU a budovala místní 
důvěryhodnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 172
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Podnadpis 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Strategie Evropské unie pro oblast 
Černého moře

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Podnadpis 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Střední Asie

Or. en

Pozměňovací návrh 174
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. doporučuje místopředsedkyni Komise / 
vysoké představitelce a Komisi, aby 
prohloubily Východní partnerství s našimi 
východoevropskými sousedy s ohledem na 
jejich politické přiblížení a hospodářskou 
integraci, včetně přiblížení a integraci 
v energetické oblasti, a to na základě 
společných evropských hodnot a za 
podmínek a s pobídkami směrovanými 
k zahájení reforem;

26. doporučuje místopředsedkyni Komise / 
vysoké představitelce a Komisi, aby 
prohloubily Východní partnerství s našimi 
východoevropskými sousedy s ohledem na 
jejich politické přiblížení a hospodářskou 
integraci, včetně přiblížení a integraci 
v energetické oblasti, a to na základě 
společných evropských hodnot a za 
podmínek a s pobídkami směrovanými 
k zahájení reforem; připomíná, že 
nevyřešené konflikty v regionu staví 
zainteresované strany do situace, kdy mír 
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není udržitelný; vyzývá zainteresované 
strany, aby usilovaly o dlouhodobé mírové 
řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. doporučuje místopředsedkyni Komise / 
vysoké představitelce a Komisi, aby 
prohloubily Východní partnerství s našimi 
východoevropskými sousedy s ohledem na 
jejich politické přiblížení a hospodářskou 
integraci, včetně přiblížení a integraci 
v energetické oblasti, a to na základě 
společných evropských hodnot a za 
podmínek a s pobídkami směrovanými 
k zahájení reforem;

26. doporučuje místopředsedkyni Komise / 
vysoké představitelce a Komisi, aby 
prováděla svůj závazek ohledně
Východního partnerství s našimi 
východoevropskými sousedy s ohledem na 
jejich politické přiblížení a hospodářskou 
integraci, včetně přiblížení a integraci 
v energetické oblasti, a to na základě 
společných evropských hodnot a za 
podmínek a s pobídkami směrovanými 
k zahájení reforem;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. doporučuje místopředsedkyni Komise / 
vysoké představitelce a Komisi, aby 
prohloubily Východní partnerství s našimi 
východoevropskými sousedy s ohledem na 
jejich politické přiblížení a hospodářskou 
integraci, včetně přiblížení a integraci 
v energetické oblasti, a to na základě 

26. doporučuje místopředsedkyni Komise / 
vysoké představitelce a Komisi, aby 
prohloubily Východní partnerství s našimi 
východoevropskými sousedy s ohledem na 
jejich politické přiblížení a hospodářskou 
integraci, včetně přiblížení a integraci v 
energetické oblasti, a to na základě 
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společných evropských hodnot a za 
podmínek a s pobídkami směrovanými 
k zahájení reforem;

společných evropských hodnot a za 
podmínek a s pobídkami směrovanými k 
zahájení reforem; zdůrazňuje, že je třeba 
v pokračujících jednáních o dohodě 
o přidružení se zeměmi Východního 
partnerství zohlednit standardy lidských 
práv; vyzývá k iniciativám a opatřením, 
jež by posílily a zajistily regionální 
spolupráci v oblasti Jižního Kavkazu;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vítá a podporuje závazek orgánů 
Moldavské republiky posílit svůj vztah 
s Evropskou unií v souvislosti s uzavřením 
dohody o přidružení, rozvojem dialogu, 
který by umožnil uvolnění vízového 
režimu, a zahájením jednání o dohodě 
o volném obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 26 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. apeluje na politické subjekty 
zapojené do konfliktu v oblasti Podněstří, 
aby obnovily jednání o nalezení mírového 
a trvalého řešení, jež by plně respektovalo 
svrchovanost a územní jednotu Moldavské 
republiky;
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Or. en

Pozměňovací návrh 179
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 26 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26c. vyzývá Komisi, aby urychlila 
provádění projektů v rámci Černomořské 
synergie, a zajistila, aby tato otázka byla
trvale na programu Evropské služby pro 
vnější činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. podtrhuje důležitost aktivnější úlohy
EU v řešení přetrvávajících konfliktů 
v oblasti Podněstří a Jižního Kavkazu;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. odsuzuje kruté represe režimu 
běloruského prezidenta Lukašenka 
namířené proti členům opozice, novinářům 

27. odsuzuje kruté represe režimu 
běloruského prezidenta Lukašenka 
namířené proti členům opozice, novinářům 
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a zástupcům občanské společnosti, k nimž 
došlo po prezidentských volbách, které 
proběhly dne 19. prosince 2010, a vyzývá 
k okamžitému propuštění všech 
zadržovaných osob; vyzývá 
místopředsedkyni / vysokou komisařku 
a Komisi, aby proti tomuto režimu zavedly
cílené sankce, jako je zákaz vydávání víz 
vybraným vysokým státním úředníkům 
a zmrazení jejich majetku, a zintenzivnily 
podporu občanské společnosti ze strany
EU, s cílem propagovat mezi
obyvatelstvem proevropské hodnoty; 
zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby se 
Bělorusko nedostalo do izolace, zejména 
pokud jde o stávající regionální rámcové 
organizace;

a zástupcům občanské společnosti, k nimž 
došlo po prezidentských volbách, které 
proběhly dne 19. prosince 2010, a vyzývá 
k okamžitému propuštění všech 
zadržovaných osob; vítá rozhodnutí 
Evropské rady ze dne 31. ledna 2011, 
kterým se zavádějí cílené sankce proti 
tomuto režimu, například zákaz vydávání 
víz vybraným vysokým státním úředníkům 
a zmrazení jejich majetku; oceňuje 
výsledek Mezinárodní dárcovské 
konference „Solidarita s Běloruskem“ ze 
dne 2. února 2011, na níž se EU zavázala, 
že poskytne 17,3 milionů EUR ve 
prospěch činností zaměřených na podporu 
občanské společnosti, zejména studentů 
a nezávislých sdělovacích prostředků; 
zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby se 
Bělorusko nedostalo do izolace, zejména 
pokud jde o stávající regionální rámcové 
organizace;

Or. es

Pozměňovací návrh 182
Krzysztof Lisek

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. odsuzuje kruté represe režimu 
běloruského prezidenta Lukašenka 
namířené proti členům opozice, novinářům 
a zástupcům občanské společnosti, k nimž 
došlo po prezidentských volbách, které 
proběhly dne 19. prosince 2010, a vyzývá 
k okamžitému propuštění všech 
zadržovaných osob; vyzývá 
místopředsedkyni / vysokou komisařku a 
Komisi, aby proti tomuto režimu zavedly 
cílené sankce, jako je zákaz vydávání víz 
vybraným vysokým státním úředníkům a 
zmrazení jejich majetku, a zintenzivnily 
podporu občanské společnosti ze strany 

27. odsuzuje kruté represe režimu 
běloruského prezidenta Lukašenka 
namířené proti členům opozice, novinářům 
a zástupcům občanské společnosti, k nimž 
došlo po prezidentských volbách, které 
proběhly dne 19. prosince 2010, a vyzývá 
k okamžitému propuštění všech 
zadržovaných osob a k tomu, aby tyto 
osoby byly zproštěny všech obvinění; 
vyzývá místopředsedkyni / vysokou 
komisařku a Komisi, aby proti tomuto 
režimu zavedly další cílené sankce, kromě 
již platného zákazu vydávání víz 
vybraným vysokým státním úředníkům a 
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EU, s cílem propagovat mezi 
obyvatelstvem proevropské hodnoty; 
zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby se 
Bělorusko nedostalo do izolace, zejména 
pokud jde o stávající regionální rámcové 
organizace;

zmrazení jejich majetku, a zintenzivnily 
podporu občanské společnosti ze strany 
EU, s cílem propagovat mezi 
obyvatelstvem proevropské hodnoty; 
zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby se 
Bělorusko nedostalo do izolace, zejména 
pokud jde o stávající regionální rámcové 
organizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 183

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. vyjadřuje politování nad tím, že 
v otázce řešení přetrvávajících konfliktů 
v oblasti Jižního Kavkazu nedochází 
k žádnému výraznému posunu; 
zdůrazňuje, že se jedná o překážku, která 
brání rozvoji skutečně mnohostranného a 
regionálního rozměru Východního 
partnerství; očekává, že Evropská služba 
pro vnější činnost se bude v tomto regionu 
více angažovat, a požaduje, aby aktivněji 
vystupovala v zájmu usnadnění dialogu 
mezi stranami, rozvíjení opatření na 
budování důvěry, povzbuzování 
mezilidských kontaktů, a tím vytváření 
podmínek pro trvalé urovnání stavu;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Laima Liucija Andrikienė

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. vítá rozhodnutí Rady ze dne 31. ledna 
zavést zákaz udělování víz a zmrazit 
finanční majetek 157 vybraných 
představitelů Běloruska; vyjadřuje 
politování nad tím, že Rada nevzala 
v úvahu požadavek Parlamentu, aby vůči 
Bělorusku byly přijaty cílené ekonomické 
sankce, včetně zmrazení veškeré 
makrofinanční pomoci v podobě půjček 
Mezinárodního měnového fondu a 
výpůjčních operací v rámci programů 
Evropské investiční banky a Evropské 
banky pro obnovu a rozvoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Laima Liucija Andrikienė

Návrh usnesení
Bod 27 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27b. je toho názoru, že sankce proti 
představitelům běloruské vlády by měly 
zůstat v platnosti, dokud nebudou 
z běloruských vězení propuštěni všichni 
političtí vězni; připomíná, že EU musí být 
otevřenější vůči prostým běloruským 
občanům; je toho názoru, že Komise by 
měla intenzivněji pracovat na projednání 
směrnic o zpětném přebírání osob a 
o usnadnění vízového styku s cílem posílit 
kontakty mezi občany EU a Běloruska; 
blahopřeje členským státům, které již 
přijaly jednostranné kroky k usnadnění 
udělování schengenských víz běloruským 
občanům a ke snížení ceny těchto víz, a 
nabádá ty členské státy, které tak dosud 
neučinily, aby obdobná opatření 
neprodleně přijaly, přičemž by zvláštní 
pozornost měla být věnována 
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krátkodobým vízům, která mají pro širší 
veřejnost, studenty a mladé lidi největší 
význam; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby výrazně snížily cenu schengenských 
víz pro běloruské občany, která 
v současnosti činí 60 EUR a je daleko 
vyšší než cena, již platí občané ostatních 
zemí sousedících s EU, například Ruska;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 28 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28c. podtrhuje význam černomořského 
regionu v rámci Východního partnerství a 
domnívá se, že výraznější zapojení 
Evropské unie v tomto ohledu je nutné;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 28 d (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28d. doufá, že proces reformy evropské 
politiky sousedství, který Komise zahájila, 
přinese novou strategickou vizi a 
diferenciovaný přístup v rámci stejné 
politiky podle různých oblastí zájmu, 
vzhledem k různosti zájmů Unie, výzev a 
regionálních problémů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 188
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 28 e (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28e. znovu potvrzuje, že je nezbytné, aby 
v procesech regionální spolupráce 
fungoval soudržný přístup, jímž je uvedení 
v činnost iniciativ a nástrojů, které EU 
navrhla pro své Východní partnerství 
(Evropské partnerství, Černomořská 
synergie / Strategie EU pro oblast 
Černého moře); soudí, že je nutné zajistit 
doplňkovost a rozlišení navrhovaných 
iniciativ, zvláště na úrovni projektů, 
neboť pouze tak bude možné efektivněji 
využívat zdroje a dosahovat konkrétních 
výsledků;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 28 f (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28f. oceňuje, že si evropská politika 
sousedství uchovává přístup zaměřený na 
zlepšení vztahů se sousedními zeměmi 
jako významný prvek pro podněcování
reforem a pro provádění acquis v těchto 
státech; zastává názor, že je nutné, aby 
byly brány v potaz konkrétní výzvy, jimž 
naši partneři a sousedé čelí, ale i jejich 
vlastní přístup, jaký uplatňují vůči EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 190
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 28 g (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28g. zdůrazňuje význam černomořského 
regionu v rámci Východního partnerství a 
konstatuje, že je důležité a potřebné, aby 
se Evropa v této oblasti více angažovala;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 28 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28b. domnívá se, že státy černomořského 
regionu se mohou EU přiblížit 
prostřednictvím pružných a 
pragmatických projektů otevřených všem 
regionálním aktérům, jako jsou ty, které 
jsou navrhovány v rámci Černomořské 
synergie; tato synergie by si měla uchovat 
jako svou hlavní zásadu proměnnou 
geometrii a dále se rozvíjet 
prostřednictvím zahájení a uvedení 
v činnost tří odvětvových partnerství, které 
navrhly členské státy a které Komise 
podpořila;

Or. en
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Pozměňovací návrh 192
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. oceňuje skutečnost, že zájmy EU 
v oblasti Černého moře odrážejí snahu 
EU profilovat se jako významný globální 
hráč, mj. v kontextu změn, které přineslo 
provádění Lisabonské smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. uznává značný potenciál pro rozvoj 
strategické spolupráce mezi EU a Střední 
Asií; uvědomuje si geopolitickou polohu 
tohoto regionu a vyzývá k posílení 
spolupráce při řešení společných 
bezpečnostních problémů i politických, 
hospodářských a energetických otázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku, aby zajistila 
jednotný přístup EU k Rusku, a to i 

29. vyzývá místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku, aby zajistila 
jednotný přístup EU k Rusku, a to i 
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v souvislosti s jednáním o nové dohodě 
mezi EU a Ruskem, který by byl založen 
na závazku prosazovat hodnoty 
demokracie, dodržování lidských práv a 
zásady právního státu, včetně 
mezinárodního práva; zdůrazňuje v této 
souvislosti význam partnerství pro 
modernizaci; zdůrazňuje současně nutnost 
znovuoživení partnerství s Ruskem, které 
by bylo založeno na oboustranném 
respektu a vzájemnosti, pokud jde o boj 
proti terorizmu, zabezpečení dodávek 
energie, změnu klimatu, odzbrojení, 
předcházení konfliktům a zákaz šíření 
jaderných zbraní, stejně jako ve vztazích 
s Íránem, Afghánistánem a Blízkým 
východem, s cílem posílit celosvětovou 
bezpečnost a stabilitu; domnívá se, že 
spolupráce v těchto otázkách by měla být 
základem pro novou dohodu mezi EU a 
Ruskem, očekává proto rychlý pokrok 
v probíhajících jednáních o komplexní 
dohodě, která by měla významně 
prohloubit vztahy mezi EU a Ruskem;

v souvislosti s jednáním o nové dohodě 
mezi EU a Ruskem, který by byl založen 
na závazku prosazovat hodnoty 
demokracie, dodržování lidských práv a 
zásady právního státu, včetně 
mezinárodního práva; konstatuje hrubé 
porušování lidských práv a poukazuje na 
neuspokojivé výsledky v boji proti korupci, 
zejména v oblasti justice; odsuzuje 
nedávné nepřiměřené použití síly proti 
pokojným demonstrantům; je hluboce 
znepokojen politicky motivovaným 
druhým soudním líčením proti M. 
Chodorkovskému, při němž bylo porušeno 
několik základních principů soudnictví; 
zdůrazňuje v této souvislosti význam 
partnerství pro modernizaci; zdůrazňuje 
současně nutnost znovuoživení partnerství 
s Ruskem, které by bylo založeno na 
oboustranném respektu a vzájemnosti, 
pokud jde o boj proti terorizmu, 
zabezpečení dodávek energie, změnu 
klimatu, odzbrojení, předcházení 
konfliktům a zákaz šíření jaderných zbraní, 
stejně jako ve vztazích s Íránem, 
Afghánistánem a Blízkým východem, 
s cílem posílit celosvětovou bezpečnost a 
stabilitu; naléhavě vyzývá EU, aby 
zajistila, že jádrem nové komplexní
dohody budou demokratické hodnoty, 
právní stát a uplatňování zásad reciprocity 
a transparentnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku, aby zajistila 
jednotný přístup EU k Rusku, a to i 

29. vyzývá místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku, aby zajistila 
jednotný přístup EU k Rusku, a to i 
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v souvislosti s jednáním o nové dohodě 
mezi EU a Ruskem, který by byl založen 
na závazku prosazovat hodnoty 
demokracie, dodržování lidských práv a 
zásady právního státu, včetně 
mezinárodního práva; zdůrazňuje v této 
souvislosti význam partnerství pro 
modernizaci; zdůrazňuje současně nutnost 
znovuoživení partnerství s Ruskem, které
by bylo založeno na oboustranném 
respektu a vzájemnosti, pokud jde o boj 
proti terorizmu, zabezpečení dodávek 
energie, změnu klimatu, odzbrojení, 
předcházení konfliktům a zákaz šíření 
jaderných zbraní, stejně jako ve vztazích 
s Íránem, Afghánistánem a Blízkým 
východem, s cílem posílit celosvětovou 
bezpečnost a stabilitu; domnívá se, že 
spolupráce v těchto otázkách by měla být 
základem pro novou dohodu mezi EU a 
Ruskem, očekává proto rychlý pokrok 
v probíhajících jednáních o komplexní 
dohodě, která by měla významně 
prohloubit vztahy mezi EU a Ruskem;

v souvislosti s jednáním o nové dohodě 
mezi EU a Ruskem, který by byl zaměřený 
na prosazování právního státu a založen 
na závazku prosazovat hodnoty pluralitní 
demokracie a dodržování lidských práv; 
zdůrazňuje v této souvislosti význam 
partnerství pro modernizaci; zdůrazňuje 
současně nutnost znovuoživení vztahu
s Ruskem, který by byl založen na 
oboustranném respektu a vzájemnosti, 
pokud jde o boj proti terorizmu, 
zabezpečení dodávek energie, změnu 
klimatu, odzbrojení, předcházení 
konfliktům a zákaz šíření jaderných zbraní, 
stejně jako ve vztazích s Íránem, 
Afghánistánem a Blízkým východem, 
s cílem posílit celosvětovou bezpečnost a 
stabilitu; domnívá se, že spolupráce 
v těchto otázkách by měla být základem 
pro novou dohodu mezi EU a Ruskem, 
očekává proto stabilní pokrok 
v probíhajících jednáních;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Georgios Koumoutsakos, Krzysztof Lisek

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku, aby zajistila 
jednotný přístup EU k Rusku, a to i 
v souvislosti s jednáním o nové dohodě 
mezi EU a Ruskem, který by byl založen 
na závazku prosazovat hodnoty 
demokracie, dodržování lidských práv a 
zásady právního státu, včetně 
mezinárodního práva; zdůrazňuje v této 
souvislosti význam partnerství pro 
modernizaci; zdůrazňuje současně nutnost 

29. vyzývá místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku, aby zajistila 
jednotný přístup EU k Rusku, a to i 
v souvislosti s jednáním o nové dohodě 
mezi EU a Ruskem, který by byl založen 
na závazku prosazovat hodnoty 
demokracie, dodržování lidských práv a 
zásady právního státu; zdůrazňuje v této 
souvislosti význam partnerství pro 
modernizaci; zdůrazňuje současně nutnost 
znovuoživení partnerství s Ruskem, které 
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znovuoživení partnerství s Ruskem, které 
by bylo založeno na oboustranném 
respektu a vzájemnosti, pokud jde o boj 
proti terorizmu, zabezpečení dodávek 
energie, změnu klimatu, odzbrojení, 
předcházení konfliktům a zákaz šíření 
jaderných zbraní, stejně jako ve vztazích 
s Íránem, Afghánistánem a Blízkým 
východem, s cílem posílit celosvětovou 
bezpečnost a stabilitu; domnívá se, že 
spolupráce v těchto otázkách by měla být 
základem pro novou dohodu mezi EU a 
Ruskem, očekává proto rychlý pokrok 
v probíhajících jednáních o komplexní 
dohodě, která by měla významně 
prohloubit vztahy mezi EU a Ruskem;

by bylo založeno na oboustranném 
respektu a vzájemnosti, pokud jde o boj 
proti terorizmu, zabezpečení dodávek 
energie, změnu klimatu, odzbrojení, 
předcházení konfliktům a zákaz šíření 
jaderných zbraní, s cílem posílit 
celosvětovou bezpečnost a stabilitu; 
domnívá se, že spolupráce v těchto 
otázkách by měla být základem pro novou 
dohodu mezi EU a Ruskem, očekává proto 
rychlý pokrok v probíhajících jednáních 
o komplexní dohodě, která by měla 
významně prohloubit vztahy mezi EU a 
Ruskem;

Or. en

Pozměňovací návrh 197

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku, aby zajistila 
jednotný přístup EU k Rusku, a to i 
v souvislosti s jednáním o nové dohodě 
mezi EU a Ruskem, který by byl založen 
na závazku prosazovat hodnoty 
demokracie, dodržování lidských práv a 
zásady právního státu, včetně 
mezinárodního práva; zdůrazňuje v této 
souvislosti význam partnerství pro 
modernizaci; zdůrazňuje současně nutnost 
znovuoživení partnerství s Ruskem, které 
by bylo založeno na oboustranném 
respektu a vzájemnosti, pokud jde o boj 
proti terorizmu, zabezpečení dodávek 
energie, změnu klimatu, odzbrojení, 
předcházení konfliktům a zákaz šíření 

29. vyzývá místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku, aby zajistila 
jednotný přístup EU k Rusku, a to i 
v souvislosti s jednáním o nové dohodě 
mezi EU a Ruskem, který by byl založen 
na závazku prosazovat hodnoty 
demokracie, dodržování lidských práv a 
zásady právního státu, včetně 
mezinárodního práva; zdůrazňuje, že 
takový závazek musí být nedílnou součástí 
nové dohody; zdůrazňuje v této souvislosti 
význam partnerství pro modernizaci; 
zdůrazňuje současně nutnost znovuoživení 
partnerství s Ruskem, které by bylo 
založeno na oboustranném respektu a 
vzájemnosti, pokud jde o boj proti 
terorizmu, zabezpečení dodávek energie, 
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jaderných zbraní, stejně jako ve vztazích 
s Íránem, Afghánistánem a Blízkým 
východem, s cílem posílit celosvětovou 
bezpečnost a stabilitu; domnívá se, že 
spolupráce v těchto otázkách by měla být 
základem pro novou dohodu mezi EU a 
Ruskem, očekává proto rychlý pokrok 
v probíhajících jednáních o komplexní 
dohodě, která by měla významně 
prohloubit vztahy mezi EU a Ruskem;

změnu klimatu, odzbrojení, předcházení 
konfliktům a řešení zejména 
přetrvávajících konfliktů a zákaz šíření 
jaderných zbraní, stejně jako ve vztazích 
s Íránem, Afghánistánem a Blízkým 
východem, s cílem posílit celosvětovou 
bezpečnost a stabilitu; domnívá se, že 
spolupráce v těchto otázkách by měla být 
základem pro novou dohodu mezi EU a 
Ruskem, očekává proto rychlý pokrok 
v probíhajících jednáních o komplexní 
dohodě, která by měla významně 
prohloubit vztahy mezi EU a Ruskem;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku, aby zajistila 
jednotný přístup EU k Rusku, a to i 
v souvislosti s jednáním o nové dohodě 
mezi EU a Ruskem, který by byl založen 
na závazku prosazovat hodnoty 
demokracie, dodržování lidských práv a 
zásady právního státu, včetně 
mezinárodního práva; zdůrazňuje v této 
souvislosti význam partnerství pro 
modernizaci; zdůrazňuje současně nutnost 
znovuoživení partnerství s Ruskem, které 
by bylo založeno na oboustranném 
respektu a vzájemnosti, pokud jde o boj 
proti terorizmu, zabezpečení dodávek 
energie, změnu klimatu, odzbrojení,
předcházení konfliktům a zákaz šíření 
jaderných zbraní, stejně jako ve vztazích 
s Íránem, Afghánistánem a Blízkým 
východem, s cílem posílit celosvětovou 
bezpečnost a stabilitu; domnívá se, že 
spolupráce v těchto otázkách by měla být 

29. vyzývá místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku, aby zajistila 
jednotný přístup EU k Rusku, a to i 
v souvislosti s jednáním o nové dohodě 
mezi EU a Ruskem, který by byl založen 
na závazku prosazovat hodnoty 
demokracie, dodržování lidských práv a 
zásady právního státu, včetně 
mezinárodního práva; zdůrazňuje v této 
souvislosti význam partnerství pro 
modernizaci; zdůrazňuje současně nutnost 
znovuoživení partnerství s Ruskem, které 
by bylo založeno na oboustranném 
respektu a vzájemnosti, pokud jde o boj 
proti terorizmu, zabezpečení dodávek 
energie, změnu klimatu, odzbrojení, 
předcházení konfliktům a zákaz šíření 
jaderných zbraní, stejně jako ve vztazích 
s Íránem, Afghánistánem a Blízkým 
východem, s cílem posílit celosvětovou 
bezpečnost a stabilitu; domnívá se, že 
spolupráce v těchto otázkách by měla být 
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základem pro novou dohodu mezi EU a 
Ruskem, očekává proto rychlý pokrok 
v probíhajících jednáních o komplexní 
dohodě, která by měla významně 
prohloubit vztahy mezi EU a Ruskem;

základem pro novou dohodu mezi EU a 
Ruskem, očekává proto rychlý pokrok 
v probíhajících jednáních o komplexní 
dohodě, která by měla významně 
prohloubit vztahy mezi EU a Ruskem; 
vyzývá EU, aby zvýšila úsilí o navazování 
vztahů s Ruskem, zejména pokud se jedná 
o stabilizaci Afghánistánu; vyzývá EU, 
aby podporovala účinné a oboustranně 
přínosné vztahy mezi NATO a Ruskem;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku, aby zajistila 
jednotný přístup EU k Rusku, a to i 
v souvislosti s jednáním o nové dohodě 
mezi EU a Ruskem, který by byl založen 
na závazku prosazovat hodnoty
demokracie, dodržování lidských práv a 
zásady právního státu, včetně 
mezinárodního práva; zdůrazňuje v této 
souvislosti význam partnerství pro 
modernizaci; zdůrazňuje současně nutnost 
znovuoživení partnerství s Ruskem, které 
by bylo založeno na oboustranném 
respektu a vzájemnosti, pokud jde o boj 
proti terorizmu, zabezpečení dodávek 
energie, změnu klimatu, odzbrojení, 
předcházení konfliktům a zákaz šíření 
jaderných zbraní, stejně jako ve vztazích 
s Íránem, Afghánistánem a Blízkým 
východem, s cílem posílit celosvětovou 
bezpečnost a stabilitu; domnívá se, že 
spolupráce v těchto otázkách by měla být 
základem pro novou dohodu mezi EU a 
Ruskem, očekává proto rychlý pokrok 
v probíhajících jednáních o komplexní 

29. vyzývá místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku, aby zajistila 
jednotný přístup EU k Rusku, a to i 
v souvislosti s jednáním o nové dohodě 
mezi EU a Ruskem, který by byl založen 
na závazku prosazovat hodnoty 
demokracie, dodržování lidských práv a 
zásady právního státu, včetně 
mezinárodního práva; zdůrazňuje v této 
souvislosti význam partnerství pro 
modernizaci; zdůrazňuje současně nutnost 
znovuoživení partnerství s Ruskem, které 
by bylo založeno na oboustranném 
respektu a vzájemnosti, pokud jde o boj 
proti terorizmu, zabezpečení dodávek 
energie, změnu klimatu, odzbrojení, 
předcházení konfliktům a zákaz šíření 
jaderných zbraní, stejně jako ve vztazích 
s Íránem, Afghánistánem a Blízkým 
východem, s cílem posílit celosvětovou 
bezpečnost a stabilitu; domnívá se, že 
spolupráce v těchto otázkách by měla být 
základem pro novou dohodu mezi EU a 
Ruskem, očekává proto rychlý pokrok 
v probíhajících jednáních o komplexní 
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dohodě, která by měla významně 
prohloubit vztahy mezi EU a Ruskem;

dohodě, která by měla významně 
prohloubit vztahy mezi EU a Ruskem; 
vyzývá k akcím a provádění iniciativ, které 
by posílily vztahy mezi evropskou a 
ruskou občanskou společností a které by 
posílily ruskou občanskou společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 200

Charles Tannock za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod 29 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku, aby zajistila 
jednotný přístup EU k Rusku, a to i 
v souvislosti s jednáním o nové dohodě 
mezi EU a Ruskem, který by byl založen 
na závazku prosazovat hodnoty 
demokracie, dodržování lidských práv a 
zásady právního státu, včetně 
mezinárodního práva; zdůrazňuje v této 
souvislosti význam partnerství pro 
modernizaci; zdůrazňuje současně nutnost 
znovuoživení partnerství s Ruskem, které 
by bylo založeno na oboustranném 
respektu a vzájemnosti, pokud jde o boj 
proti terorizmu, zabezpečení dodávek 
energie, změnu klimatu, odzbrojení, 
předcházení konfliktům a zákaz šíření 
jaderných zbraní, stejně jako ve vztazích 
s Íránem, Afghánistánem a Blízkým 
východem, s cílem posílit celosvětovou 
bezpečnost a stabilitu; domnívá se, že 
spolupráce v těchto otázkách by měla být 
základem pro novou dohodu mezi EU a 
Ruskem, očekává proto rychlý pokrok 
v probíhajících jednáních o komplexní 
dohodě, která by měla významně 
prohloubit vztahy mezi EU a Ruskem;

29. vyzývá místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku, aby zajistila 
jednotný přístup EU k Rusku, a to i 
v souvislosti s jednáním o nové dohodě 
mezi EU a Ruskem, který by byl založen 
na závazku prosazovat hodnoty 
demokracie, dodržování lidských práv a 
zásady právního státu, včetně 
mezinárodního práva; zdůrazňuje v této 
souvislosti význam partnerství pro 
modernizaci; zdůrazňuje současně nutnost 
znovuoživení partnerství s Ruskem, které 
by bylo založeno na oboustranném 
respektu a vzájemnosti, pokud jde o boj 
proti terorizmu, zabezpečení dodávek 
energie, změnu klimatu, odzbrojení, 
předcházení konfliktům a zákaz šíření 
jaderných zbraní, stejně jako ve vztazích 
s Íránem, Afghánistánem a Blízkým 
východem, s cílem posílit celosvětovou 
bezpečnost a stabilitu; domnívá se, že 
spolupráce v těchto otázkách by měla být 
základem pro novou dohodu mezi EU a 
Ruskem, očekává proto rychlý pokrok 
v probíhajících jednáních o komplexní 
dohodě, která by měla významně 
prohloubit vztahy mezi EU a Ruskem; 
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vyzývá místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku, aby zvýšila úsilí 
o to, aby Rusko v Gruzii splnilo dohodu 
o šesti bodech, a aby bylo rovněž nalezeno 
definitivní řešení tohoto konfliktu 
s ohledem na územní soudržnost Gruzie;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. zdůrazňuje, že posílení právního 
státu ve všech oblastech ruského 
veřejného života, včetně oblasti 
hospodářské, by prospělo společnosti jako 
celku, neboť narůstající svévole v oblasti 
práva i regulace podnikání účinně 
odrazuje zahraniční přímé investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Boris Zala, Libor Rouček

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. zdůrazňuje, že je nutné, aby 
přístupová jednání s Tureckem dostala 
nový impulz, aby se zabránilo možnému 
uvíznutí vztahů mezi EU a Tureckem na 
mrtvém bodě; vítá prohlášení Rady ve 
složení pro obecné záležitosti ze dne 
14. prosince 2010, v němž se vyzývá 
k zintenzivnění spolupráce 
v bezpečnostních a zahraničněpolitických 
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otázkách společného zájmu; je toho 
názoru, že stále aktivnější zahraniční 
politika Ankary představuje pro společnou 
zahraniční a bezpečnostní politiku nové 
výzvy a příležitosti; naléhavě vyzývá 
místopředsedkyni Komise / vysokou 
představitelku, aby s Tureckem navázala 
institucionalizovaný dialog o klíčových 
strategických otázkách, jako je
energetická politika, stabilita v regionech 
západního Balkánu a Kavkazu, íránská 
jaderná otázka či proces demokratického 
probouzení na Blízkém východě – čímž se 
zajistí užší sladění cílů a dvoustranné 
vztahy získají rovněž novou dynamiku; 
zdůrazňuje však, že takovýto dialog by 
neměl nahrazovat, nýbrž doplňovat a 
podporovat přístupovou agendu Turecka;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Paweł Zalewski, 
Michael Gahler, Tunne Kelam, Traian Ungureanu, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, 
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Paweł Robert Kowal, Andrzej 
Grzyb, Vytautas Landsbergis, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. vyzývá místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku, aby posílila 
rozhovory s Ruskem s cílem zajistit 
bezpodmínečné splnění všech ustanovení 
dohody z roku 2008 mezi Ruskem, 
Evropskou unií a Gruzií; zastává názor, že 
by Rusko především mělo zajistit plný 
neomezený přístup monitorovací mise 
Evropské unie do oblastí Abcházie a Jižní 
Osetie; zdůrazňuje, že je nutné poskytnout 
těmto gruzínským regionům stabilitu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 204
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. uznává zlepšující se mezinárodní 
postavení a význam Arktidy a požaduje, 
aby EU měla sociálně, environmentálně a 
ekonomicky udržitelnou politiku pro 
Arktidu, která by zohledňovala potřeby 
místních a domorodých lidí; považuje 
Arktickou radu, politiku Severní dimenze 
a Barentsovu evropsko-arktickou radu za 
ústřední prvky spolupráce v Arktidě a 
podporuje snahu EU stát se v rámci 
Arktické rady stálým pozorovatelem; 
zdůrazňuje, že je nutné, aby v rámci 
Evropské služby pro vnější činnost 
existoval úvar pro Arktidu;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Laima Liucija Andrikienė

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. zdůrazňuje důležitost konzultací EU 
s Ruskem v otázkách lidských práv, jejichž 
cílem je přispět k podpoře a postupnému 
zavedení lidských práv v Rusku; je 
hluboce znepokojen tím, že tyto 
konzultace nepřinášejí žádné hmatatelné 
výsledky a pozitivní změny ve stavu 
lidských práv v Rusku; zdůrazňuje, že EU 
by měla znovu posoudit svou strategii a 
prostředky na podporu změny stavu 
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lidských práv v této zemi; znovu naléhavě 
vyzývá ruské orgány, aby se aktivně 
zapojily do konzultací a aby přijaly 
vhodná opatření ke zlepšení stavu 
lidských práv a právního státu v zemi a 
současně k naplnění svých mezinárodních 
závazků v oblasti lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Laima Liucija Andrikienė

Návrh usnesení
Bod 29 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. vyzývá Komisi a Evropskou službu 
pro vnější činnost, aby nadále prosazovaly 
Energetickou chartu, jež byla s Ruskou 
federací uzavřena v roce 1997 a která má 
v kontextu aktuálních vztahů mezi EU a 
Ruskem stále své místo a potenciál zajistit 
a usnadnit stabilní tok zahraničních 
investic mezi EU a Ruskem;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 30 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. podporuje obnovení přímých mírových 
rozhovorů mezi Izraelem a palestinskou 
samosprávou a zdůrazňuje, že je potřeba, 
aby jednání o mírovém procesu probíhala 
ve vymezeném časovém rámci a 
v prostředí vzájemné důvěry; připomíná, že 
EU je největším přispěvatelem palestinské 

30. podporuje obnovení přímých mírových 
rozhovorů mezi Izraelem a palestinskou 
samosprávou a zdůrazňuje, že je potřeba, 
aby jednání o mírovém procesu probíhala 
ve vymezeném časovém rámci a 
v prostředí vzájemné důvěry; připomíná, že 
EU je největším přispěvatelem palestinské 
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samosprávy a hlavním obchodním 
partnerem Izraele;

samosprávy a hlavním obchodním 
partnerem Izraele; zdůrazňuje, že je nutné 
řešení v podobě existence dvou států, a 
uznává právo obou států žít vedle sebe 
v bezpečnosti, prosperitě a míru; vítá 
proto závěry Rady EU o mírovém procesu 
na Blízkém východě ze dne 13. prosince 
2010 a deklarovanou ochotu EU pomoci 
stranám k tomuto cíli dospět;

Or. en

Pozměňovací návrh 208

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 30 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. podporuje obnovení přímých mírových 
rozhovorů mezi Izraelem a palestinskou 
samosprávou a zdůrazňuje, že je potřeba, 
aby jednání o mírovém procesu probíhala 
ve vymezeném časovém rámci a 
v prostředí vzájemné důvěry; připomíná, že 
EU je největším přispěvatelem palestinské 
samosprávy a hlavním obchodním 
partnerem Izraele;

30. podporuje obnovení přímých mírových 
rozhovorů mezi Izraelem a palestinskou 
samosprávou a zdůrazňuje, že je potřeba, 
aby jednání o mírovém procesu probíhala 
ve vymezeném časovém rámci a 
v prostředí vzájemné důvěry; připomíná, že 
EU je největším přispěvatelem palestinské 
samosprávy a hlavním obchodním 
partnerem Izraele; vyjadřuje politování 
nad tím, že se izraelská vláda rozhodla 
neprodloužit moratorium na pozastavení 
budování osad na západním břehu 
Jordánu, a upozorňuje, že to vážným 
způsobem narušuje pokračování mírového 
procesu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 209
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 30 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. podporuje obnovení přímých mírových 
rozhovorů mezi Izraelem a palestinskou 
samosprávou a zdůrazňuje, že je potřeba, 
aby jednání o mírovém procesu probíhala 
ve vymezeném časovém rámci a 
v prostředí vzájemné důvěry; připomíná, že 
EU je největším přispěvatelem palestinské 
samosprávy a hlavním obchodním 
partnerem Izraele;

30. podporuje obnovení přímých mírových 
rozhovorů mezi Izraelem a palestinskou 
samosprávou a zdůrazňuje, že je potřeba, 
aby jednání o mírovém procesu probíhala 
ve vymezeném časovém rámci a 
v prostředí vzájemné důvěry, přičemž tato 
důvěra může existovat pouze v případě, že 
Izrael neprodleně zastaví politiku dalšího 
budování osad; připomíná, že EU je 
největším přispěvatelem palestinské 
samosprávy a hlavním obchodním 
partnerem Izraele, a má tudíž přímý zájem 
přesvědčit obě strany, aby co nejdříve 
řešily základní sporné prvky, které je třeba 
urovnat (konkrétně se jedná o uprchlíky, 
hranice a postavení Jeruzaléma), a na 
tom, aby existoval životaschopný 
palestinský stát žijící v míru po boku 
Izraele;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 31 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyzývá EU, aby v souladu se závěry 
zasedání Rady ze dne 12. prosince 2009 
zaujala výraznější politickou roli, která by 
odpovídala její finanční účasti v dané 
oblasti; je přesvědčen, že je naléhavě nutné 
komplexně reformovat politiku EU na 
Blízkém východě a za pomoci účinných 
diplomatických nástrojů sehrát rozhodující 

31. vyzývá EU, aby v souladu se závěry 
zasedání Rady ze dne 12. prosince 2009 
zaujala výraznější politickou roli, která by 
odpovídala její finanční účasti v dané 
oblasti; je přesvědčen, že je naléhavě nutné 
komplexně reformovat politiku EU na 
Blízkém východě a za pomoci účinných 
diplomatických nástrojů sehrát rozhodující 
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a důslednou politickou úlohu v zájmu 
zajištění míru a bezpečnosti v této sousední 
oblasti, která má pro EU zásadní 
strategický význam; vyzývá 
místopředsedkyni / vysokou představitelku, 
aby zvážila předložení nové evropské 
strategie pro tento region, která by 
nastínila zájmy a cíle EU a možnosti, které 
by mohla v jejím rámci využít;

a důslednou politickou úlohu v zájmu 
zajištění míru a bezpečnosti v této sousední 
oblasti, která má pro EU zásadní 
strategický význam; vyzývá 
místopředsedkyni / vysokou představitelku, 
aby předložila novou evropskou strategii
pro tento region, která by nastínila zájmy 
a cíle EU a možnosti, které by mohla 
v jejím rámci využít;

Or. es

Pozměňovací návrh 211
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 31 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyzývá EU, aby v souladu se závěry 
zasedání Rady ze dne 12. prosince 2009 
zaujala výraznější politickou roli, která by 
odpovídala její finanční účasti v dané 
oblasti; je přesvědčen, že je naléhavě nutné 
komplexně reformovat politiku EU na 
Blízkém východě a za pomoci účinných 
diplomatických nástrojů sehrát rozhodující 
a důslednou politickou úlohu v zájmu 
zajištění míru a bezpečnosti v této sousední 
oblasti, která má pro EU zásadní 
strategický význam; vyzývá 
místopředsedkyni / vysokou představitelku, 
aby zvážila předložení nové evropské 
strategie pro tento region, která by nastínila 
zájmy a cíle EU a možnosti, které by 
mohla v jejím rámci využít;

31. vyzývá EU, aby v souladu se závěry 
zasedání Rady ze dne 12. prosince 2009 
zaujala výraznější politickou roli, která by 
odpovídala její finanční účasti v dané 
oblasti; je přesvědčen, že je naléhavě nutné 
komplexně reformovat politiku EU na 
Blízkém východě a za pomoci účinných 
diplomatických nástrojů sehrát rozhodující 
a důslednou politickou úlohu v zájmu 
zajištění míru a bezpečnosti v této sousední 
oblasti, která má pro EU zásadní 
strategický význam; vyzývá 
místopředsedkyni / vysokou představitelku, 
aby zvážila předložení nové evropské 
strategie pro tento region, která by nastínila 
zájmy a cíle EU a možnosti, které by 
mohla v jejím rámci využít, podporovala 
demokracii a právní stát v tomto regionu a 
směřovala zdroje především na posilování 
občanské společnosti;

Or. en



AM\859936CS.doc 137/179 PE452.878v03-00

CS

Pozměňovací návrh 212
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 32 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. je i přes vytvoření Unie pro 
Středomoří nadále znepokojen tím, že 
neexistuje politika EU ve Středomoří, která 
by vymezila jasnou dlouhodobou strategii 
rozvoje a stabilizace tohoto regionu, 
v němž dochází k nárůstu politických, 
hospodářských a sociální krizí; 
zdůrazňuje, že je naléhavě nutné, aby se 
integrační proces mezi EU a oblastí
Středomoří stal pro EU politickou 
prioritou;

32. je nadále znepokojen tím, že neexistuje 
politika EU ve Středomoří, která by 
vymezila jasnou dlouhodobou strategii 
rozvoje a stabilizace tohoto regionu, 
v němž dochází k nárůstu politických, 
hospodářských a sociálních krizí;
zpochybňuje opodstatněnost, cíle a 
pracovní postupy Unie pro Středomoří;

Or. en

Pozměňovací návrh 213

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 32 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. je i přes vytvoření Unie pro Středomoří
nadále znepokojen tím, že neexistuje 
politika EU ve Středomoří, která by 
vymezila jasnou dlouhodobou strategii 
rozvoje a stabilizace tohoto regionu, 
v němž dochází k nárůstu politických, 
hospodářských a sociální krizí; 
zdůrazňuje, že je naléhavě nutné, aby se 
integrační proces mezi EU a oblastí 
Středomoří stal pro EU politickou 
prioritou;

32. zdůrazňuje, že současné události 
započaté v Tunisku a Egyptě otřásají 
jižním pobřežím Středozemního moře a 
obecněji arabský svět projevuje 
jednoznačnou touhu těchto národů po 
změně a reformách; vyjadřuje politování 
nad tím, že eurostředomořské partnerství 
bylo zaměřeno především na hospodářské 
reformy a nedokázalo přinést potřebné 
politické a institucionální reformy; 
poukazuje na to, že Unie pro Středomoří, 
od níž se očekávalo, že posílí politiku EU
v tomto regionu, nedokázala reagovat na 
vzrůstající nedůvěru dotčených obyvatel a 
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na jejich základní potřeby; domnívá se, že 
je nanejvýš důležité a naléhavé zvážit a 
přehodnotit strategii EU vůči Středomoří, 
a v této souvislosti požaduje, aby Rada a 
Komise přezkoumaly evropskou politiku 
sousedství uplatňovanou vůči našim 
jižním sousedům, tak aby poskytovala 
prostředky pro skutečnou demokratickou 
přeměnu, která zohledňuje účast žen na 
všech úrovních, jak to formulovaly 
příslušné subjekty občanské společnosti, a 
položila základy hlubokých politických a 
institucionálních reforem;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Francisco José Millán Mon

Návrh usnesení
Bod 32 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. je i přes vytvoření Unie pro Středomoří 
nadále znepokojen tím, že neexistuje 
politika EU ve Středomoří, která by 
vymezila jasnou dlouhodobou strategii 
rozvoje a stabilizace tohoto regionu, 
v němž dochází k nárůstu politických, 
hospodářských a sociální krizí;  
zdůrazňuje, že je naléhavě nutné, aby se 
integrační proces mezi EU a oblastí 
Středomoří stal pro EU politickou 
prioritou;

32. je i přes vytvoření Unie pro Středomoří 
nadále znepokojen tím, že neexistuje 
politika EU ve Středomoří, která by 
vymezila jasnou dlouhodobou strategii 
pokroku a modernizace tohoto regionu, 
v němž dochází k nárůstu politických, 
hospodářských a sociální krizí;  
zdůrazňuje, že je naléhavě nutné, aby se 
integrační proces mezi EU a oblastí 
Středomoří stal pro EU politickou prioritou
a aby byla evropská politika sousedství 
přizpůsobena procesům demokratické 
přeměny, které v některých z uvedených 
zemí probíhají;

Or. es
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Pozměňovací návrh 215
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 32 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. je i přes vytvoření Unie pro 
Středomoří nadále znepokojen tím, že 
neexistuje politika EU ve Středomoří, která 
by vymezila jasnou dlouhodobou strategii 
rozvoje a stabilizace tohoto regionu, 
v němž dochází k nárůstu politických, 
hospodářských a sociální krizí; zdůrazňuje, 
že je naléhavě nutné, aby se integrační 
proces mezi EU a oblastí Středomoří stal 
pro EU politickou prioritou;

32. je nadále znepokojen tím, že neexistuje 
politika EU ve Středomoří, která by 
vymezila jasnou dlouhodobou strategii 
rozvoje a stabilizace tohoto regionu, 
v němž dochází k nárůstu politických, 
hospodářských a sociálních krizí; lituje, že 
Unie pro Středomoří nesehrála v těchto 
událostech žádnou roli, a zdůrazňuje, že je 
naléhavě nutné, aby se integrační proces 
mezi EU a oblastí Středomoří stal pro EU 
politickou prioritou s ohledem na podporu 
demokratizace a prosazování dodržování 
lidských práv ve všech zemích ve 
Středomoří;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Hannes Swoboda

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. vyjadřuje svou solidaritu s občany 
v zemích Jižního sousedství, kteří bojují za 
demokracii, svobodu a sociální 
spravedlnost; požaduje svobodné a 
spravedlivé volby, které by stabilizovaly 
demokratický rozvoj tím, že poskytnou 
občanům právo vybrat si své zástupce; 
opakuje svou plnou podporu těmto cílům 
a jejich realizaci; požaduje, aby byl 
jmenován vysoký zvláštní zástupce pro 
tento region, který by v této kritické fázi 
přechodu dokázal koordinovat naši 
podporu a pomoc těmto zemím a jejich 
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občanům; požaduje dále, aby byla nově 
definována Unie pro Středomoří tak, aby 
aktivně a účinně přispívala 
k demokratickým, udržitelným a 
spravedlivým společnostem v celém tomto 
regionu a podporovala hospodářský 
rozvoj prostřednictvím koordinovaného
programu pomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. domnívá se, že evropská politika 
sousedství, jako jednotný politický rámec
a rozlišení, jež je uzpůsobené dle výkonu, 
a na míru šitá pomoc, od svého spuštění 
v roce 2004 přinesla partnerům evropské 
politiky sousedství i EU hmatatelné 
výsledky; zdůrazňuje, že strategický 
přezkum evropské politiky sousedství by 
měl vést k většímu, trvalému a zásadnímu 
politickému dialogu s partnerskými 
zeměmi na podporu prosperity, stability a 
bezpečnosti ve Středomoří;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 33 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. zdůrazňuje svou úlohu v rozpočtovém 33. zdůrazňuje svou úlohu v rozpočtovém 
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procesu EU a připomíná, že je nutné 
zajistit, aby Unie pro Středomoří měla 
demokratickou legitimitu, aby byla 
rozhodnutí přijímána transparentně a aby 
se rozhodování účastnil Evropský 
parlament, parlamentní shromáždění Unie 
pro Středomoří a národní parlamenty;

procesu EU a připomíná, že je nutné 
zajistit, aby Unie pro Středomoří měla 
legitimitu, aby byla rozhodnutí přijímána 
transparentně pod záštitou evropské strany 
zastoupené místopředsedkyní Komise / 
vysokou představitelkou, a aby se 
rozhodování účastnil Evropský parlament, 
parlamentní shromáždění Unie pro 
Středomoří a národní parlamenty;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. s politováním konstatuje, že proces 
přistoupení Turecka prakticky stagnuje; 
připomíná, že za překonání překážek na 
cestě Turecka k členství v EU je
odpovědná EU i Turecko; varuje před 
závažnými dlouhodobými problémy, které 
hrozí v případě, že se vztah mezi EU a 
Tureckem nestabilizuje a EU a NATO 
nadále nebudou moci dosáhnout svého 
cíle v podobě užší spolupráce; doufá, že 
Turecko bude v každém případě 
pokračovat ve své modernizaci podle 
evropského střihu;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Návrh usnesení
Bod 34 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. pozorně sleduje situaci v Tunisku a 
vyzývá EU, aby podpořila tuniský lid na 
cestě demokratické přeměny, mimo jiné 
tím, že mu poskytne vhodnou pomoc, 
kterou by mohl potřebovat; zdůrazňuje, že 
k tomu, aby bylo možné zmírnit sociální a 
hospodářskou krizi v této zemi, je nutné 
přizpůsobit financování;

34. vítá útěk Zine el-Abidine Ben Alího 
z Tuniska a nastolení přechodné vlády; 
očekává, že zanedlouho rezignuje Husní 
Mubarak v Egyptě; s potěšením očekává 
přechod obou těchto zemí k liberální 
demokracii a podporuje arabský lid 
v rozmachu a upevnění své snahy 
o dosažení svobody, spravedlnosti ve své 
vlasti i v celém regionu; přijímá jménem 
EU závazek poskytnout veškerou pomoc, 
kterou by mohl potřebovat na podporu 
svého politického, sociálního a 
hospodářského rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 34 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. pozorně sleduje situaci v Tunisku a 
vyzývá EU, aby podpořila tuniský lid na 
cestě demokratické přeměny, mimo jiné 
tím, že mu poskytne vhodnou pomoc, 
kterou by mohl potřebovat; zdůrazňuje, že 
k tomu, aby bylo možné zmírnit sociální a 
hospodářskou krizi v této zemi, je nutné 
přizpůsobit financování;

34. sleduje situaci v Tunisku a Egyptě a 
v dalších zemích tohoto regionu a vyzývá 
EU, aby podpořila tuniský a egyptský lid 
na cestě demokratické přeměny, mimo jiné 
tím, že mu poskytne vhodnou pomoc na 
posílení organizací občanské společnosti, 
zejména vytvoření pluralitních politických 
stran, které budou schopny soupeřit 
v demokratických volbách; zdůrazňuje, že 
k tomu, aby bylo možné zmírnit sociální a 
hospodářskou krizi v těchto zemích, je 
nutné přizpůsobit financování, a že je 
důležité pomoci jim nabýt zpět majetek 
ukradený někdejšími autokratickými 
vládci a elitami, zejména prostřednictvím 
zmražení majetku uloženého v evropských 
finančních institucích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 222
Willy Meyer, Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 34 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. pozorně sleduje situaci v Tunisku a 
vyzývá EU, aby podpořila tuniský lid na 
cestě demokratické přeměny, mimo jiné 
tím, že mu poskytne vhodnou pomoc, 
kterou by mohl potřebovat; zdůrazňuje, že 
k tomu, aby bylo možné zmírnit sociální a 
hospodářskou krizi v této zemi, je nutné 
přizpůsobit financování;

34. vítá odhodlání tuniského lidu obnovit 
svou svobodu a ukončit režim nastolený 
bývalým prezidentem Zine El Abidine Ben 
Alím; zdůrazňuje to, že současná revoluce 
v Tunisku je zdrojem naděje pro všechny 
země Maghrebu i mimo něj; pozorně 
sleduje situaci v Tunisku a vyzývá EU, aby 
rozvíjela skutečné partnerství 
v oboustranném zájmu, včetně rozvoje ve 
všech jeho aspektech, včetně forem 
spolupráce podporujících zaměstnanost, 
vzdělávání a odbornou přípravu;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Francisco José Millán Mon

Návrh usnesení
Bod 34 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. pozorně sleduje situaci v Tunisku 
a vyzývá EU, aby podpořila tuniský lid 
na cestě demokratické přeměny, mimo jiné 
tím, že mu poskytne vhodnou pomoc, 
kterou by mohl potřebovat; zdůrazňuje, 
že k tomu, aby bylo možné zmírnit sociální 
a hospodářskou krizi v této zemi, je nutné 
přizpůsobit financování;

34. pozorně sleduje situaci v Tunisku 
a v Egyptě a vyzývá EU, aby podpořila 
tuniský a egyptský lid na jejich cestách
demokratické přeměny, mimo jiné tím, 
že jim poskytne vhodnou pomoc, kterou by 
mohl potřebovat; zdůrazňuje, že k tomu, 
aby bylo možné zmírnit sociální 
a hospodářskou krizi v obou těchto 
zemích, je nutné přizpůsobit financování;

Or. es
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Pozměňovací návrh 224
Norica Nicolai

Návrh usnesení
Bod 34 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. pozorně sleduje situaci v Tunisku a 
vyzývá EU, aby podpořila tuniský lid na 
cestě demokratické přeměny, mimo jiné 
tím, že mu poskytne vhodnou pomoc, 
kterou by mohl potřebovat; zdůrazňuje, že 
k tomu, aby bylo možné zmírnit sociální a 
hospodářskou krizi v této zemi, je nutné 
přizpůsobit financování;

34. vyzývá k tomu, aby byla pozorně 
sledována situace v Tunisku a Egyptě, a 
naléhavě žádá EU, aby podpořila mírovou 
a demokratickou přeměnu v těchto 
státech, mimo jiné tím, že jim poskytne 
vhodnou pomoc, kterou by mohly
potřebovat; zdůrazňuje, že k tomu, aby 
bylo možné zmírnit sociální a 
hospodářskou krizi v těchto zemích, je 
nutné přizpůsobit financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. vyzývá k urychlení politických změn 
v Egyptě za účasti všech demokratických 
politických a společenských sil a občanské 
společnosti s cílem vytvořit prostor pro 
změny ústavy a volebního práva, svobodné 
a spravedlivé volby a nastolení skutečné 
demokracie v této zemi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 226
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Návrh usnesení
Bod 34 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34b. rozhodně podporuje legitimní 
demokratické snahy, které vyjádřili lidé 
v několika zemích Jižního partnerství EU; 
požaduje, aby EU věnovala pozornost 
případným dalším lidovým demonstracím 
v zemích Středomoří a nabídla 
bezpodmínečnou a rychlou podporu 
novým demokratickým nárokům; 
zdůrazňuje, že strategický přezkum 
evropské politiky sousedství musí plně 
zohlednit a odrážet nový vývoj v tomto 
regionu a vytvořit politický dialog 
s jižními sousedy EU; znovu zdůrazňuje, 
že klíčovými prvky tohoto dialogu jsou 
posilování demokracie, právní stát, řádná 
správa věcí veřejných, boj proti korupci a 
dodržování lidských práv a základních 
svobod;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Willy Meyer, Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. vyjadřuje solidaritu se všemi 
Egypťany, kteří se postavili Mubarakově 
režimu, který navázal na tutéž 
autoritativní politiku Anwara el-Sadata a 
nedemokraticky panoval třicet let, a to i za 
pomoci zcela neodůvodněného nouzového 
stavu, který obrátil proti lidem a odsoudil 
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je k bídě, sociální nespravedlnosti a 
institucionalizaci korupce a autokracie; 
vítá a podporuje egyptský boj za základní 
reformy politického, hospodářského a 
sociálního systému země, za konec 
zkorumpovaného režimu a za dosažení 
skutečné demokracie, lidských práv a 
sociální spravedlnosti; vyjadřuje své 
přání, aby v Egyptě vznikl skutečný 
ústavní stát;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 35 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. opakuje svou plnou podporu 
zvláštnímu tribunálu pro Libanon, což je 
nezávislý soud vytvořený na základě 
rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1757, 
který splňuje nejvyšší justiční normy; 
opakovaně zdůrazňuje svou podporu 
suverenitě, jednotě a územní celistvosti 
Libanonu a neomezenému fungování všech 
libanonských orgánů; zdůrazňuje, že 
vnitřní stabilita a dodržování mezinárodní 
práva se navzájem nevylučují; vyzývá 
libanonské politické síly, aby se i nadále 
zúčastňovaly otevřeného a konstruktivního 
dialogu, na jehož základě by podpořily 
blaho, prosperitu a bezpečnost všech 
libanonských občanů; vyslovuje uznání 
zásadní úloze Prozatímních sil OSN 
v Libanonu (UNIFIL) a vyzývá k uplatnění 
všech ustanovení rezoluce Rady 
bezpečnosti OSN č. 1701;

35. opakuje svou plnou podporu 
zvláštnímu tribunálu pro Libanon, což je 
nezávislý soud vytvořený na základě 
rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1757, 
který splňuje nejvyšší justiční normy; 
opakovaně zdůrazňuje svou podporu 
suverenitě, jednotě a územní celistvosti 
Libanonu a neomezenému fungování všech 
libanonských orgánů; zdůrazňuje, že 
vnitřní stabilita a dodržování mezinárodní 
práva jsou navzájem v plném souladu; 
vyzývá libanonské politické síly, aby se i 
nadále zúčastňovaly otevřeného a 
konstruktivního dialogu, na jehož základě 
by podpořily blaho, prosperitu a 
bezpečnost všech libanonských občanů; 
vyslovuje uznání zásadní úloze 
Prozatímních sil OSN v Libanonu 
(UNIFIL) a vyzývá k uplatnění všech 
ustanovení rezoluce Rady bezpečnosti 
OSN č. 1701;

Or. en
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Pozměňovací návrh 229
Willy Meyer, Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. vyjadřuje politování nad tím, že 
dosud nebyl dokončen proces 
dekolonizace západní Sahary; žádá Radu 
a Komisi, aby tento konflikt považovaly 
v rámci Unie pro Středomoří za prioritu; 
žádá Radu a Komisi, aby pracovaly 
v tomto rámci na dosažení udělení 
sebeurčení západní Sahary v souladu 
s rezolucemi Organizace spojených 
národů; kritizuje Maroko, které za tuto 
situaci nese odpovědnost; odsuzuje 
porušení lidských práv v této zemi a 
potlačování lidskoprávních aktivistů; 
odsuzuje násilné zničení saharského 
tábora Camp of Dignity marockou 
armádou; vyjadřuje v této souvislosti 
politování nad tím, že EU udělila Maroku 
výsadní postavení; 

Or. en

Pozměňovací návrh 230

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 36 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. zdůrazňuje, že základem každého 
dlouhodobého řešení afghánské krize 
musejí být zájmy občanů při zajišťování 
vnitřní bezpečnosti, civilní ochrany a 
hospodářské a sociální ochrany, jakož i 
mechanizmy urovnávání sporů, ukončení 
produkce opia, kvalitně fungující státní 

36. vyjadřuje své silné znepokojení nad 
vývojem v Afghánistánu a znovu opakuje 
své stanovisko, že EU a její členské státy a 
mezinárodní společenství obecně by měly
podporovat Afghánce při budování jejich 
vlastního státu se silnějšími 
demokratickými institucemi schopnými 
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správa, začlenění Afghánistánu do 
mezinárodního společenství a vykázání 
organizace Al-Kajdá ze země; znovu 
opakuje své stanovisko, že EU a její 
členské státy a mezinárodní společenství 
obecně by měly podporovat Afghánistán
při budování vlastního státu se silnějšími 
demokratickými institucemi schopnými 
zajistit státní svrchovanost, jednotu státu, 
územní celistvost, udržitelný hospodářský 
rozvoj a prosperitu lidu Afghánistánu a 
respektovat přitom historické, náboženské, 
duchovní a kulturní tradice všech 
etnických a náboženských skupin v zemi;

reprezentovat lid, zajistit právní stát, mír,
územní celistvost, udržitelný sociální a 
hospodářský rozvoj a zlepšení životních 
podmínek celého lidu, zejména žen a dětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Pino Arlacchi

Návrh usnesení
Bod 36 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. zdůrazňuje, že základem každého 
dlouhodobého řešení afghánské krize 
musejí být zájmy občanů při zajišťování 
vnitřní bezpečnosti, civilní ochrany a 
hospodářské a sociální ochrany, jakož i 
mechanizmy urovnávání sporů, ukončení 
produkce opia, kvalitně fungující státní 
správa, začlenění Afghánistánu do 
mezinárodního společenství a vykázání 
organizace Al-Kajdá ze země; znovu 
opakuje své stanovisko, že EU a její 
členské státy a mezinárodní společenství 
obecně by měly podporovat Afghánistán 
při budování vlastního státu se silnějšími 
demokratickými institucemi schopnými 
zajistit státní svrchovanost, jednotu státu, 
územní celistvost, udržitelný hospodářský 
rozvoj a prosperitu lidu Afghánistánu a 
respektovat přitom historické, náboženské, 
duchovní a kulturní tradice všech etnických 
a náboženských skupin v zemi;

36. zdůrazňuje, že základem každého 
dlouhodobého řešení afghánské krize 
musejí být zájmy občanů při zajišťování 
vnitřní bezpečnosti, civilní ochrany a 
hospodářského a sociálního rozvoje, 
přičemž by měl zahrnovat konkrétní 
opatření na odstranění chudoby a 
diskriminace žen a na posílení dodržování 
lidských práv a právního státu, jakož i 
mechanizmy urovnávání sporů, ukončení 
produkce opia, kvalitně fungující státní 
správa, začlenění Afghánistánu do 
mezinárodního společenství a vykázání 
organizace Al-Kajdá ze země; zdůrazňuje, 
že Afghánistán potřebuje politickou sílu 
schopnou zajistit minimální úroveň 
bezpečnosti, aby bylo možné následné 
stažení zahraniční vojenské přítomnosti ze 
země; znovu opakuje své stanovisko, že 
EU a její členské státy a mezinárodní 
společenství obecně by měly podporovat 
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Afghánistán při budování vlastního státu se 
silnějšími demokratickými institucemi 
schopnými zajistit státní svrchovanost, 
jednotu státu, územní celistvost, udržitelný 
hospodářský rozvoj a prosperitu lidu 
Afghánistánu a respektovat přitom 
historické, náboženské, duchovní a kulturní 
tradice všech etnických a náboženských 
skupin v zemi; domnívá se proto, že 
strategie EU pro Afghánistán bude muset 
zvážit další podněcování postupné změny 
ve vnímání mezinárodního společenství, 
které v minulosti až příliš často vytvářelo 
plány a rozhodnutí s minimální 
afghánskou účastí; je toho názoru, že by 
měl být rovněž vytvořen transparentnější 
monitorovací systém, centralizovaná 
databáze/analýza nákladů a dopadu
pomoci EU pro Afghánistán, neboť bez 
komplexních, aktuálních a 
transparentních údajů o Afghánistánu, 
jako je tomu dnes, může být každá 
intervenční strategie odsouzena jedině 
k neúspěchu;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 36 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. zdůrazňuje, že základem každého 
dlouhodobého řešení afghánské krize 
musejí být zájmy občanů při zajišťování 
vnitřní bezpečnosti, civilní ochrany a 
hospodářské a sociální ochrany, jakož i 
mechanizmy urovnávání sporů, ukončení 
produkce opia, kvalitně fungující státní 
správa, začlenění Afghánistánu do 
mezinárodního společenství a vykázání 
organizace Al-Kajdá ze země; znovu 
opakuje své stanovisko, že EU a její 

36. zdůrazňuje, že základem každého 
dlouhodobého řešení afghánské krize 
musejí být zájmy občanů při zajišťování 
vnitřní bezpečnosti, civilní ochrany a 
hospodářského a sociálního pokroku, 
jakož i mechanizmy urovnávání sporů, 
ukončení produkce opia, kvalitně fungující 
státní správa, začlenění Afghánistánu do 
mezinárodního společenství a vykázání 
organizace Al-Kajdá ze země; znovu 
opakuje své stanovisko, že EU a její 
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členské státy a mezinárodní společenství 
obecně by měly podporovat Afghánistán 
při budování vlastního státu se silnějšími
demokratickými institucemi schopnými 
zajistit státní svrchovanost, jednotu státu, 
územní celistvost, udržitelný hospodářský 
rozvoj a prosperitu lidu Afghánistánu a
respektovat přitom historické, náboženské, 
duchovní a kulturní tradice všech 
etnických a náboženských skupin v zemi;

členské státy a mezinárodní společenství 
obecně by měly podporovat Afghánistán 
při budování vlastního státu 
s demokratickými institucemi schopnými 
zajistit státní svrchovanost, jednotu státu, 
územní celistvost, udržitelný hospodářský 
rozvoj a prosperitu lidu Afghánistánu; dále 
připomíná, že smysluplné zapojení EU 
v Afghánistánu se musí zaměřovat na 
podporu občanské společnosti, budování 
demokratických institucí, jako jsou 
vzdělávací a bezpečnostní síly a justice, 
podporu nezávislých médií, nevládních 
organizací a parlamentní kontroly;

Or. en

Pozměňovací návrh 233

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 37 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. opakuje své stanovisko, že Pákistán 
sehrává v tomto regionu klíčovou roli a že 
stabilní, demokratický a prosperující 
Pákistán má zásadní význam pro stabilitu 
Afghánistánu a širší oblasti; zdůrazňuje 
navíc klíčovou úlohu Pákistánu 
v afghánském mírovém procesu; uznává, 
že ničivé povodně v srpnu 2010 podkopaly 
úsilí nové pákistánské vlády, která docílila 
určitých úspěchů při řešení řady problémů; 
naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby 
společně se širším mezinárodním 
společenstvím prokázaly v rámci své 
reakce silnou solidaritu a konkrétní 
podporu naléhavým potřebám Pákistánu 
při rekonstrukci a obnově po povodních i 
ambicím země vybudovat silnou a 
prosperující společnost; vítá a podporuje 
další snahu EU o zachování politické 

37. opakuje své stanovisko, že Pákistán 
sehrává v tomto regionu klíčovou roli a že 
stabilní, demokratický a prosperující 
Pákistán má zásadní význam pro stabilitu 
Afghánistánu a širší oblasti; vítá, že se 
země vrátila k civilní demokraticky 
zvolené vládě a uznává, že ničivé povodně 
v srpnu 2010 podkopaly úsilí nové 
pákistánské vlády, která docílila určitých 
úspěchů při řešení řady problémů; je i 
nadále silně znepokojen absencí právního 
státu, systematickým porušováním 
lidských práv, stejně jako hlášeným 
urychlením budování jaderného arzenálu, 
nadměrným rozpočtem pro armádu ve 
spojení s nedostatečnými státními příjmy 
způsobenými nevyužíváním zdanění, dále 
nedokončenou pozemkovou reformou a 
zanedbáváním milionů chudých občanů 
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podpory intenzivnějšímu vytváření 
institucí a budování kapacit v Pákistánu a 
napomáhání pákistánským demokratickým 
institucím v boji proti terorizmu;

země; naléhavě vyzývá Radu a Komisi, 
aby společně se širším mezinárodním 
společenstvím prokázaly v rámci své 
reakce solidaritu a konkrétní podporu 
naléhavým potřebám Pákistánu při 
rekonstrukci a obnově po povodních; vítá a 
podporuje EU v otázce podpory vytváření 
institucí a budování kapacit v Pákistánu a 
napomáhání pákistánským demokratickým 
institucím v boji proti terorizmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 37 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. opakuje své stanovisko, že Pákistán 
sehrává v tomto regionu klíčovou roli a že 
stabilní, demokratický a prosperující 
Pákistán má zásadní význam pro stabilitu 
Afghánistánu a širší oblasti; zdůrazňuje 
navíc klíčovou úlohu Pákistánu 
v afghánském mírovém procesu; uznává, 
že ničivé povodně v srpnu 2010 podkopaly 
úsilí nové pákistánské vlády, která docílila 
určitých úspěchů při řešení řady problémů; 
naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby 
společně se širším mezinárodním 
společenstvím prokázaly v rámci své 
reakce silnou solidaritu a konkrétní 
podporu naléhavým potřebám Pákistánu 
při rekonstrukci a obnově po povodních i 
ambicím země vybudovat silnou a 
prosperující společnost; vítá a podporuje 
další snahu EU o zachování politické 
podpory intenzivnějšímu vytváření institucí 
a budování kapacit v Pákistánu a 
napomáhání pákistánským demokratickým 
institucím v boji proti terorizmu;

37. opakuje své stanovisko, že Pákistán 
sehrává v tomto regionu klíčovou roli a že 
stabilní, demokratický a prosperující 
Pákistán má zásadní význam pro stabilitu 
Afghánistánu a širší oblasti; zdůrazňuje 
navíc klíčovou úlohu Pákistánu 
v afghánském mírovém procesu; uznává, 
že ničivé povodně v srpnu 2010 podkopaly 
úsilí nové pákistánské vlády, která docílila 
určitých úspěchů při řešení řady problémů; 
naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby 
společně se širším mezinárodním 
společenstvím prokázaly v rámci své 
reakce silnou solidaritu a konkrétní 
podporu naléhavým potřebám Pákistánu 
při rekonstrukci a obnově po povodních i 
ambicím země vybudovat silnou a 
prosperující společnost; vítá a podporuje 
další snahu EU o zachování politické 
podpory intenzivnějšímu vytváření institucí 
a budování kapacit v Pákistánu a 
napomáhání pákistánským demokratickým 
institucím v boji proti terorizmu, zejména 
usilováním o odstranění urážlivých 
právních předpisů a podporou 
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pákistánské občanské společnosti; vyzývá 
Pákistán, aby neprodleně přistoupil ke 
smlouvě o nešíření jaderných zbraní a 
plně spolupracoval s Mezinárodní 
agenturou pro atomovou energii při 
odtajnění pákistánského jaderného 
arzenálu a zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Francisco José Millán Mon

Návrh usnesení
Bod 37 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. opakuje své stanovisko, že Pákistán 
sehrává v tomto regionu klíčovou roli a že 
stabilní, demokratický a prosperující 
Pákistán má zásadní význam pro stabilitu 
Afghánistánu a širší oblasti; zdůrazňuje 
navíc klíčovou úlohu Pákistánu 
v afghánském mírovém procesu; uznává, 
že ničivé povodně v srpnu 2010 podkopaly 
úsilí nové pákistánské vlády, která docílila 
určitých úspěchů při řešení řady problémů; 
naléhavě vyzývá Radu a Komisi, 
aby společně se širším mezinárodním 
společenstvím prokázaly v rámci své 
reakce silnou solidaritu a konkrétní 
podporu naléhavým potřebám Pákistánu 
při rekonstrukci a obnově po povodních i 
ambicím země vybudovat silnou a 
prosperující společnost; vítá a podporuje 
další snahu EU o zachování politické 
podpory intenzivnějšímu vytváření institucí 
a budování kapacit v Pákistánu 
a napomáhání pákistánským 
demokratickým institucím v boji proti 
terorizmu;

37. opakuje své stanovisko, že Pákistán 
sehrává v tomto regionu klíčovou roli a že 
stabilní, demokratický a prosperující 
Pákistán má zásadní význam pro stabilitu 
Afghánistánu a širší oblasti; zdůrazňuje 
navíc klíčovou úlohu Pákistánu 
v afghánském mírovém procesu; 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby podpora 
afghánského Talibanu ze strany 
pákistánských tajných služeb patřila 
minulosti; uznává, že ničivé povodně 
v srpnu 2010 podkopaly úsilí nové 
pákistánské vlády, která docílila určitých 
úspěchů při řešení řady problémů; naléhavě 
vyzývá Radu a Komisi, aby společně 
se širším mezinárodním společenstvím 
prokázaly v rámci své reakce silnou 
solidaritu a konkrétní podporu naléhavým 
potřebám Pákistánu při rekonstrukci a 
obnově po povodních i ambicím země 
vybudovat silnou a prosperující společnost; 
vítá a podporuje další snahu EU 
o zachování politické podpory 
intenzivnějšímu vytváření institucí a 
budování kapacit v Pákistánu 
a napomáhání pákistánským 
demokratickým institucím v boji proti 
terorizmu;
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Or. es

Pozměňovací návrh 236
María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 37 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. opakuje své stanovisko, že Pákistán 
sehrává v tomto regionu klíčovou roli a že 
stabilní, demokratický a prosperující 
Pákistán má zásadní význam pro stabilitu 
Afghánistánu a širší oblasti; zdůrazňuje 
navíc klíčovou úlohu Pákistánu 
v afghánském mírovém procesu; uznává, 
že ničivé povodně v srpnu 2010 podkopaly 
úsilí nové pákistánské vlády, která docílila 
určitých úspěchů při řešení řady problémů; 
naléhavě vyzývá Radu a Komisi, 
aby společně se širším mezinárodním 
společenstvím prokázaly v rámci své 
reakce silnou solidaritu a konkrétní 
podporu naléhavým potřebám Pákistánu 
při rekonstrukci a obnově po povodních i 
ambicím země vybudovat silnou a 
prosperující společnost; vítá a podporuje 
další snahu EU o zachování politické 
podpory intenzivnějšímu vytváření institucí 
a budování kapacit v Pákistánu 
a napomáhání pákistánským 
demokratickým institucím v boji proti 
terorizmu;

(netýká se českého znění)

Or. es

Pozměňovací návrh 237
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Návrh usnesení
Bod 37 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. opakuje své stanovisko, že Pákistán 
sehrává v tomto regionu klíčovou roli a že 
stabilní, demokratický a prosperující 
Pákistán má zásadní význam pro stabilitu 
Afghánistánu a širší oblasti; zdůrazňuje 
navíc klíčovou úlohu Pákistánu 
v afghánském mírovém procesu; uznává, 
že ničivé povodně v srpnu 2010 podkopaly 
úsilí nové pákistánské vlády, která docílila 
určitých úspěchů při řešení řady problémů; 
naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby 
společně se širším mezinárodním 
společenstvím prokázaly v rámci své 
reakce silnou solidaritu a konkrétní 
podporu naléhavým potřebám Pákistánu 
při rekonstrukci a obnově po povodních i 
ambicím země vybudovat silnou a 
prosperující společnost; vítá a podporuje 
další snahu EU o zachování politické 
podpory intenzivnějšímu vytváření institucí 
a budování kapacit v Pákistánu a 
napomáhání pákistánským demokratickým 
institucím v boji proti terorizmu;

37. opakuje své stanovisko, že Pákistán 
sehrává v tomto regionu klíčovou roli a že 
stabilní, sekulární, demokratický a 
prosperující Pákistán má zásadní význam 
pro stabilitu Afghánistánu a širší oblasti; 
zdůrazňuje navíc klíčovou úlohu Pákistánu 
v afghánském mírovém procesu; uznává, 
že ničivé povodně v srpnu 2010 podkopaly 
úsilí nové pákistánské vlády, která docílila 
určitých úspěchů při řešení řady problémů; 
naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby 
společně se širším mezinárodním 
společenstvím prokázaly v rámci své 
reakce silnou solidaritu a konkrétní 
podporu naléhavým potřebám Pákistánu 
při rekonstrukci a obnově po povodních i 
ambicím země vybudovat silnou a 
prosperující společnost; vítá a podporuje 
další snahu EU o zachování politické 
podpory intenzivnějšímu vytváření institucí 
a budování kapacit v Pákistánu a 
napomáhání pákistánským demokratickým 
institucím v boji proti terorizmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Willy Meyer, Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. odsuzuje skutečnost, že politika EU 
vůči Afghánistánu vychází ze strategie 
Spojených států zaměřené v prvé řadě na 
vojenské řešení; trvá na tom, že 
Afghánistán potřebuje stabilitu, avšak 
nikoli nastolenou vojensky, nýbrž 
prostřednictvím rozvojové pomoci, a 
respektování své územní a politické 
svrchovanosti
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Or. en

Pozměňovací návrh 239
Pino Arlacchi

Návrh usnesení
Bod 38 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. plně podporuje závazek E3+3 usilující 
o brzké uzavření dohody o řešení íránské 
jaderné otázky, které by obnovilo 
mezinárodní důvěru ve výlučně mírovou 
povahu íránského jaderného programu a 
zároveň respektovalo legitimní právo 
Íránu na mírové využití jaderné energie; 
podporuje „dvojí přístup“ Rady zaměřený 
na nalezení diplomatického řešení; vítá 
rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1929 
(2010) zavádějící čtvrté kolo sankcí vůči 
Íránu za jeho jaderný program a další 
omezující opatření, která EU, USA, 
Japonsko, Kanada a Austrálie avizovaly; 
rovněž rozhodně odsuzuje neutuchající 
provokativní a pobuřující rétoriku Íránu 
vůči Izraeli a vyjadřuje politování zejména 
nad výhružkami prezidenta 
Ahmadínežáda namířenými proti samotné 
existenci izraelského státu; je hluboce
znepokojen pokusy Íránu o prosazení 
svého zájmu získat politický vliv 
v Afghánistánu na základě manipulace 
s řadou politických, hospodářských a 
vojenských výsledků; zdůrazňuje, že 
oficiální vzájemná setkání mezi 
delegacemi Evropského parlamentu a 
Madžlisu by měla být využita rovněž 
k řešení otázek týkajících se lidských práv;

38. plně podporuje závazek E3+3 usilující 
o brzké uzavření dohody o řešení íránské 
jaderné otázky, které by obnovilo 
mezinárodní důvěru ve výlučně mírovou 
povahu íránského jaderného programu a 
zároveň respektovalo skutečnost, že podle 
základní zásady Smlouvy o nešíření 
jaderných zbraní má Írán právo 
obohacovat uran pro mírové účely a za 
tímto účelem získat technickou pomoc; 
podporuje „dvojí přístup“ Rady zaměřený 
na nalezení diplomatického řešení, neboť 
pro íránskou jadernou otázku je to jediná 
schůdná možnost; vyjadřuje, že oceňuje 
snahu Turecka, kandidátské země na 
přistoupení k EU, usnadnit jednání mezi 
Íránem a E3+3 a mezi Íránem a 
Vídeňskou skupinou; je znepokojen
tvořením konstelace politických, 
hospodářských a vojenských zájmů 
podněcujících k vojenskému útoku na 
Írán, přičemž zdůrazňuje, že žádný stát by 
neměl přijmout opatření, u nějž by mohlo 
hrozit, že vyvolá jakékoli použití síly proti 
Íránu; odsuzuje antisemitskou rétoriku 
íránského prezidenta; vítá konstruktivní 
úlohu Íránu při obnově infrastruktury a 
hospodářství a v předcházení obchodování 
s drogami z Afghánistánu; zdůrazňuje 
však, že udržitelný mír a stabilita 
v Afghánistánu budou vyžadovat, aby se 
všechny sousední země zdržely politických 
zásahů vůči této zemi; zdůrazňuje, že 
oficiální vzájemná setkání mezi 
delegacemi Evropského parlamentu a 
Madžlisu by měla být využita rovněž 
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k řešení otázek týkajících se lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Willy Meyer, Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 38 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. plně podporuje závazek E3+3 usilující 
o brzké uzavření dohody o řešení íránské 
jaderné otázky, které by obnovilo 
mezinárodní důvěru ve výlučně mírovou 
povahu íránského jaderného programu a 
zároveň respektovalo legitimní právo Íránu 
na mírové využití jaderné energie; 
podporuje „dvojí přístup“ Rady zaměřený 
na nalezení diplomatického řešení; vítá 
rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1929 
(2010) zavádějící čtvrté kolo sankcí vůči 
Íránu za jeho jaderný program a další 
omezující opatření, která EU, USA, 
Japonsko, Kanada a Austrálie avizovaly; 
rovněž rozhodně odsuzuje neutuchající 
provokativní a pobuřující rétoriku Íránu 
vůči Izraeli a vyjadřuje politování zejména 
nad výhružkami prezidenta 
Ahmadínežáda namířenými proti samotné 
existenci izraelského státu; je hluboce 
znepokojen pokusy Íránu o prosazení 
svého zájmu získat politický vliv 
v Afghánistánu na základě manipulace 
s řadou politických, hospodářských a 
vojenských výsledků; zdůrazňuje, že 
oficiální vzájemná setkání mezi 
delegacemi Evropského parlamentu a 
Madžlisu by měla být využita rovněž 
k řešení otázek týkajících se lidských 
práv;

38. plně podporuje závazek E3+3 usilující 
o brzké uzavření dohody o řešení íránské 
jaderné otázky, které by obnovilo 
mezinárodní důvěru ve výlučně mírovou 
povahu íránského jaderného programu a 
zároveň respektovalo legitimní právo Íránu 
na mírové využití jaderné energie; 
podporuje přístup Rady zaměřený na 
nalezení diplomatického řešení;

Or. en



AM\859936CS.doc 157/179 PE452.878v03-00

CS

Pozměňovací návrh 241
María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 38 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. plně podporuje závazek E3+3 usilující 
o brzké uzavření dohody o řešení íránské 
jaderné otázky, které by obnovilo 
mezinárodní důvěru ve výlučně mírovou 
povahu íránského jaderného programu a 
zároveň respektovalo legitimní právo Íránu 
na mírové využití jaderné energie; 
podporuje „dvojí přístup“ Rady zaměřený 
na nalezení diplomatického řešení; vítá 
rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1929 
(2010) zavádějící čtvrté kolo sankcí vůči 
Íránu za jeho jaderný program a další 
omezující opatření, která EU, USA, 
Japonsko, Kanada a Austrálie avizovaly; 
rovněž rozhodně odsuzuje neutuchající 
provokativní a pobuřující rétoriku Íránu 
vůči Izraeli a vyjadřuje politování zejména 
nad výhružkami prezidenta Ahmadínežáda 
namířenými proti samotné existenci 
izraelského státu; je hluboce znepokojen 
pokusy Íránu o prosazení svého zájmu 
získat politický vliv v Afghánistánu na
základě manipulace s řadou politických, 
hospodářských a vojenských výsledků; 
zdůrazňuje, že oficiální vzájemná setkání 
mezi delegacemi Evropského parlamentu 
a Madžlisu by měla být využita rovněž 
k řešení otázek týkajících se lidských práv;

38. plně podporuje závazek E3+3 usilující 
o brzké uzavření dohody o řešení íránské 
jaderné otázky, které by obnovilo 
mezinárodní důvěru ve výlučně mírovou 
povahu íránského jaderného programu a 
zároveň respektovalo legitimní právo Íránu 
na mírové využití jaderné energie; 
podporuje „dvojí přístup“ Rady zaměřený 
na nalezení diplomatického řešení; vítá 
rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1929 
(2010) zavádějící čtvrté kolo sankcí vůči 
Íránu za jeho jaderný program a další 
omezující opatření, která EU, USA, 
Japonsko, Kanada a Austrálie avizovaly; 
rozhodně odsuzuje touhu prezidenta 
Ahmadínežáda „vymazat Izrael“ a rovněž 
jeho antisemitistickou rétoriku, zejména 
jeho popření holokaustu a jeho celkovou 
snahu delegitimizovat izraelský stát;
znovu opakuje svou plnou podporu státu 
Izrael a řešení pro Palestinu založenému 
na vytvoření dvou států;

Or. en

Pozměňovací návrh 242

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 38 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. plně podporuje závazek E3+3 usilující 
o brzké uzavření dohody o řešení íránské 
jaderné otázky, které by obnovilo 
mezinárodní důvěru ve výlučně mírovou 
povahu íránského jaderného programu a 
zároveň respektovalo legitimní právo Íránu 
na mírové využití jaderné energie; 
podporuje „dvojí přístup“ Rady zaměřený 
na nalezení diplomatického řešení; vítá 
rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1929 
(2010) zavádějící čtvrté kolo sankcí vůči 
Íránu za jeho jaderný program a další 
omezující opatření, která EU, USA, 
Japonsko, Kanada a Austrálie avizovaly;
rovněž rozhodně odsuzuje neutuchající 
provokativní a pobuřující rétoriku Íránu 
vůči Izraeli a vyjadřuje politování zejména 
nad výhružkami prezidenta Ahmadínežáda 
namířenými proti samotné existenci 
izraelského státu; je hluboce znepokojen 
pokusy Íránu o prosazení svého zájmu 
získat politický vliv v Afghánistánu na 
základě manipulace s řadou politických, 
hospodářských a vojenských výsledků;
zdůrazňuje, že oficiální vzájemná setkání 
mezi delegacemi Evropského parlamentu a 
Madžlisu by měla být využita rovněž 
k řešení otázek týkajících se lidských práv;

38. plně podporuje závazek E3+3 usilující 
o uzavření dohody o řešení íránské jaderné 
otázky, které by obnovilo mezinárodní 
důvěru ve výlučně mírovou povahu 
íránského jaderného programu a zároveň 
respektovalo legitimní právo Íránu na 
mírové využití jaderné energie; podporuje 
„dvojí přístup“ Rady zaměřený na nalezení 
diplomatického řešení; vyjadřuje 
politování nad tím, že se rezoluce Rady 
bezpečnosti OSN č. 1929 (2010) zavádějící 
čtvrté kolo sankcí vůči Íránu za jeho 
jaderný program stala nevyhnutelnou; je 
mimořádně rozčarován prudce 
stoupajícím počtem poprav v Íránu, 
z nichž se staly mimosoudní státní vraždy, 
aniž by proběhl řádný proces, a rovněž 
systematickým utlačováním občanů 
usilujících o širší svobody a demokracii; 
vyjadřuje politování zejména nad 
výhružkami prezidenta Ahmadínežáda 
namířenými proti samotné existenci 
izraelského státu a zdůrazňuje, že oficiální 
vzájemná setkání mezi delegacemi 
Evropského parlamentu a Madžlisu by 
měla být využita rovněž k řešení otázek 
týkajících se lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Georgios Koumoutsakos, Krzysztof 
Lisek

Návrh usnesení
Bod 38 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. plně podporuje závazek E3+3 usilující 
o brzké uzavření dohody o řešení íránské 
jaderné otázky, které by obnovilo 

38. plně podporuje závazek E3+3 usilující 
o brzké uzavření dohody o řešení íránské 
jaderné otázky, které by obnovilo 
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mezinárodní důvěru ve výlučně mírovou 
povahu íránského jaderného programu a 
zároveň respektovalo legitimní právo Íránu 
na mírové využití jaderné energie; 
podporuje „dvojí přístup“ Rady zaměřený 
na nalezení diplomatického řešení; vítá 
rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1929 
(2010) zavádějící čtvrté kolo sankcí vůči 
Íránu za jeho jaderný program a další 
omezující opatření, která EU, USA, 
Japonsko, Kanada a Austrálie avizovaly; 
rovněž rozhodně odsuzuje neutuchající 
provokativní a pobuřující rétoriku Íránu 
vůči Izraeli a vyjadřuje politování zejména 
nad výhružkami prezidenta Ahmadínežáda 
namířenými proti samotné existenci 
izraelského státu; je hluboce znepokojen 
pokusy Íránu o prosazení svého zájmu 
získat politický vliv v Afghánistánu na 
základě manipulace s řadou politických, 
hospodářských a vojenských výsledků;
zdůrazňuje, že oficiální vzájemná setkání 
mezi delegacemi Evropského parlamentu a 
Madžlisu by měla být využita rovněž 
k řešení otázek týkajících se lidských práv;

mezinárodní důvěru ve výlučně mírovou 
povahu íránského jaderného programu a 
zároveň respektovalo legitimní právo Íránu 
na mírové využití jaderné energie; 
podporuje „dvojí přístup“ Rady zaměřený 
na nalezení diplomatického řešení; vítá 
rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1929 
(2010) zavádějící čtvrté kolo sankcí vůči 
Íránu za jeho jaderný program a další 
omezující opatření, která EU, USA, 
Japonsko, Kanada a Austrálie avizovaly; 
rovněž rozhodně odsuzuje neutuchající 
provokativní a pobuřující rétoriku Íránu 
vůči Izraeli a vyjadřuje politování zejména 
nad výhružkami prezidenta Ahmadínežáda 
namířenými proti samotné existenci 
izraelského státu; zdůrazňuje, že oficiální 
vzájemná setkání mezi delegacemi 
Evropského parlamentu a Madžlisu by 
měla být využita rovněž k řešení otázek 
týkajících se lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 38 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. plně podporuje závazek E3+3 usilující 
o brzké uzavření dohody o řešení íránské 
jaderné otázky, které by obnovilo 
mezinárodní důvěru ve výlučně mírovou 
povahu íránského jaderného programu a 
zároveň respektovalo legitimní právo 
Íránu na mírové využití jaderné energie; 
podporuje „dvojí přístup“ Rady zaměřený 
na nalezení diplomatického řešení; vítá 
rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1929 

38. plně podporuje závazek E3+3 usilující 
o brzké uzavření dohody o řešení íránské 
jaderné otázky, které by obnovilo 
mezinárodní důvěru ve výlučně mírovou 
povahu íránského jaderného programu; 
podporuje „dvojí přístup“ Rady zaměřený 
na nalezení diplomatického řešení; vítá 
rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1929 
(2010) zavádějící čtvrté kolo sankcí vůči 
Íránu za jeho jaderný program a další 
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(2010) zavádějící čtvrté kolo sankcí vůči 
Íránu za jeho jaderný program a další 
omezující opatření, která EU, USA, 
Japonsko, Kanada a Austrálie avizovaly; 
rovněž rozhodně odsuzuje neutuchající 
provokativní a pobuřující rétoriku Íránu 
vůči Izraeli a vyjadřuje politování zejména 
nad výhružkami prezidenta Ahmadínežáda 
namířenými proti samotné existenci 
izraelského státu; je hluboce znepokojen 
pokusy Íránu o prosazení svého zájmu 
získat politický vliv v Afghánistánu na 
základě manipulace s řadou politických, 
hospodářských a vojenských výsledků; 
zdůrazňuje, že oficiální vzájemná setkání 
mezi delegacemi Evropského parlamentu a 
Madžlisu by měla být využita rovněž 
k řešení otázek týkajících se lidských práv;

omezující opatření, která EU, USA, 
Japonsko, Kanada a Austrálie avizovaly; 
rovněž rozhodně odsuzuje neutuchající 
provokativní a pobuřující rétoriku Íránu 
vůči Izraeli a vyjadřuje politování zejména 
nad výhružkami prezidenta Ahmadínežáda 
namířenými proti samotné existenci 
izraelského státu; je hluboce znepokojen 
pokusy Íránu o prosazení svého zájmu 
získat politický vliv v Afghánistánu na 
základě manipulace s řadou politických, 
hospodářských a vojenských výsledků; 
zdůrazňuje, že oficiální vzájemná setkání 
mezi delegacemi Evropského parlamentu a 
Madžlisu by měla být využita rovněž 
k řešení otázek týkajících se lidských práv 
a měla by být podmíněna volným 
přístupem k návštěvě politických vězňů a 
lidskoprávních aktivistů; naléhavě vyzývá, 
aby se íránský režim zdržel zásahů do 
vnitřních záležitostí Iráku;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 38 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. plně podporuje závazek E3+3 usilující 
o brzké uzavření dohody o řešení íránské 
jaderné otázky, které by obnovilo 
mezinárodní důvěru ve výlučně mírovou 
povahu íránského jaderného programu a 
zároveň respektovalo legitimní právo Íránu 
na mírové využití jaderné energie; 
podporuje „dvojí přístup“ Rady zaměřený 
na nalezení diplomatického řešení; vítá 
rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1929 
(2010) zavádějící čtvrté kolo sankcí vůči 
Íránu za jeho jaderný program a další 
omezující opatření, která EU, USA, 

38. plně podporuje závazek E3+3 usilující 
o brzké uzavření dohody o řešení íránské 
jaderné otázky, které by obnovilo 
mezinárodní důvěru ve výlučně mírovou 
povahu íránského jaderného programu a 
zároveň respektovalo legitimní právo Íránu 
na mírové využití jaderné energie; 
podporuje „dvojí přístup“ Rady zaměřený 
na nalezení diplomatického řešení; vítá 
rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1929 
(2010) zavádějící čtvrté kolo sankcí vůči 
Íránu za jeho jaderný program a další 
omezující opatření, která EU, USA, 
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Japonsko, Kanada a Austrálie avizovaly; 
rovněž rozhodně odsuzuje neutuchající 
provokativní a pobuřující rétoriku Íránu 
vůči Izraeli a vyjadřuje politování zejména 
nad výhružkami prezidenta Ahmadínežáda 
namířenými proti samotné existenci 
izraelského státu; je hluboce znepokojen 
pokusy Íránu o prosazení svého zájmu 
získat politický vliv v Afghánistánu na 
základě manipulace s řadou politických, 
hospodářských a vojenských výsledků; 
zdůrazňuje, že oficiální vzájemná setkání 
mezi delegacemi Evropského parlamentu a 
Madžlisu by měla být využita rovněž 
k řešení otázek týkajících se lidských práv;

Japonsko, Kanada a Austrálie avizovaly; 
rovněž rozhodně odsuzuje neutuchající 
provokativní a pobuřující rétoriku Íránu 
vůči Izraeli a vyjadřuje politování zejména 
nad výhružkami prezidenta Ahmadínežáda 
namířenými proti samotné existenci 
izraelského státu; je hluboce znepokojen 
pokusy Íránu o prosazení svého zájmu 
získat politický vliv v Afghánistánu na 
základě manipulace s řadou politických, 
hospodářských a vojenských výsledků; 
zdůrazňuje, že veškerá oficiální vzájemná 
setkání mezi delegacemi Evropského 
parlamentu a Madžlisu by měla být využita 
rovněž k řešení otázek týkajících se 
lidských práv a že by delegacím měla být 
poskytnuta příležitost svobodně se 
setkávat se širokým spektrem politických 
názorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 38 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. plně podporuje závazek E3+3 usilující 
o brzké uzavření dohody o řešení íránské 
jaderné otázky, které by obnovilo
mezinárodní důvěru ve výlučně mírovou 
povahu íránského jaderného programu a 
zároveň respektovalo legitimní právo Íránu 
na mírové využití jaderné energie; 
podporuje „dvojí přístup“ Rady zaměřený 
na nalezení diplomatického řešení; vítá 
rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1929 
(2010) zavádějící čtvrté kolo sankcí vůči 
Íránu za jeho jaderný program a další 
omezující opatření, která EU, USA, 
Japonsko, Kanada a Austrálie avizovaly; 
rovněž rozhodně odsuzuje neutuchající 
provokativní a pobuřující rétoriku Íránu 

38. plně podporuje závazek E3+3 usilující 
o brzké uzavření dohody o řešení íránské 
jaderné otázky s cílem obnovit
mezinárodní důvěru ve výlučně mírovou 
povahu íránského jaderného programu a 
zároveň respektovalo legitimní právo Íránu 
na mírové využití jaderné energie; 
podporuje „dvojí přístup“ Rady zaměřený 
na nalezení diplomatického řešení; vítá 
rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1929 
(2010) zavádějící čtvrté kolo sankcí vůči 
Íránu za jeho jaderný program a další 
omezující opatření, která EU, USA, 
Japonsko, Kanada a Austrálie avizovaly; 
zdůrazňuje, že řešení jaderné otázky nelze 
nalézt na úkor podpory EU pro íránskou 
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vůči Izraeli a vyjadřuje politování zejména 
nad výhružkami prezidenta Ahmadínežáda 
namířenými proti samotné existenci 
izraelského státu; je hluboce znepokojen 
pokusy Íránu o prosazení svého zájmu 
získat politický vliv v Afghánistánu na 
základě manipulace s řadou politických, 
hospodářských a vojenských výsledků;
zdůrazňuje, že oficiální vzájemná setkání 
mezi delegacemi Evropského parlamentu a 
Madžlisu by měla být využita rovněž 
k řešení otázek týkajících se lidských práv;

občanskou společnost a jejích 
spravedlivých nároků na všeobecná lidská 
práva a skutečně demokratické volby; 
rovněž rozhodně odsuzuje neutuchající 
provokativní a pobuřující rétoriku Íránu 
vůči Izraeli a vyjadřuje politování zejména 
nad výhružkami prezidenta Ahmadínežáda 
namířenými proti samotné existenci 
izraelského státu; zdůrazňuje, že oficiální 
vzájemná setkání mezi delegacemi 
Evropského parlamentu a Madžlisu by 
měla být využita rovněž k řešení otázek 
týkajících se lidských práv a jako nástroj 
posilování občanské společnosti v Íránu;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 39 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. vyjadřuje uspokojení nad tím, ze se 
zvýšila intenzita rezortních rozhovorů 
s Čínou, a vyzývá ke koordinované 
spolupráci na kontroverzních otázkách, na 
které poukázal nedávný summit mezi EU a 
Čínou; vyjadřuje však politování nad tím, 
že pokrok směřující k lepší správě 
v hospodářské a soudní oblasti se 
nepromítl do ochoty zabývat se 
přetrvávajícím vážným a systematickým 
porušováním lidských práv v této zemi; 
zdůrazňuje, že mimořádně důležité jsou i 
nadále vztahy s Japonskem – zemí, která 
se hlásí k demokratickým hodnotám EU a 
obecným zásadám v otázce lidských práv –
, a to jak z hlediska hospodářského, tak i 
pokud jde o spolupráci v rámci 
nadnárodních fór, a že současné zaměření 
na Čínu nesmí zastínit nezbytné úsilí 
o zintenzivnění spolupráce s Japonskem a 
odstranění zbývajících překážek, které 

39. vyjadřuje uspokojení nad tím, že se 
zvýšila intenzita rezortních rozhovorů 
s Čínou, a vyzývá ke koordinované 
spolupráci na kontroverzních otázkách, na 
které poukázal nedávný summit mezi EU a 
Čínou; vyjadřuje však politování nad tím, 
že pokrok směřující k lepší správě 
v hospodářské a soudní oblasti se 
nepromítl do ochoty zabývat se 
přetrvávajícím vážným a systematickým 
porušováním lidských práv v této zemi; 
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brání hospodářskému propojení obou 
zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 39 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. vyjadřuje uspokojení nad tím, ze se 
zvýšila intenzita rezortních rozhovorů 
s Čínou, a vyzývá ke koordinované 
spolupráci na kontroverzních otázkách, na 
které poukázal nedávný summit mezi EU a 
Čínou; vyjadřuje však politování nad tím, 
že pokrok směřující k lepší správě 
v hospodářské a soudní oblasti se 
nepromítl do ochoty zabývat se 
přetrvávajícím vážným a systematickým 
porušováním lidských práv v této zemi; 
zdůrazňuje, že mimořádně důležité jsou i 
nadále vztahy s Japonskem – zemí, která 
se hlásí k demokratickým hodnotám EU a 
obecným zásadám v otázce lidských práv –
, a to jak z hlediska hospodářského, tak i 
pokud jde o spolupráci v rámci 
nadnárodních fór, a že současné zaměření 
na Čínu nesmí zastínit nezbytné úsilí 
o zintenzivnění spolupráce s Japonskem a 
odstranění zbývajících překážek, které 
brání hospodářskému propojení obou 
zemí;

39. vyjadřuje uspokojení nad tím, že se 
zvýšila intenzita rezortních rozhovorů 
s Čínou, a vyzývá ke koordinované 
spolupráci na kontroverzních otázkách, na 
které poukázal nedávný summit mezi EU a 
Čínou; vyjadřuje však politování nad tím, 
že pokrok směřující k lepší správě 
v hospodářské a soudní oblasti se 
nepromítl do ochoty zabývat se 
přetrvávajícím vážným a systematickým 
porušováním lidských práv v této zemi; 

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 39 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. vyjadřuje uspokojení nad tím, ze se 
zvýšila intenzita rezortních rozhovorů 
s Čínou, a vyzývá ke koordinované 
spolupráci na kontroverzních otázkách, na 
které poukázal nedávný summit mezi EU a 
Čínou; vyjadřuje však politování nad tím, 
že pokrok směřující k lepší správě 
v hospodářské a soudní oblasti se 
nepromítl do ochoty zabývat se
přetrvávajícím vážným a systematickým 
porušováním lidských práv v této zemi; 
zdůrazňuje, že mimořádně důležité jsou i 
nadále vztahy s Japonskem – zemí, která se 
hlásí k demokratickým hodnotám EU a 
obecným zásadám v otázce lidských práv –
, a to jak z hlediska hospodářského, tak i 
pokud jde o spolupráci v rámci 
nadnárodních fór, a že současné zaměření 
na Čínu nesmí zastínit nezbytné úsilí 
o zintenzivnění spolupráce s Japonskem a 
odstranění zbývajících překážek, které 
brání hospodářskému propojení obou zemí;

39. vyjadřuje uspokojení nad tím, že se 
zvýšila intenzita rezortních rozhovorů 
s Čínou, a vyzývá ke koordinované 
spolupráci na kontroverzních otázkách, na 
které poukázal nedávný summit mezi EU a 
Čínou; vítá pokrok směřující k lepší správě 
v hospodářské a soudní oblasti; je hluboce 
znepokojen přetrvávajícím vážným a 
systematickým porušováním lidských práv 
v této zemi a potlačováním národní 
identity a kultury Tibeťanů, Ujgurů a 
Mongolů, a vyzývá místopředsedkyni 
Komise / vysokou představitelku, aby 
zahájila rozhovor o otázkách lidských 
práv a zajistila, aby lidská práva byla 
trvale na programu; zdůrazňuje, že 
mimořádně důležité jsou i nadále vztahy 
s Japonskem – zemí, která se hlásí 
k demokratickým hodnotám EU a obecným 
zásadám v otázce lidských práv –, a to jak 
z hlediska hospodářského, tak i pokud jde 
o spolupráci v rámci nadnárodních fór, a že 
současné zaměření na Čínu nesmí zastínit 
nezbytné úsilí o zintenzivnění spolupráce 
s Japonskem a odstranění zbývajících 
překážek, které brání hospodářskému 
propojení obou zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Nirj Deva

Návrh usnesení
Bod 39 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. vyjadřuje uspokojení nad tím, ze se 
zvýšila intenzita rezortních rozhovorů 
s Čínou, a vyzývá ke koordinované 
spolupráci na kontroverzních otázkách, na 
které poukázal nedávný summit mezi EU a 

39. vyjadřuje uspokojení nad tím, že se 
zvýšil počet oficiálních delegací do Číny, 
přičemž jich minulý rok bylo celkem 322,
a vyzývá ke koordinované spolupráci na 
kontroverzních otázkách, na které poukázal 
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Čínou; vyjadřuje však politování nad tím, 
že pokrok směřující k lepší správě 
v hospodářské a soudní oblasti se 
nepromítl do ochoty zabývat se 
přetrvávajícím vážným a systematickým 
porušováním lidských práv v této zemi; 
zdůrazňuje, že mimořádně důležité jsou i 
nadále vztahy s Japonskem – zemí, která se 
hlásí k demokratickým hodnotám EU a 
obecným zásadám v otázce lidských práv –
, a to jak z hlediska hospodářského, tak i 
pokud jde o spolupráci v rámci 
nadnárodních fór, a že současné zaměření 
na Čínu nesmí zastínit nezbytné úsilí 
o zintenzivnění spolupráce s Japonskem a 
odstranění zbývajících překážek, které 
brání hospodářskému propojení obou zemí;

nedávný summit mezi EU a Čínou;
vyjadřuje však politování nad tím, že 
pokrok směřující k lepší správě 
v hospodářské a soudní oblasti se 
nepromítl do ochoty zabývat se 
přetrvávajícím vážným a systematickým 
porušováním lidských práv v této zemi; 
zdůrazňuje, že mimořádně důležité jsou i 
nadále vztahy s Japonskem – zemí, která se 
hlásí k demokratickým hodnotám EU a 
obecným zásadám v otázce lidských práv –
, a to jak z hlediska hospodářského, tak i 
pokud jde o spolupráci v rámci 
nadnárodních fór, a že současné zaměření 
na Čínu nesmí zastínit nezbytné úsilí 
o zintenzivnění spolupráce s Japonskem a 
odstranění zbývajících překážek, které 
brání hospodářskému propojení obou zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Mario Mauro, Charles Tannock, Fiorello 
Provera, Norica Nicolai, Graham Watson

Návrh usnesení
Bod 39 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39a. vítá kroky, které přijaly obě strany 
tchaj-wanského průlivu a kde výsledkem 
bylo přijetí rámcové dohody 
o hospodářské spolupráci (ECFA) a 
dohody o právech duševního vlastnictví 
v červnu 2010; vzhledem k rozmachu 
hospodářských vztahů mezi oběma 
stranami průlivu je v zájmu obou stran i 
EU rozhodně podporovat posílení 
hospodářských vazeb mezi EU a Tchaj-
wanem a uzavření dohody o hospodářské 
spolupráci mezi EU a Tchaj-wanem; 
znovu připomíná svůj pevný názor 
o podpoře smysluplné účasti Tchaj-wanu 
jakožto pozorovatele v příslušných 
mezinárodních organizacích a činnostech, 
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jako je Rámcová úmluva Organizace 
spojených národů o změně klimatu, 
Světová zdravotnická organizace a 
Mezinárodní organizace pro civilní 
letectví;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Návrh usnesení
Bod 39 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39a. vítá rozhodnutí EU udělit tchaj-
vanským občanům vízovou výjimku, 
neboť to přispěje k posílení obchodních a 
investičních vztahů mezi EU a Tchaj-
wanem i kontaktů mezi lidmi; vítá sblížení 
obou stran tchaj-wanského průlivu, jehož 
výsledkem je podpis patnácti dohod, 
zejména rámcové dohody o hospodářské 
spolupráci z června 2010; podporuje další 
posilování hospodářských vztahů mezi EU 
a Tchaj-wanem a uzavřené dohody 
o hospodářské spolupráci mezi EU a 
Tchaj-wanem; znovu připomíná svůj 
rozhodný názor o podpoře smysluplné 
účasti Tchaj-wanu jakožto pozorovatele 
v příslušných mezinárodních 
organizacích, jako je Rámcová úmluva 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu, Mezinárodní organizace pro 
civilní letectví a Světová zdravotnická 
organizace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 253
Maria Eleni Koppa

Návrh usnesení
Bod 39 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39a. poukazuje na to, že vztahy 
s Japonskem, zemí, která sdílí 
demokratické hodnoty EU a důraz na 
lidská práva, jsou i nadále velmi důležité, 
a to jak ve smyslu hospodářském, tak 
z hlediska spolupráce na mezinárodní 
scéně; zdůrazňuje, že je nutné dále 
pracovat na posílení hospodářské 
spolupráce s Japonskem a odstranění 
zbývajících překážek hospodářského 
propojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 39 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39a. poukazuje na to, že vztahy 
s Japonskem, zemí, která sdílí 
demokratické hodnoty EU a důraz na 
lidská práva, jsou i nadále velmi důležité, 
a to jak ve smyslu hospodářském, tak 
z hlediska spolupráce na mezinárodní 
scéně; zdůrazňuje, že současné zaměření 
se na Čínu nesmí zastínit, že je nutné 
pracovat na posílení hospodářské 
spolupráce s Japonskem a odstranění 
zbývajících překážek hospodářského 
propojení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 255

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 40 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. s potěšením konstatuje, že se Indie 
zapojila do mezinárodní činnosti, 
konkrétně v Afghánistánu a v případě 
operace Atalanta; požaduje více akcí 
prováděných v rámci spolupráce
v záležitostech týkajících se řízení 
světového hospodářství a vyzývá k podpoře
demokracie a lidských práv; těší se na 
další výrazný pokrok v probíhajících 
jednáních o dohodě o volném obchodu; 
očekává, že se strategické partnerství 
s Indií bude vyvíjet v souladu se 
společným akčním plánem, s cílem přinést 
konkrétní výsledky;

40. vítá zvýšenou účast Indie na 
mezinárodní scéně, například v misi OSN 
v boji proti pirátství; požaduje užší 
spolupráci v záležitostech týkajících se 
jaderného odzbrojení, změny klimatu, 
řízení světového hospodářství, podpory
demokracie, lidských práv a právního 
státu; velmi vítá mimořádný rozvoj Indie 
v posledních letech, vyjadřuje však své 
znepokojení nad skutečností, že tato země 
stále drží světový rekord v nejvyšším počtu 
těch nejchudších, a že i nadále dochází 
k výrazné diskriminaci na základě kast; 
zdůrazňuje, že je důležité, aby v žádném 
případě probíhající jednání o dohodě 
o volném obchodu neohrožovala snahu 
zmírnit chudobu v Indii a jinde, jako 
například zajištěním výroby levných 
generických léčiv; očekává, že se 
strategické partnerství s Indií bude vyvíjet 
v souladu se společným akčním plánem, 
s cílem přinést konkrétní výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 40 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. s potěšením konstatuje, že se Indie 
zapojila do mezinárodní činnosti, 
konkrétně v Afghánistánu a v případě 

40. uznává mimořádný význam Indie jako 
nově vznikající regionální hospodářské 
velmoci a velkého demokratického 
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operace Atalanta; požaduje více akcí 
prováděných v rámci spolupráce 
v záležitostech týkajících se řízení 
světového hospodářství a vyzývá 
k podpoře demokracie a lidských práv; těší
se na další výrazný pokrok v probíhajících 
jednáních o dohodě o volném obchodu;
očekává, že se strategické partnerství 
s Indií bude vyvíjet v souladu se 
společným akčním plánem, s cílem přinést 
konkrétní výsledky;

partnera Evropy; s nadějí očekává brzké 
uzavření a podpis dohody o volném 
obchodu; s potěšením konstatuje, že se 
Indie zapojila do mezinárodní činnosti, 
konkrétně v Afghánistánu a v případě 
operace Atalanta; požaduje více akcí 
prováděných v rámci spolupráce 
v záležitostech týkajících se řízení 
světového hospodářství a vyzývá 
k podpoře demokracie a lidských práv; 
očekává, že se strategické partnerství 
s Indií bude vyvíjet v souladu se 
společným akčním plánem, s cílem přinést 
konkrétní výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 40 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. s potěšením konstatuje, že se Indie 
zapojila do mezinárodní činnosti, 
konkrétně v Afghánistánu a v případě 
operace Atalanta; požaduje více akcí 
prováděných v rámci spolupráce 
v záležitostech týkajících se řízení 
světového hospodářství a vyzývá 
k podpoře demokracie a lidských práv; těší 
se na další výrazný pokrok v probíhajících 
jednáních o dohodě o volném obchodu; 
očekává, že se strategické partnerství 
s Indií bude vyvíjet v souladu se 
společným akčním plánem, s cílem přinést 
konkrétní výsledky;

40. s potěšením konstatuje, že Indie 
spolupracuje s EU, konkrétně 
v Afghánistánu a v případě operace 
Atalanta; požaduje více akcí prováděných 
v rámci spolupráce v záležitostech 
týkajících se řízení světového hospodářství 
a vyzývá k podpoře demokracie a lidských 
práv (konkrétně při řešení konfliktu 
v oblasti Kašmíru) a v rámci boje proti 
změně klimatu; těší se na další výrazný 
pokrok v probíhajících jednáních o dohodě 
o volném obchodu; očekává, že se 
strategické partnerství s Indií bude vyvíjet 
v souladu se společným akčním plánem, 
s cílem přinést konkrétní výsledky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 258
Andrew Duff, Kristiina Ojuland

Návrh usnesení
Bod 40 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. s potěšením konstatuje, že se Indie 
zapojila do mezinárodní činnosti, 
konkrétně v Afghánistánu a v případě 
operace Atalanta; požaduje více akcí 
prováděných v rámci spolupráce 
v záležitostech týkajících se řízení 
světového hospodářství a vyzývá 
k podpoře demokracie a lidských práv; těší 
se na další výrazný pokrok v probíhajících 
jednáních o dohodě o volném obchodu; 
očekává, že se strategické partnerství 
s Indií bude vyvíjet v souladu se 
společným akčním plánem, s cílem přinést 
konkrétní výsledky;

40. s potěšením konstatuje, že se Indie 
zapojila do mezinárodní činnosti, 
konkrétně v Afghánistánu a v případě 
operace Atalanta; požaduje více akcí 
prováděných v rámci spolupráce 
v záležitostech týkajících se řízení 
světového hospodářství a vyzývá 
k podpoře demokracie a lidských práv, 
zejména v oblasti Kašmíru; těší se na další 
výrazný pokrok v probíhajících jednáních 
o dohodě o volném obchodu; očekává, že 
se strategické partnerství s Indií bude 
vyvíjet v souladu se společným akčním 
plánem, s cílem přinést konkrétní 
výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 41 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. vyjadřuje silnou podporu budování 
partnerství s Africkou unií a dalšími 
africkými regionálními organizacemi, které 
by se zaměřovalo na řešení otázek stability 
a bezpečnosti afrického kontinentu a na 
zajišťování pokroku v dalších klíčových 
oblastech, jako je demokratická vláda a 
lidská práva, změna klimatu a dosažení 
rozvojových cílů tisíciletí; domnívá se, že 
proces postupného předávání kontroly a 
pravomocí v otázkách bezpečnosti a 
stability afrického kontinentu Africké unii, 

41. vyjadřuje silnou podporu budování 
partnerství s Africkou unií a dalšími
africkými regionálními organizacemi, které 
by se zaměřovalo na řešení otázek stability 
a bezpečnosti afrického kontinentu a na 
zajišťování pokroku v dalších klíčových 
oblastech, jako je demokratická vláda a 
lidská práva, změna klimatu a dosažení 
rozvojových cílů tisíciletí; domnívá se, že 
proces postupného předávání kontroly a 
pravomocí v otázkách bezpečnosti a 
stability afrického kontinentu Africké unii, 
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zejména pokud jde o mírové mise, 
vyžaduje konsolidaci procesu budování 
institucí a rozhodovacího procesu uvnitř 
tohoto orgánu, přičemž EU by měla být 
Africké unii v této věci nápomocna;

zejména pokud jde o mírové mise, 
vyžaduje konsolidaci procesu budování 
institucí a rozhodovacího procesu uvnitř 
tohoto orgánu, přičemž EU by měla být 
Africké unii v této věci nápomocna;
naléhavě žádá místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku a členské státy, 
aby řádně provedly doložku o lidských 
právech obsaženou v dohodě z Cotonou 
upravující vztahy mezi EU a zeměmi 
AKT; vyzývá EU, aby naléhala na Eritreu 
a Etiopii, aby vyřešily svůj hraniční spor;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Willy Meyer, Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 42 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. vyjadřuje svou podporu rozhodnutí 
EU vytvořit komplexní přístup k zemím 
Afrického rohu, v němž by bylo možné 
propojit bezpečnostní politiku a rozvoj, 
platnost zákonů, dodržování lidských 
práv, rovnost žen a mužů a mezinárodní 
humanitární právo, a tak zapojit všechny 
nástroje EU s cílem poskytovat 
dlouhodobá řešení;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 42 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. vyjadřuje svou podporu rozhodnutí EU 42. vyjadřuje svou podporu rozhodnutí EU 
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vytvořit komplexní přístup k zemím 
Afrického rohu, v němž by bylo možné 
propojit bezpečnostní politiku a rozvoj, 
platnost zákonů, dodržování lidských 
práv, rovnost žen a mužů a mezinárodní 
humanitární právo, a tak zapojit všechny 
nástroje EU s cílem poskytovat dlouhodobá 
řešení;

vytvořit komplexní přístup k zemím 
Afrického rohu prostřednictvím pomoci 
při obnově státních orgánů v Somálsku, 
propojením bezpečnosti osob s rozvojem,
právním státem, dodržováním lidských 
práv a práv žen, a tak zapojit všechny
nástroje EU s cílem poskytovat dlouhodobá 
řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Willy Meyer, Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 42 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42a. konstatuje, že od zahájení operace 
EUNAVFOR Atalanta se útoky znásobily, 
jsou agresivnější a šíří se na jih; žádá 
proto Radu a Komisi, aby přehodnotily 
svou strategii a soustředily se na skutečné 
příčiny, tedy extrémní chudobu, 
nezákonný rybolov a skládky jedovatého 
odpadu z vyspělých zemí a destabilizaci 
Somálska a celého regionu třetími 
stranami;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
György Schöpflin

Návrh usnesení
Bod 43 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. vítá připravenost EU podporovat 
mírové uplatňování komplexní mírové 
dohody v Súdánu a vytvářet podmínky pro 
dlouhodobou stabilitu regionu; současně 

43. vítá připravenost EU podporovat 
mírové uplatňování komplexní mírové 
dohody v Súdánu a vytvářet podmínky pro 
dlouhodobou stabilitu regionu; současně 
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připomíná, že je třeba obnovit úsilí o řešení 
nedostatečné bezpečnosti a o dosažení 
dlouhodobého mírového uspořádání 
v Dárfúru;

připomíná, že je třeba obnovit úsilí o řešení 
nedostatečné bezpečnosti a o dosažení 
dlouhodobého mírového uspořádání 
v Dárfúru; je toho názoru, že budoucí 
nezávislost jižního Súdánu má dopady na 
stabilitu kulturně rozdělených států a 
představuje výzvy, na něž by 
místopředsedkyně Komise / vysoká 
představitelka měla být připravena;

Or. en

Pozměňovací návrh 264
María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 43 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. vítá připravenost EU podporovat 
mírové uplatňování komplexní mírové 
dohody v Súdánu a vytvářet podmínky pro 
dlouhodobou stabilitu regionu; současně 
připomíná, že je třeba obnovit úsilí o řešení 
nedostatečné bezpečnosti a o dosažení 
dlouhodobého mírového uspořádání 
v Dárfúru;

43. vítá připravenost EU podporovat 
mírové uplatňování komplexní mírové 
dohody v Súdánu a vytvářet podmínky pro 
dlouhodobou stabilitu regionu; současně 
připomíná, že je třeba obnovit úsilí o řešení 
nedostatečné bezpečnosti a o dosažení 
dlouhodobého mírového uspořádání 
v Dárfúru; blahopřeje súdánskému lidu 
k úspěšnému uplatňování referenda 
o jižním Súdánu, které potvrdila volební 
pozorovatelská mise EU; žádá EU, aby 
nadále podporovala úsilí zúčastněných 
stran o dosažení pokroku v projednávání 
nedořešených otázek komplexní mírové 
dohody, se zvláštním důrazem na 
postavení uprchlíků a navracených osob, 
a aby přijala opatření nezbytná k zajištění 
udržitelného vztahu mezi severní a jižní 
částí země v období po přijetí referenda.

Or. es

Pozměňovací návrh 265
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
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Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Návrh usnesení
Bod 45 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. je přesvědčen, že EU by měla zaujmout 
komplexní přístup k problému bezpečnosti 
a stability sahelského regionu, s cílem 
zmobilizovat všechny dostupné nástroje
EU k podpoře odstranění chudoby, 
zajištění udržitelného rozvoje, řešení 
problémů změny klimatu v tomto regionu, 
řízení migračních toků jih-jih a jih-sever a 
zajištění budování demokracie a institucí; 
domnívá se, že by měl být zahájen i proces 
dosahování konsenzu mezi zeměmi tohoto 
regionu, a to ve spolupráci s Africkou unií, 
která bude postupně přebírat kontrolu;

45. je přesvědčen, že EU by měla zaujmout 
komplexní přístup k problému bezpečnosti 
a stability sahelského regionu; trvá na tom, 
že terorizmus a nadnárodní organizovaná 
trestná činnost (drogy, zbraně, cigarety, 
pašování osob) jsou vážnou hrozbou nejen 
pro země regionu, ale i přímo pro 
Evropskou unii; považuje za nezbytné, 
aby EU pomohla zemím tohoto regionu 
rozvíjet politiky a nástroje k řešení těchto 
narůstajících bezpečnostních hrozeb
prostřednictvím mobilizace všech 
dostupných nástrojů EU k podpoře 
odstranění chudoby, zajištění udržitelného 
rozvoje, řešení problémů změny klimatu 
v tomto regionu, řízení migračních toků 
jih-jih a jih-sever a zajištění budování 
demokracie a institucí (zejména v odvětví 
bezpečnosti); domnívá se, že by měl být 
zahájen i proces dosahování konsenzu mezi 
zeměmi tohoto regionu, a to ve spolupráci 
s Africkou unií, která bude postupně 
přebírat kontrolu;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 45 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. je přesvědčen, že EU by měla zaujmout 
komplexní přístup k problému bezpečnosti 
a stability sahelského regionu, s cílem 
zmobilizovat všechny dostupné nástroje 
EU k podpoře odstranění chudoby, 

45. je přesvědčen, že EU by měla zaujmout 
komplexní přístup k problému bezpečnosti 
a stability sahelského regionu, s cílem 
zmobilizovat všechny dostupné nástroje 
EU k řešení přetrvávajících konfliktů, 
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zajištění udržitelného rozvoje, řešení 
problémů změny klimatu v tomto regionu, 
řízení migračních toků jih-jih a jih-sever a 
zajištění budování demokracie a institucí; 
domnívá se, že by měl být zahájen i proces 
dosahování konsenzu mezi zeměmi tohoto 
regionu, a to ve spolupráci s Africkou unií, 
která bude postupně přebírat kontrolu;

jako je konflikt v oblasti západní Sahary, 
a na podporu demokratických reforem ve 
všech zemích regionu, podpoře odstranění 
chudoby, zajištění udržitelného rozvoje, 
řešení problémů změny klimatu v tomto 
regionu, řízení migračních toků jih-jih a 
jih-sever a zajištění demokracie, právního 
státu, lidských práv, budování institucí a 
boj proti organizované trestné činnosti; 
domnívá se, že by měl být zahájen i proces 
dosahování konsenzu mezi zeměmi tohoto 
regionu, a to ve spolupráci s Africkou unií, 
která bude postupně přebírat kontrolu;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Návrh usnesení
Bod 45 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. je přesvědčen, že EU by měla zaujmout
komplexní přístup k problému bezpečnosti 
a stability sahelského regionu, s cílem 
zmobilizovat všechny dostupné nástroje 
EU k podpoře odstranění chudoby, 
zajištění udržitelného rozvoje, řešení 
problémů změny klimatu v tomto regionu, 
řízení migračních toků jih-jih a jih-sever a 
zajištění budování demokracie a institucí; 
domnívá se, že by měl být zahájen i proces 
dosahování konsenzu mezi zeměmi tohoto 
regionu, a to ve spolupráci s Africkou unií, 
která bude postupně přebírat kontrolu;

45. ve světle zhoršující se bezpečnostní 
situace a nárůstu teroristické činnosti 
vyzývá EU, aby zaujala komplexní přístup 
k problému bezpečnosti a stability 
sahelského regionu, s cílem zmobilizovat 
všechny dostupné nástroje EU k podpoře 
odstranění chudoby, zajištění udržitelného 
rozvoje, řešení problémů změny klimatu 
v tomto regionu, řízení migračních toků 
jih-jih a jih-sever a zajištění budování 
demokracie a institucí; domnívá se, že by 
měl být zahájen i proces dosahování 
konsenzu mezi zeměmi tohoto regionu, a to 
ve spolupráci s Africkou unií, která bude 
postupně přebírat kontrolu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 268
Geoffrey Van Orden

Návrh usnesení
Bod 45 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45a. vítá rozhodnutí Rady ohledně 
Zimbabwe zaměřující se na obnovení 
restriktivních opatření vůči některým 
politikům, úředníkům a společnostem 
udržujícím Mugabeho režim u moci; 
vyjadřuje politování nad tím, že dosud 
nedošlo k zásadní demokratické změně, a 
vyzývá zejména země Jihoafrického 
rozvojového společenství, aby pomohly 
zajistit, aby Zimbabwe urychleně 
přistoupila ke svobodným a spravedlivým 
volbám pod dohledem mezinárodních 
pozorovatelů a mohlo se počítat s rychlým 
přechodem k hladkému předání moci;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 45 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45a. vyjadřuje v této souvislosti své 
zneklidnění z uzavření mise SBOP 
v Guinea-Bissau v září 2010; a naléhavě 
žádá Radu a místopředsedkyni Komise / 
vysokou představitelku, aby hledaly nové 
způsoby boje proti organizovanému 
zločinu v Guinea-Bissau a zabránily 
tomu, aby se z této země stal další 
narkostát;

Or. en
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Pozměňovací návrh 270

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 46 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. vítá uzavření jednání, jejichž 
předmětem byla dohoda o přidružení se 
Střední Amerikou a mnohostranná
obchodní dohoda s Peru a Kolumbií; 
zdůrazňuje však, že EU by měla i nadále 
dávat přednost regionálnímu integračnímu 
procesu v Latinské Americe; 
s uspokojením konstatuje, že byla
obnovena jednání o dohodě o přidružení se 
zeměmi Mercosuru, a vyzývá k rychlému 
uzavření příslušných jednání;

46. vyzývá Komisi, aby se urychleně 
zabývala nevyřešenými problémy, jako je 
napjatá regionální integrace, porušování 
lidských práv a rostoucí hospodářská a 
sociální nerovnováha, po uzavření 
jednání, jejichž předmětem byla dohoda 
o přidružení se Střední Amerikou, a 
vyjadřuje politování nad tím, že byla 
zrušena dohoda o přidružení se čtyřmi 
zeměmi Andského společenství ve 
prospěch mnohostranné obchodní dohody
s Peru a Kolumbií; zdůrazňuje však, že EU 
by měla i nadále dávat přednost 
regionálnímu integračnímu procesu 
v Latinské Americe; požaduje, aby byl 
Komisi dříve, než budou obnovena jednání 
o dohodě o přidružení se zeměmi 
Mercosuru, udělen nový mandát na 
základě věcné konzultace s Evropským 
parlamentem;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod 46 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. vítá uzavření jednání, jejichž 
předmětem byla dohoda o přidružení se 
Střední Amerikou a mnohostranná 
obchodní dohoda s Peru a Kolumbií; 
zdůrazňuje však, že EU by měla i nadále 

46. bere na vědomí uzavření jednání, 
jejichž předmětem byla dohoda 
o přidružení se Střední Amerikou, 
vyjadřuje však politování nad tím, že byla 
podepsána mnohostranná obchodní dohoda 
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dávat přednost regionálnímu integračnímu 
procesu v Latinské Americe; 
s uspokojením konstatuje, že byla 
obnovena jednání o dohodě o přidružení 
se zeměmi Mercosuru, a vyzývá 
k rychlému uzavření příslušných jednání;

s Peru a Kolumbií namísto regionální 
dohody o přidružení s Andským 
společenstvím; zdůrazňuje však, že EU by 
měla i nadále dávat přednost regionálnímu 
integračnímu procesu v Latinské Americe; 
zdůrazňuje však, že Evropský parlament 
by měl být v souvislosti s jednáními
o dohodě o přidružení se zeměmi 
Mercosuru konzultován;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 46 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. vítá uzavření jednání, jejichž 
předmětem byla dohoda o přidružení se 
Střední Amerikou a mnohostranná 
obchodní dohoda s Peru a Kolumbií; 
zdůrazňuje však, že EU by měla i nadále 
dávat přednost regionálnímu integračnímu 
procesu v Latinské Americe; 
s uspokojením konstatuje, že byla 
obnovena jednání o dohodě o přidružení se 
zeměmi Mercosuru, a vyzývá k rychlému 
uzavření příslušných jednání;

46. vítá uzavření jednání, jejichž 
předmětem byla dohoda o přidružení se 
Střední Amerikou a mnohostranná 
obchodní dohoda s Peru a Kolumbií;
naléhavě žádá kolumbijské orgány, aby 
zajistily dodržování lidských práv 
příslušníků odborových organizací a 
bojovníků za lidská práva a předvedly 
před soud všechny, kdo jsou odpovědní za 
vraždy bez soudu, zmizení a nezákonné 
zabrání půdy rolníkům; zdůrazňuje však, 
že EU by měla i nadále dávat přednost 
regionálnímu integračnímu procesu 
v Latinské Americe; s uspokojením 
konstatuje, že byla obnovena jednání 
o dohodě o přidružení se zeměmi 
Mercosuru, a vyzývá k rychlému uzavření 
příslušných jednání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 273
Willy Meyer

Návrh usnesení
Bod 47 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. uznává pozitivní výsledky, kterých 
bylo dosaženo na summitu mezi EU a 
Latinskou Amerikou v Madridu, a 
zdůrazňuje, že je nutné sledovat provádění 
madridského akčního plánu; připomíná, že 
je nutné přijmout Euro-latinskoamerickou 
chartu pro mír a bezpečnost a aby tato 
charta, na základě Charty OSN a 
souvisejícího mezinárodního práva, 
obsahovala strategie a pokyny pro společná 
politická a bezpečnostní opatření zaměřená 
na řešení společných hrozeb a úkolů;

47. bere na vědomí pozitivní výsledky, 
kterých bylo dosaženo na summitu mezi 
EU a Latinskou Amerikou v Madridu, a 
zdůrazňuje, že je nutné sledovat provádění 
madridského akčního plánu; připomíná, že 
je nutné přijmout Euro-latinskoamerickou 
chartu pro mír a rozvoj a aby tato charta, na 
základě Charty OSN a souvisejícího 
mezinárodního práva, obsahovala strategie 
a pokyny pro společná politická a 
rozvojová opatření zaměřená na řešení 
otázek společného zájmu;

Or. en


