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Pozměňovací návrh 1
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Název 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Strategická a vojenská situace v oblasti 
Černého moře po protizákonné anexi
Krymu Ruskem

Strategická a vojenská situace v oblasti 
Černého moře po znovusjednocení Krymu 
s Ruskem

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Chartu Organizace 
spojených národů,

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Eleftherios Synadinos

Návrh usnesení
Právní východisko 4 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– vzhledem k nezávazné rezoluci 
generálního shromáždění OSN č. 68/262 
ze dne 27. března 2014 týkající se územní 
celistvosti Ukrajiny

Or. el
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Pozměňovací návrh 4
Ioan Mircea Pașcu

Návrh usnesení
Právní východisko 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na svá předchozí usnesení o 
Ruské federaci,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o 
Ruské federaci, a zejména na svá usnesení 
ze dne 13. března 2014 o invazi Ruska na 
Ukrajinu 1 a, ze dne 17. dubna 2014 o 
ruském nátlaku na země Východního 
partnerství, a zejména destabilizaci 
východní Ukrajiny1 b a ze dne 18. září 
2014 o situaci na Ukrajině a aktuálním 
stavu vztahů mezi EU a Ruskem1 c,

__________________
1 a  Přijaté texty, P7_TA(2014)0248
1 b  Přijaté texty, P7_TA(2014)0457
1 c Přijaté texty P8_TA(2014)0025

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Právní východisko 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na prohlášení ze summitu 
NATO vydaného dne 5. září 2014 ve 
Walesu,

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán
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Návrh usnesení
Právní východisko 12 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Budapešťské 
memorandum o bezpečnostních zárukách 
ze dne 5. prosince 1994,

Or. es

Pozměňovací návrh 7
Marek Jurek

Návrh usnesení
Právní východisko 12 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na čl. 2 odst. 4 Charty 
Organizace spojených národů, a zejména 
na rezoluci 2625 ze dne 24. října 1970 o 
přátelských vztazích a spolupráci mezi 
státy,

Or. pl

Pozměňovací návrh 8
Marek Jurek

Návrh usnesení
Právní východisko 12 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Závěrečný akt Helsinské 
konference ze dne 1. srpna 1975, který 
stanoví uznávání hranic v Evropě, jehož je 
Rusko signatářskou zemí, a zejména na 
odstavec 2, který se týká zdržení se hrozby 
silou nebo použití síly, 

Or. pl
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Pozměňovací návrh 9
Marek Jurek

Návrh usnesení
Právní východisko 12 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Smlouvu o jaderných 
zbraních středního doletu (INF) ze dne 8. 
prosince 1987, která stanoví povinnost 
nevlastnit, nevyrábět ani letově zkoušet 
balistické a střely a střely s plochou 
dráhou letu středního doletu (500 až 5500 
km), 

Or. pl

Pozměňovací návrh 10
Marek Jurek

Návrh usnesení
Právní východisko 12 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Budapešťské 
memorandum ze dne 5. prosince 1994, 
jehož cílem bylo odstranění jaderných 
zbraní z Ukrajiny výměnou za 
bezpečnostní záruky týkající se 
nedotknutelnosti jejích hranic, 

Or. pl

Pozměňovací návrh 11
Marek Jurek

Návrh usnesení
Právní východisko 12 e (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Rusko-ukrajinskou 
dohodu o přátelství ze dne 31. května 1997 
o dodržování hranic,

Or. pl

Pozměňovací návrh 12
Marek Jurek

Návrh usnesení
Právní východisko 12 f (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na minskou dohodu ze dne 5. 
září 2014, jež se mimo jiné zaměřovala na 
okamžité příměří, propuštění rukojmí a 
nelegálně zadržované osoby,

Or. pl

Pozměňovací návrh 13
Marek Jurek

Návrh usnesení
Právní východisko 12 g (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na minskou dohodu II ze dne 
15. února 2015, jež se mimo jiné 
zaměřovala na okamžité a úplné příměří a 
stažení vojsk obou stran do bezpečnostní 
zóny,

Or. pl

Pozměňovací návrh 14
Eleftherios Synadinos
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že povodí Černého 
moře je jednou z nejstrategičtějších oblastí 
na světě, která má klíčový význam pro EU 
a její členské státy, zejména pokud jde o 
zajištění jejich bezpečnosti a obrany, a pro 
evropskou politiku sousedství a Východní 
partnerství; vzhledem k tomu, že všechny 
stávající vleklé konflikty v Moldavské 
republice (Podněstří), Gruzii (Jižní Osetie a 
Abcházie) a mezi Arménií a 
Ázerbájdžánem (Náhorní Karabach) jsou 
situovány v oblasti povodí Černého moře;

A. vzhledem k tomu, že povodí Černého 
moře je jednou z nejstrategičtějších oblastí 
na světě, která má klíčový význam pro EU 
a její členské státy, zejména pokud jde o 
zajištění jejich bezpečnosti a obrany, a pro 
evropskou politiku sousedství a Východní 
partnerství; vzhledem k tomu, že všechny 
dřívější konflikty v Moldavské republice 
(Podněstří), Gruzii (Jižní Osetie a 
Abcházie) a mezi Arménií a 
Ázerbájdžánem (Náhorní Karabach) 
ovlivňují geopolitickou a geostrategickou 
situaci v oblasti povodí Černého moře;

Or. el

Pozměňovací návrh 15
Angel Dzhambazki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že povodí Černého 
moře je jednou z nejstrategičtějších oblastí 
na světě, která má klíčový význam pro EU 
a její členské státy, zejména pokud jde o 
zajištění jejich bezpečnosti a obrany, a pro 
evropskou politiku sousedství a Východní 
partnerství; vzhledem k tomu, že všechny 
stávající vleklé konflikty v Moldavské 
republice (Podněstří), Gruzii (Jižní Osetie a 
Abcházie) a mezi Arménií a 
Ázerbájdžánem (Náhorní Karabach) jsou 
situovány v oblasti povodí Černého moře;

A. vzhledem k tomu, že povodí Černého 
moře je jednou z nejstrategičtějších oblastí 
na světě, která má klíčový význam pro EU 
a její členské státy, zejména pokud jde o 
zajištění jejich bezpečnosti a obrany, a pro 
evropskou politiku sousedství a Východní 
partnerství; vzhledem k tomu, že dva 
členské státy – Bulharsko a Rumunsko –
se nacházejí na břehu Černého moře a 
mají pro EU strategický význam; 
vzhledem k tomu, že všechny stávající 
vleklé konflikty na východní Ukrajině, v 
Moldavské republice (Podněstří), Gruzii 
(Jižní Osetie a Abcházie) a mezi Arménií a 
Ázerbájdžánem (Náhorní Karabach) jsou 
situovány v oblasti povodí Černého moře;
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Or. bg

Pozměňovací návrh 16
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že povodí Černého 
moře je jednou z nejstrategičtějších oblastí 
na světě, která má klíčový význam pro EU 
a její členské státy, zejména pokud jde o 
zajištění jejich bezpečnosti a obrany, a pro 
evropskou politiku sousedství a Východní 
partnerství; vzhledem k tomu, že všechny 
stávající vleklé konflikty v Moldavské 
republice (Podněstří), Gruzii (Jižní Osetie a 
Abcházie) a mezi Arménií a 
Ázerbájdžánem (Náhorní Karabach) jsou 
situovány v oblasti povodí Černého moře;

A. vzhledem k tomu, že povodí Černého 
moře je jednou z nejstrategičtějších oblastí 
na světě, která má klíčový význam jak pro 
EU a její členské státy, tak pro Rusko, 
zejména pokud jde o zajištění jejich 
bezpečnosti a obrany, a pro evropskou 
politiku sousedství a Východní partnerství; 
vzhledem k tomu, že všechny stávající 
vleklé konflikty v Moldavské republice 
(Podněstří), Gruzii (Jižní Osetie a 
Abcházie) a mezi Arménií a 
Ázerbájdžánem (Náhorní Karabach) jsou 
situovány v oblasti povodí Černého moře;

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Zdzisław Krasnodębski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že povodí Černého 
moře je jednou z nejstrategičtějších oblastí 
na světě, která má klíčový význam pro EU 
a její členské státy, zejména pokud jde o 
zajištění jejich bezpečnosti a obrany, a pro 
evropskou politiku sousedství a Východní 
partnerství; vzhledem k tomu, že všechny 
stávající vleklé konflikty v Moldavské 
republice (Podněstří), Gruzii (Jižní Osetie a 
Abcházie) a mezi Arménií a 

A. vzhledem k tomu, že povodí Černého 
moře je jednou z nejstrategičtějších oblastí 
na světě, která má klíčový význam pro EU 
a její členské státy, zejména pokud jde o 
zajištění jejich bezpečnosti a obrany, a pro 
evropskou politiku sousedství a Východní 
partnerství; vzhledem k tomu, že 
Černomořská synergie – regionální 
politika EU zahájená v roce 2008 –
uznává význam intenzivnější spolupráce 
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Ázerbájdžánem (Náhorní Karabach) jsou 
situovány v oblasti povodí Černého moře;

mezi Evropskou unií a zeměmi tohoto 
regionu; vzhledem k tomu, že všechny 
stávající vleklé konflikty v Moldavské 
republice (Podněstří), Gruzii (Jižní Osetie a 
Abcházie) a mezi Arménií a 
Ázerbájdžánem (Náhorní Karabach) jsou 
situovány v oblasti povodí Černého moře;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Hilde Vautmans

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A a. vzhledem k tomu, že povodí Černého 
moře je velmi důležitou vnější hranicí 
Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A a. vzhledem k tomu, že anexe Krymu a 
použití síly ze strany Ruské federace 
porušuje Budapešťské memorandum z 
roku 1994, ale i ostatní evropské a 
mezinárodní normy, jako je Charta OSN, 
Pařížská charta a Helsinský závěrečný akt 
OBSE;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A a. vzhledem k tomu, že Rusko je jedním 
z největších obchodních partnerů Unie, 
což vedlo k významné provázanosti obou 
ekonomik;

Or. es

Pozměňovací návrh 21
Charles Tannock

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že Evropská rada 
důrazně odsoudila anexi Krymu a 
Sevastopolu Ruskou federací a tuto anexi 
neuzná; vzhledem k tomu, že v důsledku 
toho byl omezen obchod mezi EU a 
Krymem;

B. vzhledem k tomu, že Evropská rada 
důrazně odsoudila anexi Krymu a 
Sevastopolu Ruskou federací a tuto anexi 
neuzná; vzhledem k tomu, že Rusko činí 
kroky k destabilizaci situace na východě 
Ukrajiny; vzhledem k tomu, že v důsledku 
toho byl omezen obchod mezi EU a 
Krymem;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Eleftherios Synadinos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že Evropská rada 
důrazně odsoudila anexi Krymu a 

B. vzhledem k tomu, že Evropská rada 
odsoudila anexi Krymu a Sevastopolu 
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Sevastopolu Ruskou federací a tuto anexi 
neuzná; vzhledem k tomu, že v důsledku 
toho byl omezen obchod mezi EU a 
Krymem;

Ruskou federací a nemá v úmyslu ji uznat; 
vzhledem k tomu, že v důsledku toho byl 
omezen obchod mezi EU a Krymem;

Or. el

Pozměňovací návrh 23
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že Evropská rada 
důrazně odsoudila anexi Krymu a 
Sevastopolu Ruskou federací a tuto anexi 
neuzná; vzhledem k tomu, že v důsledku 
toho byl omezen obchod mezi EU a 
Krymem;

B. vzhledem k tomu, že Evropská rada 
důrazně odsoudila začlenění Krymu a 
Sevastopolu do Ruské federace, přestože 
obyvatelé Krymu prostřednictvím 
rozhodnutí demokraticky a v souladu s 
ukrajinskou ústavou zvolených institucí 
své nezávislé republiky uplatnili své právo 
na sebeurčení, které ještě potvrdili v 
referendu ze dne 16. března 2014 v 
souladu s Chartou Organizace spojených 
národů;  vzhledem k tomu, že v důsledku 
toho byl omezen obchod mezi EU a 
Krymem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Ioan Mircea Pașcu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že Evropská rada 
důrazně odsoudila anexi Krymu a 
Sevastopolu Ruskou federací a tuto anexi 
neuzná; vzhledem k tomu, že v důsledku 
toho byl omezen obchod mezi EU a 

B. vzhledem k tomu, že Evropská rada 
důrazně odsoudila anexi Krymu a 
Sevastopolu, jež porušila Chartu OSN a 
Helsinský závěrečný akt OBSE i 
povinnosti Ruska vyplývající z 
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Krymem; Budapešťského memoranda, a tuto anexi 
neuzná;  vzhledem k tomu, že v důsledku 
toho byl omezen obchod mezi EU a 
Krymem;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B a. vzhledem k tomu, že ukrajinská vláda 
toto začlenění de facto uznala tím, že 
nepřerušila své diplomatické vztahy s 
Ruskem, dobrovolně stáhla své ozbrojené 
síly z tohoto území, zřídila cestovní a celní 
hranici s Krymem a udržuje své 
hospodářské a finanční vztahy s Ruskem, 
a to i v odvětví obrany;

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že NATO odsoudilo 
vojenskou eskalaci Ruské federace na 
Krymu, její nezákonnou a nelegitimní 
anexi Krymu a její pokračující a 
záměrnou destabilizaci východní Ukrajiny 
v rozporu s mezinárodním právem;

C. vzhledem k tomu, že NATO je příčinou 
vojenské eskalace s Ruskou federací na 
Krymu z důvodu destabilizačních operací 
vedených Spojenými státy americkými, 
zejména prostřednictvím jejich 
soukromých vojenských společností, na 
východní Ukrajině v rozporu s 
mezinárodním právem;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 27
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že NATO odsoudilo 
vojenskou eskalaci Ruské federace na 
Krymu, její nezákonnou a nelegitimní 
anexi Krymu a její pokračující a záměrnou 
destabilizaci východní Ukrajiny v rozporu 
s mezinárodním právem;

C. vzhledem k tomu, že NATO odsoudilo 
vojenskou eskalaci Ruské federace na 
Krymu, její nezákonnou a nelegitimní 
anexi Krymu a její pokračující a záměrnou 
destabilizaci východní Ukrajiny v rozporu 
s mezinárodním právem; vzhledem k tomu, 
že to byla Severoatlantická aliance, která 
se pustila do války, aby podpořila 
separatistický proces v Kosovu;

Or. es

Pozměňovací návrh 28
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že NATO odsoudilo 
vojenskou eskalaci Ruské federace na 
Krymu, její nezákonnou a nelegitimní 
anexi Krymu a její pokračující a 
záměrnou destabilizaci východní Ukrajiny 
v rozporu s mezinárodním právem;

C. vzhledem k tomu, že vojenská eskalace
Ruské federace na Krymu, její nezákonná
a nelegitimní anexe Krymu a destabilizace
východní Ukrajiny představují výrazné 
porušení mezinárodního práva; vzhledem 
k tomu, že bylo pozorováno, že i 
ukrajinské jednotky závažně porušují 
mezinárodní právo, a že EU dosud nebyla 
schopna zaujmout rozhodný diplomatický 
postoj k řešení krize; 

Or. it
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Pozměňovací návrh 29
Eleftherios Synadinos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Γ

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že NATO odsoudilo 
vojenskou eskalaci Ruské federace na 
Krymu, její nezákonnou a nelegitimní 
anexi Krymu a její pokračující a záměrnou 
destabilizaci východní Ukrajiny v rozporu 
s mezinárodním právem;

C. vzhledem k tomu, že NATO odsoudilo 
vojenskou eskalaci Ruské federace na 
Krymu, její nezákonnou a nelegitimní 
anexi Krymu a její pokračující a záměrnou 
destabilizaci východní Ukrajiny;

Or. el

Pozměňovací návrh 30
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C a. vzhledem k tomu, že Organizace 
Smlouvy o kolektivní bezpečnosti 
nepovažuje NATO za nepřítele a 
opakovaně odmítá politiku blokování, již 
tato organizace propaguje;  vzhledem k 
tomu, že Organizace Smlouvy o kolektivní 
bezpečnosti opakovaně vyzvala NATO ke 
spolupráci s cílem zajistit v této oblasti 
stabilitu a bezpečnost; 

Or. es

Pozměňovací návrh 31
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že vojenská 
rovnováha v povodí Černého moře se po 
nezákonné anexi Krymu změnila tak, že 
Rusko má nyní nezákonně pod kontrolou 
stovky kilometrů krymského pobřeží a 
přilehlých vod směřujících k mořským 
hranicím NATO a EU; vzhledem k tomu, 
že Rusko podnítilo na ukrajinském území 
agresi;

D. vzhledem k tomu, že vojenská 
rovnováha v povodí Černého moře se po 
nezákonné anexi Krymu změnila tak, že 
Rusko má nyní nezákonně pod kontrolou 
stovky kilometrů krymského pobřeží a 
přilehlých vod směřujících k mořským 
hranicím EU; 

Or. it

Pozměňovací návrh 32
Zdzisław Krasnodębski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že vojenská 
rovnováha v povodí Černého moře se po 
nezákonné anexi Krymu změnila tak, že 
Rusko má nyní nezákonně pod kontrolou 
stovky kilometrů krymského pobřeží a 
přilehlých vod směřujících k mořským 
hranicím NATO a EU; vzhledem k tomu, 
že Rusko podnítilo na ukrajinském území 
agresi;

D. vzhledem k tomu, že vojenská 
rovnováha v povodí Černého moře se po 
nezákonné anexi Krymu změnila tak, že 
Rusko má nyní nezákonně pod kontrolou 
stovky kilometrů krymského pobřeží a 
přilehlých vod směřujících k mořským 
hranicím NATO a EU, a poté, co Rusko 
obsadilo Ukrajinu a jeho ozbrojené síly 
jsou nelegálně přítomny v oblasti 
Donbasu a Rusko přesunulo na hranici s 
Ukrajinou významný počet vojáků;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D



AM\1055090CS.doc 17/127 PE552.050v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že vojenská 
rovnováha v povodí Černého moře se po 
nezákonné anexi Krymu změnila tak, že 
Rusko má nyní nezákonně pod kontrolou 
stovky kilometrů krymského pobřeží a 
přilehlých vod směřujících k mořským 
hranicím NATO a EU; vzhledem k tomu, 
že Rusko podnítilo na ukrajinském území 
agresi;

D. vzhledem k tomu, že vojenská 
rovnováha v povodí Černého moře se 
změnila po cvičeních NATO nazvaných 
Mořský vánek, která na území Krymu 
probíhala v letech 2004 až 2010 a jež 
místní obyvatelé, místní krymské instituce 
a Rusko považovali za skutečné 
provokace; vzhledem k tomu, že Rusko 
nyní poskytuje ochranu stovkám
kilometrů krymského pobřeží a přilehlých 
vod směřujících k mořským hranicím 
NATO a EU; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že vojenská 
rovnováha v povodí Černého moře se po 
nezákonné anexi Krymu změnila tak, že 
Rusko má nyní nezákonně pod kontrolou 
stovky kilometrů krymského pobřeží a 
přilehlých vod směřujících k mořským 
hranicím NATO a EU; vzhledem k tomu, 
že Rusko podnítilo na ukrajinském území 
agresi;

D. vzhledem k tomu, že vojenská 
rovnováha v povodí Černého moře se po 
začlenění Krymu do Ruska změnila tak, že 
Rusko má nyní pod kontrolou stovky 
kilometrů krymského pobřeží a přilehlých 
vod směřujících k mořským hranicím 
NATO a EU; 

Or. es

Pozměňovací návrh 35
Fernando Maura Barandiarán

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že vojenská 
rovnováha v povodí Černého moře se po 
nezákonné anexi Krymu změnila tak, že 
Rusko má nyní nezákonně pod kontrolou 
stovky kilometrů krymského pobřeží a 
přilehlých vod směřujících k mořským 
hranicím NATO a EU; vzhledem k tomu, 
že Rusko podnítilo na ukrajinském území 
agresi;

D. vzhledem k tomu, že vojenská 
rovnováha v povodí Černého moře se po 
nezákonné anexi Krymu změnila tak, že 
Rusko má nyní nezákonně pod kontrolou 
stovky kilometrů krymského pobřeží a 
přilehlých vod směřujících k mořským 
hranicím NATO a EU; 

Or. es

Pozměňovací návrh 36
Gabrielius Landsbergis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že vojenská 
rovnováha v povodí Černého moře se po 
nezákonné anexi Krymu změnila tak, že 
Rusko má nyní nezákonně pod kontrolou 
stovky kilometrů krymského pobřeží a 
přilehlých vod směřujících k mořským 
hranicím NATO a EU; vzhledem k tomu, 
že Rusko podnítilo na ukrajinském území 
agresi;

D. vzhledem k tomu, že vojenská 
rovnováha v povodí Černého moře se po 
nezákonné anexi Krymu a okupaci 
Abcházie a regionu Cchinvali/Jižní 
Osetie, Gruzie změnila tak, že Rusko má 
nyní nezákonně pod kontrolou stovky 
kilometrů krymského a abcházského
pobřeží a přilehlých vod směřujících k 
mořským hranicím NATO a EU; vzhledem 
k tomu, že Rusko podnítilo na ukrajinském 
území agresi;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Eleftherios Synadinos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Δ
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že vojenská 
rovnováha v povodí Černého moře se po 
nezákonné anexi Krymu změnila tak, že 
Rusko má nyní nezákonně pod kontrolou 
stovky kilometrů krymského pobřeží a 
přilehlých vod směřujících k mořským 
hranicím NATO a EU; vzhledem k tomu, 
že Rusko podnítilo na ukrajinském území 
agresi;

D. vzhledem k tomu, že vojenská 
rovnováha v povodí Černého moře se po 
anexi Krymu změnila tak, že Rusko má 
nyní pod kontrolou stovky kilometrů 
krymského pobřeží a přilehlých vod 
směřujících k členským státům EU;

Or. el

Pozměňovací návrh 38
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D a. vzhledem k tomu, že politika 
ukrajinské vlády představuje hrozbu pro 
stabilitu povodí Černého moře;

Or. es

Pozměňovací návrh 39
Javier Nart

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že před nezákonnou 
anexí bylo na Krymu minimum ruských 
pozemních a vzdušných sil, a že se 
zabývaly zejména obranou Sevastopolu –
hlavní základny ruské černomořské flotily 
– a dvou přilehlých námořních základen; 
vzhledem k tomu, že Rusko svojí 

E. vzhledem k tomu, že před nezákonnou 
anexí byly na Krymu přítomny ruské 
pozemní a vzdušné síly a již tehdy se 
zabývaly zejména obranou Sevastopolu –
hlavní základny ruské černomořské flotily 
– a dvou přilehlých námořních základen; 
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vojenskou přítomností na Krymu po jeho 
anexi a v povodí Černého moře vytvořilo 
ofenzivní jednotnou útočnou sílu, kterou 
tvoří námořní, pozemní a vzdušné síly;

Or. es

Pozměňovací návrh 40
Zdzisław Krasnodębski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že před nezákonnou 
anexí bylo na Krymu minimum ruských 
pozemních a vzdušných sil, a že se 
zabývaly zejména obranou Sevastopolu –
hlavní základny ruské černomořské flotily 
– a dvou přilehlých námořních základen; 
vzhledem k tomu, že Rusko svojí 
vojenskou přítomností na Krymu po jeho 
anexi a v povodí Černého moře vytvořilo 
ofenzivní jednotnou útočnou sílu, kterou 
tvoří námořní, pozemní a vzdušné síly;

E. vzhledem k tomu, že před nezákonnou 
anexí bylo na Krymu minimum ruských 
pozemních a vzdušných sil, a že se 
zabývaly zejména obranou Sevastopolu –
hlavní základny ruské černomořské flotily 
– a dvou přilehlých námořních základen; 
vzhledem k tomu, že anexe Krymu vážně 
oslabila ukrajinské ozbrojené síly a měla 
dopad zejména na jeho námořnictvo, 
které bylo převzato ruským vojskem; 
vzhledem k tomu, že Rusko svojí 
vojenskou přítomností na Krymu po jeho 
anexi a v povodí Černého moře vytvořilo 
ofenzivní jednotnou útočnou sílu, kterou 
tvoří námořní, pozemní a vzdušné síly;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že před nezákonnou 
anexí bylo na Krymu minimum ruských 
pozemních a vzdušných sil, a že se 

E. vzhledem k tomu, že před 
znovusjednocením Krymu s Ruskem byla 
přítomnost ruských pozemních a 
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zabývaly zejména obranou Sevastopolu –
hlavní základny ruské černomořské flotily 
– a dvou přilehlých námořních základen; 
vzhledem k tomu, že Rusko svojí 
vojenskou přítomností na Krymu po jeho 
anexi a v povodí Černého moře vytvořilo 
ofenzivní jednotnou útočnou sílu, kterou 
tvoří námořní, pozemní a vzdušné síly;

vzdušných sil významná (až 25 000 
vojáků) a týkala se zejména obrany
Sevastopolu – hlavní základny ruské 
černomořské flotily – a dvou přilehlých 
námořních základen; vzhledem k tomu, že 
Rusko svojí vojenskou přítomností na 
Krymu a v povodí Černého moře vytvořilo 
defenzivní jednotnou útočnou sílu, kterou 
tvoří námořní, pozemní a vzdušné síly;

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že před nezákonnou 
anexí bylo na Krymu minimum ruských 
pozemních a vzdušných sil, a že se 
zabývaly zejména obranou Sevastopolu –
hlavní základny ruské černomořské flotily 
– a dvou přilehlých námořních základen; 
vzhledem k tomu, že Rusko svojí 
vojenskou přítomností na Krymu po jeho 
anexi a v povodí Černého moře vytvořilo 
ofenzivní jednotnou útočnou sílu, kterou 
tvoří námořní, pozemní a vzdušné síly;

E. vzhledem k tomu, že před začleněním
bylo na Krymu minimum ruských 
pozemních a vzdušných sil, a že se 
zabývaly zejména obranou Sevastopolu –
hlavní základny ruské černomořské flotily 
– a dvou přilehlých námořních základen; 

Or. es

Pozměňovací návrh 43
Fernando Maura Barandiarán

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že před nezákonnou E. vzhledem k tomu, že od nezákonné 
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anexí bylo na Krymu minimum ruských 
pozemních a vzdušných sil, a že se 
zabývaly zejména obranou Sevastopolu –
hlavní základny ruské černomořské flotily 
– a dvou přilehlých námořních základen; 
vzhledem k tomu, že Rusko svojí 
vojenskou přítomností na Krymu po jeho 
anexi a v povodí Černého moře vytvořilo 
ofenzivní jednotnou útočnou sílu, kterou 
tvoří námořní, pozemní a vzdušné síly;

anexe Krymu počet ruských pozemních a 
vzdušných sil v povodí Černého moře 
významně stoupl;

Or. es

Pozměňovací návrh 44
Gabrielius Landsbergis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že před nezákonnou 
anexí bylo na Krymu minimum ruských 
pozemních a vzdušných sil, a že se 
zabývaly zejména obranou Sevastopolu –
hlavní základny ruské černomořské flotily 
– a dvou přilehlých námořních základen; 
vzhledem k tomu, že Rusko svojí 
vojenskou přítomností na Krymu po jeho 
anexi a v povodí Černého moře vytvořilo 
ofenzivní jednotnou útočnou sílu, kterou 
tvoří námořní, pozemní a vzdušné síly;

E. vzhledem k tomu, že před nezákonnou 
anexí bylo na Krymu minimum ruských 
pozemních a vzdušných sil, a že se 
zabývaly zejména obranou Sevastopolu –
hlavní základny ruské černomořské flotily 
– a dvou přilehlých námořních základen; 
vzhledem k tomu, že Rusko svojí 
vojenskou přítomností po anexi na Krymu, 
v Abcházii a regionu Cchinvali/Jižní 
Osetii a v povodí Černého moře vytvořilo 
ofenzivní jednotnou útočnou sílu, kterou 
tvoří námořní, pozemní a vzdušné síly;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Eleftherios Synadinos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že před nezákonnou
anexí bylo na Krymu minimum ruských 
pozemních a vzdušných sil, a že se
zabývaly zejména obranou Sevastopolu –
hlavní základny ruské černomořské flotily 
– a dvou přilehlých námořních základen; 
vzhledem k tomu, že Rusko svojí 
vojenskou přítomností na Krymu po jeho 
anexi a v povodí Černého moře vytvořilo 
ofenzivní jednotnou útočnou sílu, kterou 
tvoří námořní, pozemní a vzdušné síly;

E. vzhledem k tomu, že před  anexí byly na 
Krymu jen nezbytné ruské pozemní a 
vzdušné síly a zabývaly se zejména 
obranou Sevastopolu – hlavní základny 
ruské černomořské flotily – a dvou 
přilehlých námořních základen; vzhledem 
k tomu, že Rusko svojí vojenskou 
přítomností na Krymu po jeho anexi a v 
povodí Černého moře vytvořilo 
významnou vojenskou sílu, kterou tvoří 
námořní, pozemní a vzdušné síly;

Or. el

Pozměňovací návrh 46
Javier Nart

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že Rusko po anexi 
urychlilo expanzi a modernizaci 
černomořské flotily; vzhledem k tomu, že 
plán modernizace černomořské flotily je 
jednou z nejcílevědomějších částí ruského 
vládního programu vyzbrojování na období 
2011–2020; vzhledem k tomu, že ruská 
vláda v prosinci 2014 schválila novou 
vojenskou doktrínu, která považuje NATO 
za hlavní bezpečnostní hrozbu Rusku;

F. vzhledem k tomu, že Rusko po anexi 
urychlilo expanzi a modernizaci 
černomořské flotily; vzhledem k tomu, že 
plán modernizace černomořské flotily je 
jednou z nejcílevědomějších částí ruského 
vládního programu vyzbrojování na období 
2011–2020, zatímco modernizace ruské 
flotily je globálně stále pod úrovní 
americké flotily; vzhledem k tomu, že 
ruská vláda v prosinci 2014 schválila 
novou vojenskou doktrínu, která považuje 
NATO za hlavní bezpečnostní hrozbu 
Rusku;

Or. es

Pozměňovací návrh 47
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že Rusko po anexi
urychlilo expanzi a modernizaci 
černomořské flotily; vzhledem k tomu, že 
plán modernizace černomořské flotily je 
jednou z nejcílevědomějších částí ruského 
vládního programu vyzbrojování na období 
2011–2020; vzhledem k tomu, že ruská 
vláda v prosinci 2014 schválila novou 
vojenskou doktrínu, která považuje NATO 
za hlavní bezpečnostní hrozbu Rusku;

F.  vzhledem k tomu, že Rusko plánovalo
expanzi a modernizaci černomořské flotily 
po znovusjednocení; vzhledem k tomu, že 
plán modernizace černomořské flotily je 
jednou z nejcílevědomějších částí ruského 
vládního programu vyzbrojování na období 
2011–2020; vzhledem k tomu, že ruská 
vláda v prosinci 2014 schválila novou 
vojenskou doktrínu, která považuje NATO 
za hlavní bezpečnostní hrozbu Rusku; 
vzhledem k tomu, že tento dokument byl 
podepsán na základě rozhodnutí přijatých 
na summitech NATO v Chicagu a v 
Newportu, kde bylo zejména rozhodnuto o 
vytvoření protiraketové obrany, která by 
zahrnovala celou evropskou část Ruska, a 
poté, co Kongres Spojených států přijal v 
červenci a v prosinci 2014 rezoluce S 2277 
a H.S. 758, jež popisují Rusko jako 
„útočící zemi“, jež provedla invazi na 
Ukrajinu, a které vyzývají k přípravě války 
proti Rusku a navrhují militarizaci 
východní Evropy a pobaltských států; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Marek Jurek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že Rusko po anexi 
urychlilo expanzi a modernizaci 
černomořské flotily; vzhledem k tomu, že 
plán modernizace černomořské flotily je 
jednou z nejcílevědomějších částí ruského 
vládního programu vyzbrojování na období 
2011–2020; vzhledem k tomu, že ruská 

F. vzhledem k tomu, že Rusko po anexi 
urychlilo expanzi a modernizaci 
černomořské flotily; vzhledem k tomu, že 
plán modernizace černomořské flotily je 
jednou z nejcílevědomějších částí ruského 
vládního programu vyzbrojování na období 
2011–2020; vzhledem k tomu, že ruská 
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vláda v prosinci 2014 schválila novou 
vojenskou doktrínu, která považuje NATO 
za hlavní bezpečnostní hrozbu Rusku;

vláda v prosinci 2014 schválila novou 
vojenskou doktrínu, která považuje NATO 
za hlavní bezpečnostní hrozbu Rusku; 
vzhledem k tomu, že tato doktrína 
dovoluje použití jaderných zbraní proti 
státu, který takové zbraně nemá;

Or. pl

Pozměňovací návrh 49
Gabrielius Landsbergis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že Rusko po anexi 
urychlilo expanzi a modernizaci 
černomořské flotily; vzhledem k tomu, že 
plán modernizace černomořské flotily je 
jednou z nejcílevědomějších částí ruského 
vládního programu vyzbrojování na období 
2011–2020; vzhledem k tomu, že ruská 
vláda v prosinci 2014 schválila novou 
vojenskou doktrínu, která považuje NATO 
za hlavní bezpečnostní hrozbu Rusku;

F. vzhledem k tomu, že Rusko po anexi 
urychlilo expanzi a modernizaci 
černomořské flotily; vzhledem k tomu, že 
plán modernizace černomořské flotily je 
jednou z nejcílevědomějších částí ruského 
vládního programu vyzbrojování na období 
2011–2020; vzhledem k tomu, že ruská 
vláda v prosinci 2014 schválila novou 
vojenskou doktrínu, která považuje NATO 
za hlavní bezpečnostní hrozbu Rusku; 
vzhledem k tomu, že v roce 2007 Rusko 
prohlásilo, že „pozastavuje“ svou účast na 
Smlouvě o konvenčních ozbrojených 
silách v Evropě a dne 11. března 2015 od 
této smlouvy zcela odstoupilo;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F a. vzhledem k tomu, že dne 11. března 
ukončila ruská federace svou účast ve 
společné poradní skupině v rámci 
Smlouvy o konvenčních ozbrojených 
silách v Evropě a v důsledku toho 
odstoupila od smlouvy, jejíž provádění 
bylo již od roku 2007 pozastaveno; 

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Marek Jurek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F a. vzhledem k tomu, že globální 
důsledky ruské agrese na východní 
Ukrajině dokazují jaderná cvičení 
prováděná Ruskem během jednání před 
příměřím vyplývajícím z minské dohody 
II; vzhledem k tomu, že dne [18. února] 
ukrajinský prezident uvedl, že je třeba 
pozvat do východní části země 
mezinárodní mírové síly; 

Or. pl

Pozměňovací návrh 52
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F a. vzhledem k tomu, že NATO 
aktivovalo „okamžitý akční plán“, který 
představuje hrozbu pro jeho východní 
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sousedy, čímž své evropské členy dostává 
do zranitelné situace;

Or. es

Pozměňovací návrh 53
Kati Piri

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že Turecko je 
spojencem NATO, námořní silou, aktivním 
regionálním hráčem v oblasti zahraniční 
politiky a klíčovým partnerem EU, 
zejména pokud jde o energetickou 
bezpečnost a bezpečnost hranic; vzhledem 
k tomu, že strategická poloha Turecka má 
velký význam také v souvislosti s druhou 
velkou hrozbou, které čelí NATO a EU, a 
tou je samozvaný Daíš (Islámský stát);

G. vzhledem k tomu, že Turecko je 
kandidátskou zemí EU, spojencem NATO, 
námořní silou, aktivním regionálním 
hráčem v oblasti zahraniční politiky a 
klíčovým partnerem EU, zejména pokud 
jde o energetickou bezpečnost a bezpečnost 
hranic; vzhledem k tomu, že strategická 
poloha Turecka má velký význam také v 
souvislosti s druhou velkou hrozbou, které 
čelí NATO a EU, a tou je samozvaný Daíš 
(Islámský stát);

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Charles Tannock

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že Turecko je 
spojencem NATO, námořní silou, aktivním 
regionálním hráčem v oblasti zahraniční 
politiky a klíčovým partnerem EU, 
zejména pokud jde o energetickou 
bezpečnost a bezpečnost hranic; vzhledem 
k tomu, že strategická poloha Turecka má 
velký význam také v souvislosti s druhou 
velkou hrozbou, které čelí NATO a EU, a 

G. vzhledem k tomu, že Turecko je 
spojencem NATO, námořní silou, aktivním 
regionálním hráčem v oblasti zahraniční 
politiky, kandidátskou zemí EU a 
klíčovým partnerem, pokud jde o 
energetickou bezpečnost a bezpečnost 
hranic; vzhledem k tomu, že Turecko hraje 
v oblasti Černého moře jedinečnou úlohu 
stanovenou podmínkami  úmluvy z 
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tou je samozvaný Daíš (Islámský stát); Montreux z roku 1936; vzhledem k tomu, 
že strategická poloha Turecka má velký 
význam také v souvislosti s druhou velkou 
hrozbou, které čelí NATO a EU, a tou je 
samozvaný Daíš (Islámský stát);

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že Turecko je 
spojencem NATO, námořní silou, aktivním 
regionálním hráčem v oblasti zahraniční 
politiky a klíčovým partnerem EU, 
zejména pokud jde o energetickou 
bezpečnost a bezpečnost hranic; vzhledem 
k tomu, že strategická poloha Turecka má 
velký význam také v souvislosti s druhou 
velkou hrozbou, které čelí NATO a EU, a 
tou je samozvaný Daíš (Islámský stát);

G. vzhledem k tomu, že Turecko je 
spojencem NATO, námořní silou, aktivním 
regionálním hráčem v oblasti zahraniční 
politiky a klíčovým partnerem EU, 
zejména pokud jde o energetickou 
bezpečnost a bezpečnost hranic; vzhledem 
k tomu, že od roku 1974 nelegálně 
okupuje severní Kypr; vzhledem k tomu, 
že strategická situace Turecka umožňuje 
zemím NATO a EU přehlížet toto závažné 
porušení mezinárodního pořádku týkající 
se členského státu Evropské unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Ioan Mircea Pașcu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že Turecko je 
spojencem NATO, námořní silou, aktivním 
regionálním hráčem v oblasti zahraniční 
politiky a klíčovým partnerem EU, 
zejména pokud jde o energetickou 

G. vzhledem k tomu, že Turecko je 
spojencem NATO, námořní silou, aktivním 
regionálním hráčem v oblasti zahraniční
politiky a klíčovým partnerem EU, 
zejména pokud jde o energetickou 
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bezpečnost a bezpečnost hranic; vzhledem 
k tomu, že strategická poloha Turecka má 
velký význam také v souvislosti s druhou 
velkou hrozbou, které čelí NATO a EU, a 
tou je samozvaný Daíš (Islámský stát);

bezpečnost a bezpečnost hranic; vzhledem 
k tomu, že strategická poloha Turecka má 
velký význam také v souvislosti s druhou 
velkou hrozbou, které čelí NATO a EU, a 
tou je samozvaný Daíš (Islámský stát); 
vzhledem k tomu, že Turecko může hrát 
významnou úlohu v boji proti hrozbám v 
oblasti Černého moře a Daíš;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že Turecko je 
spojencem NATO, námořní silou, aktivním 
regionálním hráčem v oblasti zahraniční 
politiky a klíčovým partnerem EU, 
zejména pokud jde o energetickou 
bezpečnost a bezpečnost hranic; vzhledem 
k tomu, že strategická poloha Turecka má 
velký význam také v souvislosti s druhou 
velkou hrozbou, které čelí NATO a EU, a 
tou je samozvaný Daíš (Islámský stát);

G. vzhledem k tomu, že Turecko je 
spojencem NATO, námořní silou, aktivním 
regionálním hráčem v oblasti zahraniční 
politiky a klíčovým partnerem EU, 
zejména pokud jde o energetickou 
bezpečnost a bezpečnost hranic; vzhledem 
k tomu, že strategická poloha Turecka má 
velký význam také v souvislosti s druhou 
velkou hrozbou, které čelí NATO a EU, a 
tou je samozvaný Daíš (Islámský stát); 
vzhledem k tomu, že Turecko, přestože 
považuje ruskou anexi Krymu za 
nelegální, k ní dosud jasně nevyjádřilo 
svůj postoj ani z ní nevyvodilo důsledky;

Or. es

Pozměňovací návrh 58
Eleftherios Synadinos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Z



PE552.050v01-00 30/127 AM\1055090CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že Turecko je 
spojencem NATO, námořní silou, 
aktivním regionálním hráčem v oblasti 
zahraniční politiky a klíčovým partnerem 
EU, zejména pokud jde o energetickou 
bezpečnost a bezpečnost hranic; vzhledem 
k tomu, že strategická poloha Turecka má 
velký význam také v souvislosti s druhou 
velkou hrozbou, které čelí NATO a EU, a 
tou je samozvaný Daíš (Islámský stát);

G. vzhledem k tomu, že Turecko – přesto, 
že se jedná o členský stát NATO, námořní 
sílu a aktivního regionálního hráče v 
oblasti zahraniční politiky – nedodržuje 
pokyny společné zahraniční a 
bezpečnostní politiky (SZBP) EU a 
prokazuje toleranci vůči nelegálním a 
teroristickým činům Islámského státu ani 
rezoluce Valného shromáždění OSN a 
nelegálně okupuje severní část Kyperské 
republiky, která je členským státem EU;

Or. el

Pozměňovací návrh 59
Angel Dzhambazki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že Turecko je 
spojencem NATO, námořní silou, aktivním 
regionálním hráčem v oblasti zahraniční 
politiky a klíčovým partnerem EU, zejména 
pokud jde o energetickou bezpečnost a 
bezpečnost hranic; vzhledem k tomu, že 
strategická poloha Turecka má velký 
význam také v souvislosti s druhou velkou 
hrozbou, které čelí NATO a EU, a tou je 
samozvaný Daíš (Islámský stát);

G. vzhledem k tomu, že Turecko je 
spojencem NATO, námořní silou, aktivním 
regionálním hráčem v oblasti zahraniční 
politiky a v současnosti partnerem EU, 
zejména pokud jde o energetickou 
bezpečnost a bezpečnost hranic; vzhledem 
k tomu, že Turecko nedodržuje společnou 
zahraniční politiku týkající se Ruska a 
nepřipojilo se k sankcím uvaleným Unií, 
na rozdíl od ostatních zemí, které mají 
status přidruženého člena; vzhledem k 
tomu, že strategická poloha Turecka má 
velký význam také v souvislosti s druhou 
velkou hrozbou, které čelí NATO a EU, a 
tou je samozvaný Daíš (Islámský stát); 
vzhledem k tomu, že by Turecko mohlo 
hrát klíčovou úlohu v boji proti 
Islámskému státu, jež by nemusela být 
omezena na přijímání uprchlíků;

Or. bg
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Pozměňovací návrh 60
Kati Piri

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že EU, NATO a USA 
odsoudily „smlouvu“, kterou v listopadu 
2014 podepsalo Rusko a separatistické 
orgány v Abcházii, a že opětovně potvrdily 
svoji podporu suverenitě a územní 
celistvosti Gruzie;

H. vzhledem k tomu, že EU, NATO a USA 
odsoudily „smlouvu“, kterou v listopadu 
2014 podepsalo Rusko a separatistické 
orgány v Abcházii a „smlouvu“ 
podepsanou v březnu s Jižní Osetií, a že 
opětovně potvrdily svoji podporu 
suverenitě a územní celistvosti Gruzie;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že EU, NATO a USA 
odsoudily „smlouvu“, kterou v listopadu 
2014 podepsalo Rusko a separatistické 
orgány v Abcházii, a že opětovně potvrdily 
svoji podporu suverenitě a územní 
celistvosti Gruzie;

H. vzhledem k tomu, že EU, NATO a USA 
odsoudily „smlouvu“, kterou v listopadu 
2014 podepsalo Rusko a Abcházská 
republika, a že opětovně potvrdily svoji 
podporu suverenitě a územní celistvosti 
Gruzie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 62
Ioan Mircea Pașcu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že EU, NATO a USA 
odsoudily „smlouvu“, kterou v listopadu 
2014 podepsalo Rusko a separatistické 
orgány v Abcházii, a že opětovně potvrdily 
svoji podporu suverenitě a územní 
celistvosti Gruzie;

H. vzhledem k tomu, že reakce EU na 
ruskou agresi a porušení územní 
celistvosti Gruzie v roce 2008 mohla 
Rusko povzbudit k tomu, aby na Ukrajině 
jednalo podobně, vzhledem k tomu, že EU, 
NATO a USA odsoudily „smlouvy“, které 
v listopadu 2014 a v březnu 2015 
podepsalo Rusko a separatistické orgány v 
Abcházii a v Jižní Osetii, a že opětovně 
potvrdily svoji podporu suverenitě a 
územní celistvosti Gruzie;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že EU, NATO a USA 
odsoudily „smlouvu“, kterou v listopadu 
2014 podepsalo Rusko a separatistické 
orgány v Abcházii, a že opětovně potvrdily 
svoji podporu suverenitě a územní 
celistvosti Gruzie;

H. vzhledem k tomu, že EU, NATO a USA 
odsoudily „smlouvu“, kterou v listopadu 
2014 podepsalo Rusko a separatistické 
orgány v Abcházii, a „smlouvu o 
spojenectví a integraci“ podepsanou v 
březnu 2015 mezi Ruskem a Jižní Osetií a 
že opětovně potvrdily svoji podporu 
suverenitě a územní celistvosti Gruzie;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Gabrielius Landsbergis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že EU, NATO a USA 
odsoudily „smlouvu“, kterou v listopadu 
2014 podepsalo Rusko a separatistické 
orgány v Abcházii, a že opětovně potvrdily 
svoji podporu suverenitě a územní 
celistvosti Gruzie;

H. vzhledem k tomu, že EU, NATO a USA 
odsoudily „smlouvu“, kterou v listopadu 
2014 podepsalo Rusko a separatistické 
orgány v Abcházii a Jižní Osetii v rozporu 
se základními principy mezinárodního 
práva a ruskými mezinárodními závazky, 
včetně těch, které přijalo v rámci dohody o 
příměří ze dne 12. srpna 2008, a že 
opětovně potvrdily svoji podporu 
suverenitě a územní celistvosti Gruzie;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H a. vzhledem k tomu, že Rusko v roce 
2007 pozastavilo svou účast na Smlouvě o 
konvenčních ozbrojených silách v Evropě 
a dne 10. března 2015 prohlásilo, že 
ukončuje svůj závazek, a to i v poradní 
skupině k této smlouvě, čímž od Smlouvy 
o konvenčních ozbrojených silách v 
Evropě zcela odstoupilo; 

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H a. vzhledem k tomu, že Rusko a 
Turecko dospěly k dohodě ohledně trasy 
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nového plynovodu, jímž se bude 
dopravovat ruský plyn do Evropy přes 
Rusko, Turecko a Řecko, které je 
členským státem Evropské unie;

Or. es

Pozměňovací návrh 67
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H a. vzhledem k tomu, že NATO, Spojené 
státy a většina členských států 
povzbuzovaly a podporovaly násilné 
odtržení Kosova; 

Or. es

Pozměňovací návrh 68
Eleftherios Synadinos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Θ

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že Krym se stal po 
okupaci ruskými silami dějištěm 
porušování lidských práv, což má největší 
dopad na krymské Tatary;

vypouští se

Or. el

Pozměňovací návrh 69
Charles Tannock

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že Krym se stal po 
okupaci ruskými silami dějištěm 
porušování lidských práv, což má největší 
dopad na krymské Tatary;

I. vzhledem k tomu, že Krym se stal po 
okupaci ruskými silami a protiprávní 
anexi dějištěm porušování lidských práv,
což má největší dopad na krymské Tatary, 
držitele ukrajinských pasů a aktivisty 
občanské společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Zdzisław Krasnodębski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že Krym se stal po 
okupaci ruskými silami dějištěm 
porušování lidských práv, což má největší 
dopad na krymské Tatary;

I. vzhledem k tomu, že Krym se stal po 
okupaci ruskými silami dějištěm 
porušování lidských práv, což má největší 
dopad na krymské Tatary, proukrajinské 
aktivisty a osoby, které si chtějí ponechat 
ukrajinské občanství;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Jean-Luc Schaffhauser, Aymeric Chauprade, Nicolas Bay, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že Krym se stal po 
okupaci ruskými silami dějištěm 
porušování lidských práv, což má největší
dopad na krymské Tatary;

I. vzhledem k tomu, že Krym byl po 23 let 
pod ukrajinskou správou dějištěm 
porušování lidských práv, zejména pokud 
jde o jazyková práva, což mělo dopad jak 
na Tatary tak i na 101 etnických skupin 
tvořících obyvatelstvo Krymu;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Afzal Khan

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že Krym se stal po 
okupaci ruskými silami dějištěm 
porušování lidských práv, což má největší
dopad na krymské Tatary;

I. vzhledem k tomu, že Krym se stal po 
okupaci ruskými silami dějištěm 
porušování lidských práv, což má dopad na 
menšinové skupiny a oponenty ruské 
okupace; vzhledem k tomu, že z obavy z 
opakování historie uprchly již z 
poloostrova tisíce rodin krymských Tatarů 
a hledají útočiště v západní Ukrajině, v 
Turecku i jinde; vzhledem k tomu, že ti, 
kteří zůstali, jsou podle přicházejících 
zpráv vystaveni rostoucímu prakticky 
každodennímu tlaku včetně případů 
fyzického obtěžování, násilných zmizení, 
nájezdů na domy, označování dveří, 
vyvlastňování půdy, vandalismu na 
majetku a obviňování ze zapojení do 
extrémistických aktivit; 

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Gabrielius Landsbergis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že Krym se stal po 
okupaci ruskými silami dějištěm 
porušování lidských práv, což má největší
dopad na krymské Tatary;

I. vzhledem k tomu, že Abcházie, region 
Cchinvali/Jižní Osetie a poté i Krym se 
staly po okupaci ruskými silami dějištěm 
porušování lidských práv, což má největší 
dopad na krymské Tatary;
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Or. en

Pozměňovací návrh 74
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. jednoznačně podporuje neuznání anexe
Krymu Ruskem; opakuje, že lpí na 
nezávislosti a suverenitě Ukrajiny a na 
neporušitelnosti hranic; plně podporuje
závěry Evropské rady, že EU neuzná 
nezákonnou anexi Krymu a Sevastopolu;

1. jednoznačně podporuje sebeurčení 
obyvatelstva Krymu; opakuje, že lpí na 
nezávislosti a suverenitě Ukrajiny a na 
neporušitelnosti hranic; nepodporuje 
závěry Evropské rady, že EU neuzná 
skutečnost, že Krym a Sevastopol patří k 
Ruské federaci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 75
Afzal Khan

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. jednoznačně podporuje neuznání anexe 
Krymu Ruskem; opakuje, že lpí na 
nezávislosti a suverenitě Ukrajiny a na 
neporušitelnosti hranic; plně podporuje 
závěry Evropské rady, že EU neuzná 
nezákonnou anexi Krymu a Sevastopolu;

1. jednoznačně podporuje neuznání 
nelegálního a nelegitimního referenda na 
Krymu, jeho výsledku a anexe Krymu 
Ruskem; opakuje, že lpí na nezávislosti, 
územní celistvosti a suverenitě Ukrajiny a 
na neporušitelnosti hranic; plně podporuje 
závěry Evropské rady, že EU neuzná 
nezákonnou anexi Krymu a Sevastopolu; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby EU a její 
členské státy vystupovaly ve vztazích EU 
s Ruskem jednotně; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 76
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. jednoznačně podporuje neuznání anexe 
Krymu Ruskem; opakuje, že lpí na 
nezávislosti a suverenitě Ukrajiny a na 
neporušitelnosti hranic; plně podporuje 
závěry Evropské rady, že EU neuzná 
nezákonnou anexi Krymu a Sevastopolu;

1. jednoznačně podporuje neuznání anexe 
Krymu Ruskem; opakuje, že lpí na 
nezávislosti a suverenitě Ukrajiny a na 
neporušitelnosti hranic; plně podporuje 
závěry Evropské rady, že EU neuzná 
nezákonnou anexi Krymu a Sevastopolu; 
zdůrazňuje, že anexe také porušuje 
Smlouvu o přátelství, spolupráci 
a partnerství mezi Ukrajinou a Ruskou 
federací z roku 1997;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. jednoznačně podporuje neuznání anexe 
Krymu Ruskem; opakuje, že lpí na 
nezávislosti a suverenitě Ukrajiny a na 
neporušitelnosti hranic; plně podporuje 
závěry Evropské rady, že EU neuzná 
nezákonnou anexi Krymu a Sevastopolu;

1. jednoznačně podporuje neuznání anexe 
Krymu Ruskem, neboť porušuje 
Budapešťský protokol z roku 1999; 
opakuje, že lpí na nezávislosti, suverenitě
a územní celistvosti Ukrajiny v souladu s 
Chartou Organizace spojených národů;
plně podporuje závěry Evropské rady, že 
EU neuzná nezákonnou anexi Krymu a 
Sevastopolu, a připomíná, že získání 
území silou je podle mezinárodního práva 
protiprávní;

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. jednoznačně podporuje neuznání anexe 
Krymu Ruskem; opakuje, že lpí na 
nezávislosti a suverenitě Ukrajiny a na 
neporušitelnosti hranic; plně podporuje
závěry Evropské rady, že EU neuzná 
nezákonnou anexi Krymu a Sevastopolu;

1. bere na vědomí začlenění Krymu 
a Sevastopolu do Ruské federace, o němž 
bylo rozhodnuto v referendu dne 16. 
března 2014; opakuje, že lpí na 
nezávislosti a suverenitě Ukrajiny a na 
neporušitelnosti hranic; bere na vědomí
závěry Evropské rady, že EU neuzná 
nezákonnou anexi Krymu a Sevastopolu;

Or. es

Pozměňovací návrh 79
Georgios Epitideios

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. jednoznačně podporuje neuznání anexe
Krymu Ruskem; opakuje, že lpí na 
nezávislosti a suverenitě Ukrajiny a na 
neporušitelnosti hranic; plně podporuje 
závěry Evropské rady, že EU neuzná 
nezákonnou anexi Krymu a Sevastopolu;

1. neuznává anexi Krymu Ruskem; 
opakuje, že lpí na nezávislosti a suverenitě 
Ukrajiny a na neporušitelnosti hranic; plně 
podporuje závěry Evropské rady, že EU 
neuzná anexi Krymu a Sevastopolu;

Or. el

Pozměňovací návrh 80
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. jednoznačně podporuje neuznání anexe 
Krymu Ruskem; opakuje, že lpí na 
nezávislosti a suverenitě Ukrajiny a na 
neporušitelnosti hranic; plně podporuje 
závěry Evropské rady, že EU neuzná 
nezákonnou anexi Krymu a Sevastopolu;

1. bere na vědomí závěry Evropské rady, 
že EU neuzná nezákonnou anexi Krymu 
a Sevastopolu; je však přesvědčen, že 
region nemůže být obnoven ve svém 
původním stavu, a domnívá se, že by měla 
zapůsobit diplomacie bez jakýchkoli 
předběžných podmínek, bez ohledu na 
obtížnou povahu situace;

Or. it

Pozměňovací návrh 81
Eleftherios Synadinos

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. jednoznačně podporuje neuznání anexe 
Krymu Ruskem; opakuje, že lpí na 
nezávislosti a suverenitě Ukrajiny a na 
neporušitelnosti hranic; plně podporuje 
závěry Evropské rady, že EU neuzná 
nezákonnou anexi Krymu a Sevastopolu;

1. podporuje neuznání anexe Krymu 
Ruskem; opakuje, že lpí na nezávislosti a 
suverenitě Ukrajiny a na neporušitelnosti 
hranic; plně podporuje závěry Evropské 
rady, že EU neuzná nezákonnou anexi 
Krymu a Sevastopolu, nebude-li na úrovni 
OSN rozhodnuto jinak;

Or. el

Pozměňovací návrh 82
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1 a. považuje násilnou anexi Krymu 
Ruskem za krok směrem k destrukci 
standardů po skončení studené války 
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vycházejících z evropského 
bezpečnostního uspořádání;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. se znepokojením bere na vědomí, že 
anexe Krymu přivodila významné změny
ve strategické situaci povodí Černého moře 
a v přilehlé oblasti; varuje, že Rusko 
získalo obsazením celého poloostrova 
velmi významnou odpalovací rampu 
směřující jak na západ (Podněstří a ústí 
Dunaje), tak na Balkán a jih (východní 
Středomoří), kde vytvořilo stálou námořní 
pracovní skupinu, a že nezákonná anexe 
Krymu nabízí Rusku „jižní Kaliningrad“ 
coby další základnu mající přímé hranice s 
NATO, tentokrát na moři;

2. bere na vědomí, že výsledkem nového 
statusu Krymu je, že ve strategické situaci 
povodí Černého moře a v přilehlé oblasti 
nastala rovnováha mezi mocenským 
postavením Ruska, mocenským 
postavením Turecka a přítomností 
Spojených států amerických; varuje, že 
Rusko získalo kontrolou celého 
poloostrova velmi významnou odpalovací 
rampu směřující jak na západ (Podněstří a 
ústí Dunaje), tak na Balkán a jih (východní 
Středomoří), kde má od roku 1783 a od 
vzniku ruské černomořské flotily stálou 
námořní pracovní skupinu; konstatuje, že 
Krym nabízí Rusku „jižní Kaliningrad“ 
coby další základnu mající přímé hranice s 
NATO, tentokrát na moři.  Konstatuje, že 
tato nová situace je výsledkem ofenzivní 
politiky NATO v regionu, která začala 
protiprávním bombardováním Federativní 
republiky Jugoslávie v roce 1999;

Or. fr

Pozměňovací návrh 84
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. se znepokojením bere na vědomí, že 
anexe Krymu přivodila významné změny 
ve strategické situaci povodí Černého moře 
a v přilehlé oblasti; varuje, že Rusko 
získalo obsazením celého poloostrova 
velmi významnou odpalovací rampu 
směřující jak na západ (Podněstří a ústí 
Dunaje), tak na Balkán a jih (východní 
Středomoří), kde vytvořilo stálou námořní 
pracovní skupinu, a že nezákonná anexe 
Krymu nabízí Rusku „jižní Kaliningrad“ 
coby další základnu mající přímé hranice s 
NATO, tentokrát na moři;

2. se znepokojením bere na vědomí, že 
anexe Krymu přivodila významné změny 
ve strategické situaci povodí Černého moře 
a v přilehlé oblasti; varuje, že Rusko 
získalo obsazením celého poloostrova 
velmi významnou odpalovací rampu 
směřující jak na západ (Podněstří a ústí 
Dunaje), tak na Balkán a jih (východní 
Středomoří), kde vytvořilo stálou námořní 
pracovní skupinu, a že nezákonná anexe 
Krymu nabízí Rusku „jižní Kaliningrad“ 
coby další základnu mající přímé hranice s 
NATO;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. se znepokojením bere na vědomí, že 
anexe Krymu přivodila významné změny 
ve strategické situaci povodí Černého 
moře a v přilehlé oblasti; varuje, že Rusko 
získalo obsazením celého poloostrova
velmi významnou odpalovací rampu 
směřující jak na západ (Podněstří a ústí 
Dunaje), tak na Balkán a jih (východní 
Středomoří), kde vytvořilo stálou námořní 
pracovní skupinu, a že nezákonná anexe 
Krymu nabízí Rusku „jižní Kaliningrad“ 
coby další základnu mající přímé hranice 
s NATO, tentokrát na moři;

2. bere na vědomí, že okupací celého 
poloostrova se pozice Ruska příliš 
neodlišuje od postavení, které mělo v této 
oblasti již dříve, a domnívá se, že by bylo 
znepokojivé tvrdit, že jako výsledek Rusko 
získalo velmi významnou odpalovací 
rampu směřující jak na západ (Podněstří a 
ústí Dunaje), tak na Balkán a jih (východní 
Středomoří), kde vytvořilo stálou námořní 
pracovní skupinu; konstatuje, že vzhledem 
k době, v níž žijeme, s jadernými a 
konvenčními strategickými zbraněmi, 
neznamená anexe Krymu dramatickou 
změnu ve strategické situaci povodí 
Černého moře a v přilehlé oblasti;

Or. es
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Pozměňovací návrh 86
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. se znepokojením bere na vědomí, že 
anexe Krymu přivodila významné změny 
ve strategické situaci povodí Černého moře 
a v přilehlé oblasti; varuje, že Rusko 
získalo obsazením celého poloostrova 
velmi významnou odpalovací rampu 
směřující jak na západ (Podněstří a ústí 
Dunaje), tak na Balkán a jih (východní 
Středomoří), kde vytvořilo stálou námořní 
pracovní skupinu, a že nezákonná anexe 
Krymu nabízí Rusku „jižní Kaliningrad“ 
coby další základnu mající přímé hranice s 
NATO, tentokrát na moři;

2. se znepokojením bere na vědomí, že 
protiprávní anexe Krymu přivodila 
významné změny ve strategické situaci 
povodí Černého moře a v přilehlé oblasti;
domnívá se, že agresivní působení Ruska 
svědčí o jeho návratu k přístupu v podobě 
nepřátelských bloků; varuje, že Rusko 
získalo obsazením celého poloostrova 
velmi významnou odpalovací rampu 
směřující jak na západ (Podněstří a ústí 
Dunaje), tak na Balkán a jih (východní 
Středomoří), kde vytvořilo stálou námořní 
pracovní skupinu, a že nezákonná anexe 
Krymu nabízí Rusku „jižní Kaliningrad“ 
coby další základnu mající přímé hranice s 
NATO, tentokrát na moři;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. se znepokojením bere na vědomí, že 
anexe Krymu přivodila významné změny 
ve strategické situaci povodí Černého moře 
a v přilehlé oblasti; varuje, že Rusko 
získalo obsazením celého poloostrova 
velmi významnou odpalovací rampu 
směřující jak na západ (Podněstří a ústí 
Dunaje), tak na Balkán a jih (východní 
Středomoří), kde vytvořilo stálou námořní

2. se znepokojením bere na vědomí, že 
násilná změna moci na Ukrajině a 
začlenění Krymu do Ruska přivodily
významné změny ve strategické situaci 
povodí Černého moře a v přilehlé oblasti; 
připomíná, že NATO se postupně 
přibližuje k hranicím Ruské federace, což 
charakterizuje politiku rozšíření této 
organizace od roku 1999;
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pracovní skupinu, a že nezákonná anexe 
Krymu nabízí Rusku „jižní Kaliningrad“ 
coby další základnu mající přímé hranice 
s NATO, tentokrát na moři;

Or. es

Pozměňovací návrh 88
Georgios Epitideios

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. se znepokojením bere na vědomí, že 
anexe Krymu přivodila významné změny 
ve strategické situaci povodí Černého moře 
a v přilehlé oblasti; varuje, že Rusko 
získalo obsazením celého poloostrova 
velmi významnou odpalovací rampu 
směřující jak na západ (Podněstří a ústí 
Dunaje), tak na Balkán a jih (východní 
Středomoří), kde vytvořilo stálou námořní 
pracovní skupinu, a že nezákonná anexe 
Krymu nabízí Rusku „jižní Kaliningrad“ 
coby další základnu mající přímé hranice s 
NATO, tentokrát na moři;

2. bere na vědomí, že anexe Krymu 
přivodila významné změny ve strategické 
situaci povodí Černého moře a v přilehlé 
oblasti; varuje, že Rusko získalo 
obsazením celého poloostrova velmi 
významnou odpalovací rampu směřující 
jak na západ (Podněstří a ústí Dunaje), tak 
na Balkán a jih (východní Středomoří), kde 
vytvořilo stálou námořní pracovní skupinu, 
a že anexe Krymu nabízí Rusku „jižní 
Kaliningrad“ coby další základnu mající 
přímé hranice s NATO, tentokrát na moři;

Or. el

Pozměňovací návrh 89
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. se znepokojením bere na vědomí, že 
anexe Krymu přivodila významné změny 
ve strategické situaci povodí Černého moře 
a v přilehlé oblasti; varuje, že Rusko 
získalo obsazením celého poloostrova 

2. se znepokojením bere na vědomí, že 
anexe Krymu přivodila významné změny 
ve strategické situaci povodí Černého moře 
a v přilehlé oblasti; připomíná latentní 
stav nestability jihozápadu Ruska, kde 
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velmi významnou odpalovací rampu
směřující jak na západ (Podněstří a ústí 
Dunaje), tak na Balkán a jih (východní 
Středomoří), kde vytvořilo stálou námořní 
pracovní skupinu, a že nezákonná anexe 
Krymu nabízí Rusku „jižní Kaliningrad“ 
coby další základnu mající přímé hranice 
s NATO, tentokrát na moři;

etnická rozmanitost a bohatství 
nerostných surovin a obchod s nimi již po 
desetiletí vedlo k vlivům z Ruska i ze 
západu, včetně EU, s potenciálně 
neblahými hospodářskými, sociálními, 
občanskými a politickými důsledky pro 
jeho obyvatelstvo;  varuje, že Rusko 
získalo obsazením celého poloostrova 
významnou strategickou pozici směřující 
jak na západ (Podněstří a ústí Dunaje), tak 
na Balkán a jih (východní Středomoří), kde 
vytvořilo stálou námořní pracovní skupinu; 
konstatuje, že se dosud zdá, že se Západ 
v této době krize více zabývá soupeřením 
s Ruskem a dává přednost prodeji zbraní 
ukrajinským jednotkám, místo aby 
vytrvale hledal diplomatické řešení;

Or. it

Pozměňovací návrh 90
Fernando Maura Barandiarán

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. se znepokojením bere na vědomí, že 
anexe Krymu přivodila významné změny 
ve strategické situaci povodí Černého moře 
a v přilehlé oblasti; varuje, že Rusko 
získalo obsazením celého poloostrova 
velmi významnou odpalovací rampu 
směřující jak na západ (Podněstří a ústí 
Dunaje), tak na Balkán a jih (východní 
Středomoří), kde vytvořilo stálou námořní 
pracovní skupinu, a že nezákonná anexe 
Krymu nabízí Rusku „jižní Kaliningrad“ 
coby další základnu mající přímé hranice 
s NATO, tentokrát na moři;

2. se znepokojením bere na vědomí, že 
anexe Krymu přivodila významné změny 
ve strategické situaci povodí Černého moře 
a v přilehlé oblasti; varuje, že Rusko 
získalo obsazením celého poloostrova 
velmi významnou odpalovací rampu 
směřující jak na západ (Podněstří a ústí 
Dunaje), tak na Balkán a jih (východní 
Středomoří), kde vytvořilo stálou námořní 
pracovní skupinu;

Or. es
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Pozměňovací návrh 91
Gabrielius Landsbergis

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. se znepokojením bere na vědomí, že 
anexe Krymu přivodila významné změny 
ve strategické situaci povodí Černého moře 
a v přilehlé oblasti; varuje, že Rusko 
získalo obsazením celého poloostrova 
velmi významnou odpalovací rampu 
směřující jak na západ (Podněstří a ústí 
Dunaje), tak na Balkán a jih (východní 
Středomoří), kde vytvořilo stálou námořní 
pracovní skupinu, a že nezákonná anexe 
Krymu nabízí Rusku „jižní Kaliningrad“ 
coby další základnu mající přímé hranice s 
NATO, tentokrát na moři;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Eleftherios Synadinos

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. se znepokojením bere na vědomí, že 
anexe Krymu přivodila významné změny 
ve strategické situaci povodí Černého moře 
a v přilehlé oblasti; varuje, že Rusko 
získalo obsazením celého poloostrova 
velmi významnou odpalovací rampu
směřující jak na západ (Podněstří a ústí 
Dunaje), tak na Balkán a jih (východní 
Středomoří), kde vytvořilo stálou námořní 
pracovní skupinu, a že nezákonná anexe 
Krymu nabízí Rusku „jižní Kaliningrad“ 
coby další základnu mající přímé hranice s 
NATO, tentokrát na moři;

2. se znepokojením bere na vědomí, že 
anexe Krymu přivodila významné změny 
ve strategické situaci povodí Černého moře 
a v přilehlé oblasti; varuje, že Rusko 
získalo anexí celého poloostrova 
výraznější vliv směřující jak na západ 
(Podněstří a ústí Dunaje), tak na Balkán a 
jih (východní Středomoří), kde vytvořilo 
stálou námořní pracovní skupinu, a že 
anexe Krymu nabízí Rusku základnu 
mající přímé hranice s EU, tentokrát 
na moři;
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Or. el

Pozměňovací návrh 93
Georgios Epitideios

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že změna strategické 
situace a vyvíjející se vojenská situace v 
povodí Černého moře jsou důkazem 
širších systémových výzev vůči evropské 
bezpečnosti; je přesvědčen, že EU a 
členské státy musejí vůči těmto výzvám 
vymezit bezpečnostní reakci;

vypouští se

Or. el

Pozměňovací návrh 94
Javier Nart

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že změna strategické
situace a vyvíjející se vojenská situace v 
povodí Černého moře jsou důkazem širších 
systémových výzev vůči evropské 
bezpečnosti; je přesvědčen, že EU a 
členské státy musejí vůči těmto výzvám 
vymezit bezpečnostní reakci;

3. je přesvědčen, že současná strategická
situace a vojenská situace v povodí 
Černého moře nemohou být považovány za 
důkaz širších systémových výzev vůči 
evropské bezpečnosti; je však přesvědčen, 
že EU a členské státy musejí tuto situaci 
úžeji monitorovat z bezpečnostního 
hlediska;

Or. es

Pozměňovací návrh 95
James Carver
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že změna strategické 
situace a vyvíjející se vojenská situace v 
povodí Černého moře jsou důkazem širších 
systémových výzev vůči evropské
bezpečnosti; je přesvědčen, že EU a
členské státy musejí vůči těmto výzvám 
vymezit bezpečnostní reakci;

3. je přesvědčen, že změna strategické 
situace a vyvíjející se vojenská situace v 
povodí Černého moře jsou důkazem širších 
systémových výzev vůči bezpečnosti; 
je přesvědčen, že členské státy musejí vůči 
těmto výzvám vymezit bezpečnostní 
reakci;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Charles Tannock

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že změna strategické 
situace a vyvíjející se vojenská situace v 
povodí Černého moře jsou důkazem širších 
systémových výzev vůči evropské 
bezpečnosti; je přesvědčen, že EU a 
členské státy musejí vůči těmto výzvám 
vymezit bezpečnostní reakci;

3. je přesvědčen, že změna strategické 
situace a vyvíjející se vojenská situace v 
povodí Černého moře jsou důkazem širších 
a systémových výzev vůči evropské 
bezpečnosti; je přesvědčen, že EU a 
členské státy musejí v této souvislosti 
přehodnotit svou zahraniční a 
bezpečnostní politiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Angel Dzhambazki

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že změna strategické 
situace a vyvíjející se vojenská situace v 

3. je přesvědčen, že změna strategické 
situace a vyvíjející se vojenská situace v 
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povodí Černého moře jsou důkazem širších 
systémových výzev vůči evropské 
bezpečnosti; je přesvědčen, že EU a 
členské státy musejí vůči těmto výzvám 
vymezit bezpečnostní reakci;

povodí Černého moře jsou důkazem širších 
systémových výzev vůči evropské 
bezpečnosti; je přesvědčen, že EU a 
členské státy musejí vůči těmto výzvám 
vymezit bezpečnostní reakci; je 
přesvědčen, že Unie by měla s využitím 
všech dostupných nástrojů zajistit 
bezpečnost a stabilitu svých členských 
států na pobřeží Černého moře;

Or. bg

Pozměňovací návrh 98
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že změna strategické 
situace a vyvíjející se vojenská situace v 
povodí Černého moře jsou důkazem širších 
systémových výzev vůči evropské 
bezpečnosti; je přesvědčen, že EU a 
členské státy musejí vůči těmto výzvám 
vymezit bezpečnostní reakci;

3. je přesvědčen, že změna strategické 
situace a vyvíjející se vojenská situace v 
povodí Černého moře jsou důkazem širších 
systémových výzev vůči evropské 
bezpečnosti; je přesvědčen, že EU a 
členské státy musejí vůči těmto výzvám 
vymezit bezpečnostní reakci, zahájit 
jednání s Ruskem a se zeměmi 
Organizace smlouvy o kolektivní 
bezpečnosti na téma nové evropské 
bezpečnostní architektury, jak navrhl 
ruský prezident Dmitrij Medveděv v roce 
2008, a zahájit jednání o zóně volného 
obchodu mezi Euroasijskou hospodářskou 
unií, Ukrajinou a Evropskou unií, jak 
navrhl Vladimír Putin ve svém článku 
v Izvěstijích dne 3. října 2011, přičemž 
Komise tento plán bez dalšího zamítla;

Or. fr

Pozměňovací návrh 99
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda



PE552.050v01-00 50/127 AM\1055090CS.doc

CS

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že změna strategické 
situace a vyvíjející se vojenská situace v 
povodí Černého moře jsou důkazem širších 
systémových výzev vůči evropské 
bezpečnosti; je přesvědčen, že EU a 
členské státy musejí vůči těmto výzvám 
vymezit bezpečnostní reakci;

3. je přesvědčen, že změna strategické 
situace a vyvíjející se vojenská situace v 
povodí Černého moře jsou důkazem širších 
systémových výzev vůči evropské 
bezpečnosti; je znepokojen zesíleným 
ruským tlakem na východní hranici EU, 
zejména na Rumunsko a Polsko, přičemž 
obě země hrají hlavní úlohu v obraně 
bezpečnosti východního pomezí EU; tento 
tlak a zvýšené ruské vojenské akce a 
kapacity na východním pomezí EU 
představují velké riziko; je přesvědčen, že 
EU a členské státy musejí vůči těmto 
výzvám vymezit bezpečnostní reakci a 
musejí tudíž uplatňovat aktualizovanou 
společnou a komplexní bezpečnostní 
strategii, včetně adaptace strategie EU pro 
Černé moře uplatněním ustanovení 
strategie Evropské unie pro námořní 
bezpečnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že změna strategické
situace a vyvíjející se vojenská situace v 
povodí Černého moře jsou důkazem širších 
systémových výzev vůči evropské 
bezpečnosti; je přesvědčen, že EU a 
členské státy musejí vůči těmto výzvám 
vymezit bezpečnostní reakci;

3. je přesvědčen, že změna geostrategické
situace a vyvíjející se vojenská situace v 
povodí Černého moře jsou důkazem širších
systémových výzev vůči evropské 
bezpečnosti; je přesvědčen, že EU a 
členské státy musejí vůči těmto výzvám 
vymezit bezpečnostní reakci a že se tyto 
výzvy musejí odrazit v revidované 
evropské bezpečnostní strategii a v 
evropské strategii pro námořní 
bezpečnost;
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Or. en

Pozměňovací návrh 101
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že změna strategické 
situace a vyvíjející se vojenská situace v 
povodí Černého moře jsou důkazem širších 
systémových výzev vůči evropské 
bezpečnosti; je přesvědčen, že EU a 
členské státy musejí vůči těmto výzvám 
vymezit bezpečnostní reakci;

3. je přesvědčen, že změna strategické 
situace a vyvíjející se vojenská situace v 
povodí Černého moře jsou důkazem širších 
systémových výzev vůči evropské 
bezpečnosti; je přesvědčen, že EU a 
členské státy musejí vůči těmto výzvám 
vymezit bezpečnostní reakci; je 
znepokojen závislostí a zranitelností EU a 
jejích členských států ve vztahu ke 
Spojeným státům, která je výsledkem 
americké politiky vůči našim sousedům;

Or. es

Pozměňovací návrh 102
Fernando Maura Barandiarán

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že změna strategické 
situace a vyvíjející se vojenská situace v 
povodí Černého moře jsou důkazem širších 
systémových výzev vůči evropské 
bezpečnosti; je přesvědčen, že EU a 
členské státy musejí vůči těmto výzvám 
vymezit bezpečnostní reakci;

3. je přesvědčen, že změna strategické 
situace a vyvíjející se vojenská situace v 
povodí Černého moře jsou důkazem širších 
systémových výzev vůči evropské 
bezpečnosti; je přesvědčen, že EU a 
členské státy musejí vyvinout společnou 
bezpečnostní strategii jakožto preventivní 
opatření;

Or. es
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Pozměňovací návrh 103
Gabrielius Landsbergis

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že změna strategické 
situace a vyvíjející se vojenská situace v 
povodí Černého moře jsou důkazem širších 
systémových výzev vůči evropské 
bezpečnosti; je přesvědčen, že EU a 
členské státy musejí vůči těmto výzvám 
vymezit bezpečnostní reakci;

3. je přesvědčen, že změna strategické 
situace a vyvíjející se vojenská situace v 
povodí Černého moře jsou důkazem širších 
systémových výzev vůči evropské 
bezpečnosti; je přesvědčen, že EU a 
členské státy musejí vůči těmto výzvám 
vymezit bezpečnostní reakci; EU by měla 
také posílit svou vlastní odolnost a 
reagovat na výzvu, již představují 
informace použitelné jako zbraň, a 
informační bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Marek Jurek

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že změna strategické 
situace a vyvíjející se vojenská situace v 
povodí Černého moře jsou důkazem širších 
systémových výzev vůči evropské 
bezpečnosti; je přesvědčen, že EU a 
členské státy musejí vůči těmto výzvám 
vymezit bezpečnostní reakci;

3. je přesvědčen, že změna strategické 
situace a vyvíjející se vojenská situace v 
povodí Černého moře jsou důkazem širších 
systémových výzev vůči evropské 
bezpečnosti; je přesvědčen, že EU a 
členské státy musejí vůči těmto výzvám 
vymezit bezpečnostní reakci; důrazně 
odsuzuje, že Rusko odmítlo podobu 
jednání o Smlouvě o konvenčních 
ozbrojených silách v Evropě;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 105
Eleftherios Synadinos

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že změna strategické 
situace a vyvíjející se vojenská situace v 
povodí Černého moře jsou důkazem 
širších systémových výzev vůči evropské 
bezpečnosti; je přesvědčen, že EU a 
členské státy musejí vůči těmto výzvám 
vymezit bezpečnostní reakci;

3. je přesvědčen, že změna strategické 
situace v povodí Černého moře je výzvou
vůči evropské bezpečnosti; je přesvědčen, 
že EU a členské státy musejí vůči těmto 
výzvám vymezit bezpečnostní reakci;

Or. el

Pozměňovací návrh 106
Javier Nart

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje hluboké znepokojení nad
současnou defenzivní a ofenzivní 
vojenskou přítomností Ruska v Černém 
moři a nad plánovanou expanzí a 
modernizací ruské černomořské flotily, 
jejíž součástí je její doplnění o šest nových 
moderních dieselových ponorek typu 
Rostov na Donu a šest nových fregat typu 
Admiral Grigorovič; poznamenává, že 
umístění ofenzivních leteckých prostředků 
a modernizace krymských vojenských 
infrastruktur posílí ofenzivní vojenské 
postavení Ruska a jeho schopnost 
rozpínat sílu mimo své území;

4. bere na vědomí současnou defenzivní a 
ofenzivní vojenskou přítomnost Ruska v 
Černém moři a plánovanou expanzi a 
modernizaci ruské černomořské flotily, 
jejíž součástí je její doplnění o šest nových 
moderních dieselových ponorek typu 
Rostov na Donu a šest nových fregat typu 
Admiral Grigorovič; připomíná, že 
umístění ofenzivních leteckých prostředků 
a modernizace krymských vojenských 
infrastruktur však bude nadále daleko za 
globální modernizací amerického loďstva 
a nepředstavuje skutečně podstatnou 
změnu;

Or. es
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Pozměňovací návrh 107
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
současnou defenzivní a ofenzivní 
vojenskou přítomností Ruska v Černém 
moři a nad plánovanou expanzí a 
modernizací ruské černomořské flotily, 
jejíž součástí je její doplnění o šest nových 
moderních dieselových ponorek typu 
Rostov na Donu a šest nových fregat typu 
Admiral Grigorovič; poznamenává, že 
umístění ofenzivních leteckých prostředků 
a modernizace krymských vojenských 
infrastruktur posílí ofenzivní vojenské 
postavení Ruska a jeho schopnost rozpínat 
sílu mimo své území;

4. bere na vědomí současnou defenzivní 
vojenskou přítomnost Ruska v Černém 
moři a plánovanou expanzi a modernizaci
ruské černomořské flotily, jejíž součástí je 
její doplnění o šest nových moderních 
dieselových ponorek typu Rostov na Donu 
a šest nových fregat typu Admiral 
Grigorovič; poznamenává, že umístění 
defenzivních leteckých prostředků a 
modernizace krymských vojenských 
infrastruktur posílí ofenzivní vojenské 
postavení Ruska a jeho schopnost rozpínat 
sílu mimo své území;

Or. fr

Pozměňovací návrh 108
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje hluboké znepokojení nad
současnou defenzivní a ofenzivní 
vojenskou přítomností Ruska v Černém 
moři a nad plánovanou expanzí a 
modernizací ruské černomořské flotily, 
jejíž součástí je její doplnění o šest nových 
moderních dieselových ponorek typu 
Rostov na Donu a šest nových fregat typu 
Admiral Grigorovič; poznamenává, že 
umístění ofenzivních leteckých prostředků 
a modernizace krymských vojenských 
infrastruktur posílí ofenzivní vojenské 

4. bere na vědomí současnou defenzivní a 
ofenzivní vojenskou přítomnost Ruska v 
Černém moři a plánovanou expanzi a 
modernizaci ruské černomořské flotily, 
jejíž součástí je její doplnění o šest nových 
moderních dieselových ponorek typu 
Rostov na Donu a šest nových fregat typu 
Admiral Grigorovič; poznamenává, že 
umístění ofenzivních leteckých prostředků 
a modernizace krymských vojenských 
infrastruktur posílí ofenzivní vojenské 
postavení Ruska; je však přesvědčen, že 
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postavení Ruska a jeho schopnost rozpínat 
sílu mimo své území;

naléhavější než kdy dříve je potřeba využít 
všech možných diplomatických prostředků 
ke zmírnění napětí;

Or. it

Pozměňovací návrh 109
Fernando Maura Barandiarán

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
současnou defenzivní a ofenzivní 
vojenskou přítomností Ruska v Černém 
moři a nad plánovanou expanzí a 
modernizací ruské černomořské flotily, 
jejíž součástí je její doplnění o šest nových 
moderních dieselových ponorek typu 
Rostov na Donu a šest nových fregat typu 
Admiral Grigorovič; poznamenává, že 
umístění ofenzivních leteckých prostředků 
a modernizace krymských vojenských 
infrastruktur posílí ofenzivní vojenské 
postavení Ruska a jeho schopnost rozpínat 
sílu mimo své území;

4. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
současnou defenzivní a ofenzivní 
vojenskou přítomností Ruska v Černém 
moři a nad plánovanou expanzí a 
modernizací ruské černomořské flotily, 
jejíž součástí je její doplnění o šest nových 
moderních dieselových ponorek typu 
Rostov na Donu a šest nových fregat typu 
Admiral Grigorovič; připomíná, že 
umístění ofenzivních leteckých prostředků 
a modernizace krymských vojenských 
infrastruktur posílí ofenzivní vojenské 
postavení Ruska a jeho schopnost rozpínat 
sílu mimo své území;

Or. es

Pozměňovací návrh 110
Eleftherios Synadinos

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
současnou defenzivní a ofenzivní 
vojenskou přítomností Ruska v Černém 
moři a nad plánovanou expanzí a
modernizací ruské černomořské flotily, 

4. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
současnou vojenskou přítomností Ruska 
v Černém moři a nad plánovanou 
modernizací ruské černomořské flotily; 
poznamenává, že umístění leteckých 
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jejíž součástí je její doplnění o šest nových 
moderních dieselových ponorek typu 
Rostov na Donu a šest nových fregat typu 
Admiral Grigorovič; poznamenává, že 
umístění ofenzivních leteckých prostředků 
a modernizace krymských vojenských 
infrastruktur posílí ofenzivní vojenské 
postavení Ruska a jeho schopnost rozpínat 
sílu mimo své území;

prostředků a modernizace krymských 
vojenských infrastruktur posílí ofenzivní 
vojenské postavení Ruska a jeho schopnost 
rozpínat sílu mimo své území;

Or. el

Pozměňovací návrh 111
Gabrielius Landsbergis

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4 a. bere se znepokojením na vědomí 
pokračující vojenskou přítomnost Ruska 
v okupované Abcházii a v regionu 
Cchinvali/Jižní Osetie v Gruzii. Vojenská 
infrastruktura defenzivního a ofenzivního 
charakteru s velkým operačním rozmezím, 
včetně praporů dělostřelectva s opakovaně 
použitelnými raketami (takzvané jednotky 
„Smerč“, „Grad“ a „Uragan“), prapory s 
raketami země-vzduch (S-300, OSA, 
Točka/Točka U), delostřelectvo s raketami 
země-vzduch (Strela-10, 2S6 Tunguska), 
prapory s raketami s vlastním pohonem 
(2S3 „Akacia“) představují vážnou 
hrozbu pro celý černomořský region. 
Námořní oblast v okupované Abcházii 
kontrolují hlídkové čluny pobřežní stráže,
včetně člunů typu „Mangust“ a „Sobol“, 
které mají základnu v přístavu Očamčira 
a Suchumi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 112
Javier Nart

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. se znepokojením bere na vědomí, že 
Rusko významně zvýšilo svou leteckou a 
námořní obranu v povodí Černého moře 
nasazením nových námořních 
protilodních raket (s doletem 600 km, 
schopných doletět až do Bosporu) a tím, 
že ruským bojovým letadlům zajistilo 
kontrolu nad zhruba třemi čtvrtinami 
vzdušného prostoru u povodí Černého 
moře (čímž prakticky ztrojnásobilo počet 
letišť na Krymu); poukazuje v této 
souvislosti na skutečnost, že Rusko zvýšilo 
svůj potenciál jak z hlediska 
strategického, tak taktického: strategické 
bombardéry dlouhého doletu, které jsou 
schopny nést protilodní střely, a letecký 
průzkum probíhající v blízkosti západního 
pobřeží Černého moře mohou proniknout 
hluboko do střední Evropy; dvě brigády 
námořní pěchoty – za případné podpory 
vrtulníkových výsadkových lodí třídy 
Mistral – představují z hlediska taktiky 
významnou potenciální hrozbu vylodění;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 113
Charles Tannock

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. se znepokojením bere na vědomí, že 
Rusko významně zvýšilo svou leteckou a 
námořní obranu v povodí Černého moře 
nasazením nových námořních protilodních 

5. se znepokojením bere na vědomí, že 
Rusko významně zvýšilo svou leteckou a 
námořní obranu v povodí Černého moře 
nasazením nových námořních protilodních 
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raket (s doletem 600 km, schopných doletět 
až do Bosporu) a tím, že ruským bojovým 
letadlům zajistilo kontrolu nad zhruba 
třemi čtvrtinami vzdušného prostoru u 
povodí Černého moře (čímž prakticky 
ztrojnásobilo počet letišť na Krymu); 
poukazuje v této souvislosti na skutečnost, 
že Rusko zvýšilo svůj potenciál jak z 
hlediska strategického, tak taktického: 
strategické bombardéry dlouhého doletu, 
které jsou schopny nést protilodní střely, a 
letecký průzkum probíhající v blízkosti 
západního pobřeží Černého moře mohou
proniknout hluboko do střední Evropy; dvě 
brigády námořní pěchoty – za případné 
podpory vrtulníkových výsadkových lodí 
třídy Mistral – představují z hlediska 
taktiky významnou potenciální hrozbu 
vylodění;

raket (s doletem 600 km, schopných doletět 
až do Bosporu) a tím, že ruským bojovým 
letadlům zajistilo kontrolu nad zhruba 
třemi čtvrtinami vzdušného prostoru u 
povodí Černého moře (čímž prakticky 
ztrojnásobilo počet letišť na Krymu); 
poukazuje v této souvislosti na skutečnost, 
že Rusko zvýšilo svůj potenciál jak z 
hlediska strategického, tak taktického: 
strategické bombardéry dlouhého doletu, 
které jsou schopny nést protilodní střely, a 
letecký průzkum probíhající v blízkosti 
západního pobřeží Černého moře mají 
potenciál proniknout hluboko do střední 
Evropy; dvě brigády námořní pěchoty –
za případné podpory vrtulníkových 
výsadkových lodí třídy Mistral –
představují z hlediska taktiky významnou 
potenciální hrozbu vylodění;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. se znepokojením bere na vědomí, že 
Rusko významně zvýšilo svou leteckou a 
námořní obranu v povodí Černého moře 
nasazením nových námořních protilodních 
raket (s doletem 600 km, schopných doletět 
až do Bosporu) a tím, že ruským bojovým 
letadlům zajistilo kontrolu nad zhruba 
třemi čtvrtinami vzdušného prostoru u 
povodí Černého moře (čímž prakticky 
ztrojnásobilo počet letišť na Krymu); 
poukazuje v této souvislosti na skutečnost, 
že Rusko zvýšilo svůj potenciál jak z 
hlediska strategického, tak taktického: 
strategické bombardéry dlouhého doletu, 
které jsou schopny nést protilodní střely, a 
letecký průzkum probíhající v blízkosti 

5. bere na vědomí, že Rusko významně 
zvýšilo svou leteckou a námořní obranu v 
povodí Černého moře nasazením nových 
námořních protilodních raket (s doletem 
600 km, schopných doletět až do Bosporu) 
a tím, že ruským bojovým letadlům 
zajistilo kontrolu nad zhruba třemi 
čtvrtinami vzdušného prostoru u povodí 
Černého moře (čímž prakticky 
ztrojnásobilo počet letišť na Krymu); 
poukazuje v této souvislosti na skutečnost, 
že Rusko zvýšilo svůj potenciál jak z 
hlediska strategického, tak taktického: 
strategické bombardéry dlouhého doletu, 
které jsou schopny nést protilodní střely, a 
letecký průzkum probíhající v blízkosti 
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západního pobřeží Černého moře mohou 
proniknout hluboko do střední Evropy; dvě 
brigády námořní pěchoty – za případné 
podpory vrtulníkových výsadkových lodí 
třídy Mistral – představují z hlediska 
taktiky významnou potenciální hrozbu 
vylodění;

západního pobřeží Černého moře mohou 
proniknout hluboko do střední Evropy; dvě 
brigády námořní pěchoty – za případné 
podpory vrtulníkových výsadkových lodí 
třídy Mistral – představují z hlediska 
taktiky významnou potenciální hrozbu 
vylodění;

Or. fr

Pozměňovací návrh 115
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. se znepokojením bere na vědomí, že 
Rusko významně zvýšilo svou leteckou a 
námořní obranu v povodí Černého moře 
nasazením nových námořních protilodních 
raket (s doletem 600 km, schopných doletět 
až do Bosporu) a tím, že ruským bojovým 
letadlům zajistilo kontrolu nad zhruba 
třemi čtvrtinami vzdušného prostoru u 
povodí Černého moře (čímž prakticky 
ztrojnásobilo počet letišť na Krymu); 
poukazuje v této souvislosti na skutečnost, 
že Rusko zvýšilo svůj potenciál jak z 
hlediska strategického, tak taktického:
strategické bombardéry dlouhého doletu, 
které jsou schopny nést protilodní střely, a 
letecký průzkum probíhající v blízkosti 
západního pobřeží Černého moře mohou 
proniknout hluboko do střední Evropy; 
dvě brigády námořní pěchoty –
za případné podpory vrtulníkových 
výsadkových lodí třídy Mistral –
představují z hlediska taktiky významnou 
potenciální hrozbu vylodění;

5. se znepokojením bere na vědomí, že 
Rusko významně zvýšilo svou leteckou a 
námořní obranu v povodí Černého moře 
nasazením nových námořních protilodních 
raket (s doletem 600 km, schopných doletět 
až do Bosporu) a tím, že ruským bojovým 
letadlům zajistilo kontrolu nad zhruba 
třemi čtvrtinami vzdušného prostoru u 
povodí Černého moře (čímž prakticky 
ztrojnásobilo počet letišť na Krymu); 
poukazuje v této souvislosti na skutečnost, 
že Rusko zvýšilo svůj potenciál jak z 
hlediska strategického, tak taktického: 
domnívá se, že v této situaci se každé 
diplomatické, regionální a mezinárodní 
fórum, na němž má Moskva vedoucí 
úlohu, musí stát životně důležitým 
prostorem pro diskusi o žádoucích 
diplomatických řešeních této 
problematiky; 

Or. it
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Pozměňovací návrh 116
Fernando Maura Barandiarán

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. se znepokojením bere na vědomí, že 
Rusko významně zvýšilo svou leteckou a 
námořní obranu v povodí Černého moře 
nasazením nových námořních protilodních 
raket (s doletem 600 km, schopných doletět 
až do Bosporu) a tím, že ruským bojovým 
letadlům zajistilo kontrolu nad zhruba 
třemi čtvrtinami vzdušného prostoru u 
povodí Černého moře (čímž prakticky 
ztrojnásobilo počet letišť na Krymu); 
poukazuje v této souvislosti na skutečnost, 
že Rusko zvýšilo svůj potenciál jak z 
hlediska strategického, tak taktického: 
strategické bombardéry dlouhého doletu, 
které jsou schopny nést protilodní střely, a 
letecký průzkum probíhající v blízkosti 
západního pobřeží Černého moře mohou 
proniknout hluboko do střední Evropy; 
dvě brigády námořní pěchoty – za případné 
podpory vrtulníkových výsadkových lodí 
třídy Mistral – představují z hlediska 
taktiky významnou potenciální hrozbu 
vylodění;

5. se znepokojením bere na vědomí, že 
Rusko významně zvýšilo svou leteckou a 
námořní obranu v povodí Černého moře 
nasazením nových námořních protilodních 
raket (s doletem 600 km, schopných doletět 
až do Bosporu) a tím, že ruským bojovým 
letadlům zajistilo kontrolu nad zhruba 
třemi čtvrtinami vzdušného prostoru u 
povodí Černého moře (čímž prakticky 
ztrojnásobilo počet letišť na Krymu); 
poukazuje v této souvislosti na skutečnost, 
že Rusko zvýšilo svůj potenciál jak z 
hlediska strategického, tak taktického: 
strategické bombardéry dlouhého doletu, 
které jsou schopny nést protilodní střely, a 
letecký průzkum probíhající v blízkosti 
západního pobřeží Černého moře; dvě 
brigády námořní pěchoty – za případné 
podpory vrtulníkových výsadkových lodí 
třídy Mistral – představují z hlediska 
taktiky významnou potenciální hrozbu;

Or. es

Pozměňovací návrh 117
Marek Jurek

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. se znepokojením bere na vědomí, že 
Rusko významně zvýšilo svou leteckou a 
námořní obranu v povodí Černého moře 
nasazením nových námořních protilodních 

5. se znepokojením bere na vědomí, že 
Rusko významně zvýšilo svou leteckou a 
námořní obranu v povodí Černého moře 
nasazením nových námořních protilodních 
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raket (s doletem 600 km, schopných doletět 
až do Bosporu) a tím, že ruským bojovým 
letadlům zajistilo kontrolu nad zhruba 
třemi čtvrtinami vzdušného prostoru u 
povodí Černého moře (čímž prakticky 
ztrojnásobilo počet letišť na Krymu); 
poukazuje v této souvislosti na skutečnost, 
že Rusko zvýšilo svůj potenciál jak z 
hlediska strategického, tak taktického: 
strategické bombardéry dlouhého doletu, 
které jsou schopny nést protilodní střely, a 
letecký průzkum probíhající v blízkosti 
západního pobřeží Černého moře mohou 
proniknout hluboko do střední Evropy; dvě 
brigády námořní pěchoty – za případné 
podpory vrtulníkových výsadkových lodí 
třídy Mistral – představují z hlediska 
taktiky významnou potenciální hrozbu 
vylodění;

raket (s doletem 600 km, schopných doletět 
až do Bosporu) a tím, že ruským bojovým 
letadlům zajistilo kontrolu nad zhruba 
třemi čtvrtinami vzdušného prostoru u 
povodí Černého moře (čímž prakticky 
ztrojnásobilo počet letišť na Krymu); 
poukazuje v této souvislosti na skutečnost, 
že Rusko zvýšilo svůj potenciál jak z 
hlediska strategického, tak taktického: 
strategické bombardéry dlouhého doletu, 
které jsou schopny nést protilodní střely, a 
letecký průzkum probíhající v blízkosti 
západního pobřeží Černého moře mohou 
proniknout hluboko do střední Evropy; dvě 
brigády námořní pěchoty – za případné 
podpory vrtulníkových výsadkových lodí 
třídy Mistral – představují z hlediska 
taktiky významnou potenciální hrozbu 
vylodění; naléhavě vyzývá Francii, aby 
neodvolatelně a s konečnou platností 
ukončila prodej obojživelných útočných 
plavidel Rusku;

Or. pl

Pozměňovací návrh 118
Eleftherios Synadinos

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. se znepokojením bere na vědomí, že 
Rusko významně zvýšilo svou leteckou a 
námořní obranu v povodí Černého moře 
nasazením nových námořních 
protilodních raket (s doletem 600 km, 
schopných doletět až do Bosporu) a tím, 
že ruským bojovým letadlům zajistilo 
kontrolu nad zhruba třemi čtvrtinami 
vzdušného prostoru u povodí Černého 
moře (čímž prakticky ztrojnásobilo počet 
letišť na Krymu); poukazuje v této 
souvislosti na skutečnost, že Rusko zvýšilo 
svůj potenciál jak z hlediska 

5. bere na vědomí, že Rusko významně 
zvýšilo svou leteckou a námořní obranu v 
povodí Černého moře; 



PE552.050v01-00 62/127 AM\1055090CS.doc

CS

strategického, tak taktického: strategické
bombardéry dlouhého doletu, které jsou 
schopny nést protilodní střely, a letecký 
průzkum probíhající v blízkosti západního 
pobřeží Černého moře mohou proniknout 
hluboko do střední Evropy; dvě brigády 
námořní pěchoty – za případné podpory 
vrtulníkových výsadkových lodí třídy 
Mistral – představují z hlediska taktiky 
významnou potenciální hrozbu vylodění;

Or. el

Pozměňovací návrh 119
Ioan Mircea Pașcu

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5 a. je hluboce znepokojen prohlášením 
prezidenta Putina o tom, že byl připraven 
uvést ruské jaderné síly do stavu 
pohotovosti při obsazování Krymu, pokud 
by Západ býval proti této anexi zasáhl; je 
rovněž hluboce znepokojen hrozivými 
prohlášeními vysoce postavených ruských 
představitelů, že Rusko má právo rozmístit 
a skrývat na Krymu jaderné zbraně; se 
znepokojením bere na vědomí, že v březnu 
2015 rozmístilo Rusko na Krymu během 
vojenského cvičení nezveřejněný počet 
strategických bombardérů TU22M3 
schopných nést jaderné zbraně;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5 a. bere s vážným znepokojením na 
vědomí agresivní směřování NATO, které 
se projevuje v cvičeních, jež provádí v 
některých státech u pobřeží Ruska; 
připomíná, že již v únoru bylo přemístěno 
140 vozidel a 1 400 vojáků do vzdálenosti 
pouhých 300 metrů od hranice Estonska 
s Ruskem; vyjadřuje své znepokojení nad 
vojenskými cvičeními, která NATO 
uskutečnilo na bulharském pobřeží;

Or. es

Pozměňovací návrh 121
Javier Nart

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poznamenává, že potenciální ruské 
rozmístění zbraňových systémů s dvojí 
funkcí na Krymu zpochybňuje dobré 
úmysly Ruska, pokud jde o dosažení 
pokroku při plnění vícestranného 
programu jaderného odzbrojování v 
souvislosti s nadcházejícím přezkumem 
Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a 
maří úsilí, jehož bylo v tomto ohledu již 
dosaženo;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 122
Georgios Epitideios

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poznamenává, že potenciální ruské 
rozmístění zbraňových systémů s dvojí 
funkcí na Krymu zpochybňuje dobré 
úmysly Ruska, pokud jde o dosažení 
pokroku při plnění vícestranného 
programu jaderného odzbrojování v 
souvislosti s nadcházejícím přezkumem 
Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a 
maří úsilí, jehož bylo v tomto ohledu již 
dosaženo;

vypouští se

Or. el

Pozměňovací návrh 123
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poznamenává, že potenciální ruské 
rozmístění zbraňových systémů s dvojí 
funkcí na Krymu zpochybňuje dobré 
úmysly Ruska, pokud jde o dosažení 
pokroku při plnění vícestranného programu 
jaderného odzbrojování v souvislosti s 
nadcházejícím přezkumem Smlouvy o 
nešíření jaderných zbraní a maří úsilí, 
jehož bylo v tomto ohledu již dosaženo;

6. poznamenává, že potenciální ruské 
rozmístění zbraňových systémů s dvojí 
funkcí na Krymu zpochybňuje dobré 
úmysly Ruska, pokud jde o dosažení 
pokroku při plnění vícestranného programu 
jaderného odzbrojování v souvislosti s 
nadcházejícím přezkumem Smlouvy o 
nešíření jaderných zbraní a maří úsilí, 
jehož bylo v tomto ohledu již dosaženo, 
přičemž tato politika je pouze důsledkem 
odstoupení Spojených států Amerických 
od Smlouvy ABM (Anti-Ballistic Missile 
Treaty) a důsledkem umístění 
protiraketového štítu NATO v Evropě, 
který je namířen proti Rusku;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 124
Marek Jurek

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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6. poznamenává, že potenciální ruské 
rozmístění zbraňových systémů s dvojí 
funkcí na Krymu zpochybňuje dobré 
úmysly Ruska, pokud jde o dosažení 
pokroku při plnění vícestranného programu 
jaderného odzbrojování v souvislosti s 
nadcházejícím přezkumem Smlouvy o 
nešíření jaderných zbraní a maří úsilí, 
jehož bylo v tomto ohledu již dosaženo;

6. poznamenává, že potenciální ruské 
rozmístění zbraňových systémů s dvojí 
funkcí na Krymu zpochybňuje dobré 
úmysly Ruska, pokud jde o dosažení 
pokroku při plnění vícestranného programu 
jaderného odzbrojování v souvislosti s 
nadcházejícím přezkumem Smlouvy o 
nešíření jaderných zbraní a maří úsilí, 
jehož bylo v tomto ohledu již dosaženo; 
ostře kritizuje skutečnost, že Rusko 
udržuje a modernizuje svůj arzenál 
taktických jaderných hlavic, který je 
mnohonásobně větší než odpovídající 
arzenál NATO; je znepokojen signály o 
tom, že Rusko porušuje smlouvu o 
nešíření jaderných raket středního a 
dlouhého doletu, což by pro Evropu a 
další bezprostřední sousedy Ruska 
znamenalo vážnou hrozbu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 125
Eleftherios Synadinos

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poznamenává, že potenciální ruské 
rozmístění zbraňových systémů s dvojí 
funkcí na Krymu zpochybňuje dobré 
úmysly Ruska, pokud jde o dosažení 
pokroku při plnění vícestranného 
programu jaderného odzbrojování v 
souvislosti s nadcházejícím přezkumem 
Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a 
maří úsilí, jehož bylo v tomto ohledu již 
dosaženo;

6. poznamenává, že potenciální ruské 
rozmístění zbraňových systémů s dvojí 
funkcí na Krymu ohrožuje vícestranný
program jaderného odzbrojování v 
souvislosti s nadcházejícím přezkumem 
Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a 
maří úsilí, jehož bylo v tomto ohledu již 
dosaženo

Or. el
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Pozměňovací návrh 126
Javier Nart

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. považuje nedávné přelety ruských 
bojových letadel v blízkosti válečných lodí 
NATO a průzkumné platformy v Černém 
moři za jasný důkaz agresivnějšího 
přístupu Ruska v povodí Černého moře a 
varuje před zvýšeným rizikem eskalace;

7. považuje nedávné přelety ruských 
bojových letadel v blízkosti válečných lodí 
NATO a průzkumné platformy v Černém 
moři za možný důkaz agresivnějšího 
přístupu Ruska v povodí Černého moře a 
varuje před zvýšeným rizikem eskalace; 
domnívá se, že volbou umírněnějších 
výrazů a za použití „měkké diplomacie“ 
by mohli aktéři konfliktu i vnější strany 
dosáhnout lepších výsledků, než za 
pomoci zvýšeného ruchu vojenských 
letadel mezi oběma zeměmi;

Or. es

Pozměňovací návrh 127
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. považuje nedávné přelety ruských 
bojových letadel v blízkosti válečných lodí 
NATO a průzkumné platformy v Černém 
moři za jasný důkaz agresivnějšího 
přístupu Ruska v povodí Černého moře a 
varuje před zvýšeným rizikem eskalace;

7. považuje nedávné přelety ruských 
bojových letadel v blízkosti válečných lodí 
NATO a průzkumné platformy v Černém 
moři za jasný důkaz agresivnějšího 
přístupu v povodí Černého moře a varuje 
před zvýšeným rizikem eskalace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 128
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE



PE552.050v01-00 68/127 AM\1055090CS.doc

CS

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. považuje nedávné přelety ruských 
bojových letadel v blízkosti válečných lodí 
NATO a průzkumné platformy v Černém 
moři za jasný důkaz agresivnějšího 
přístupu Ruska v povodí Černého moře a 
varuje před zvýšeným rizikem eskalace;

7. považuje nedávné přelety ruských 
bojových letadel v blízkosti válečných lodí 
NATO a průzkumné platformy v Černém 
moři za jasný důkaz agresivnějšího 
přístupu Ruska v povodí Černého moře a 
varuje před zvýšeným rizikem eskalace; 
vyzývá k vytvoření přímých vojenských 
komunikačních kanálů mezi 
znepřátelenými stranami, aby se předešlo 
tragickým nedorozuměním, která by 
mohla mít dalekosáhlé vojenské a 
bezpečnostní následky;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. považuje nedávné přelety ruských 
bojových letadel v blízkosti válečných lodí 
NATO a průzkumné platformy v Černém 
moři za jasný důkaz agresivnějšího 
přístupu Ruska v povodí Černého moře a 
varuje před zvýšeným rizikem eskalace;

7. považuje nedávné přelety ruských 
bojových letadel v blízkosti válečných lodí 
NATO a průzkumné platformy v Černém 
moři za jasný důkaz agresivnějšího 
přístupu Ruska v povodí Černého moře a 
varuje před zvýšeným rizikem eskalace; 
všímá si vojenských výcvikových operací 
NATO v oblasti Černého moře a 
čtyřnásobného zvýšení četnosti přeletů 
NATO přes baltské regiony;  kritizuje to, 
že obě strany zintenzivňují demonstraci 
své síly, což vede pouze ke zvyšování 
napětí;

Or. it
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Pozměňovací návrh 130
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že rozmístění leteckých sil 
NATO v baltské oblasti, jakožto součást 
bezprostředních zajišťovacích opatření a 
rozšíření dohledu nad baltským vzdušným 
prostorem, je neodůvodněné a je součástí 
vojenské provokační kampaně Aliance; 
připomíná, že veškeré záznamy o 
přeletech ruských letadel pořízené v rámci 
manévrů NATO se týkaly pouze přeletů 
nad mezinárodními vodami;

Or. es

Pozměňovací návrh 131
Javier Nart

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je hluboce znepokojen extrémně vážnou 
situací ve východní Ukrajině – kde válka 
vede k destabilizaci Ukrajiny a celé oblasti 
– včetně zjevného tažení s cílem vytvořit 
pozemní koridor spojující ruské území s 
Krymem napříč územím ovládaným 
separatisty podél západního pobřeží 
Azovského moře (Mariupol);

8. je hluboce znepokojen extrémně vážnou 
situací ve východní Ukrajině – kde válka 
vede k destabilizaci Ukrajiny a celé oblasti;

Or. es

Pozměňovací návrh 132
Charles Tannock
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je hluboce znepokojen extrémně vážnou 
situací ve východní Ukrajině – kde válka 
vede k destabilizaci Ukrajiny a celé oblasti 
– včetně zjevného tažení s cílem vytvořit 
pozemní koridor spojující ruské území s 
Krymem napříč územím ovládaným 
separatisty podél západního pobřeží 
Azovského moře (Mariupol);

8. je hluboce znepokojen extrémně vážnou 
situací ve východní Ukrajině – kde válka 
vede k destabilizaci Ukrajiny a celé oblasti 
– včetně soustavné hrozby vytvoření 
pozemního koridoru k Mariupolu podél 
západního pobřeží Azovského moře přes 
území kontrolované separatisty;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je hluboce znepokojen extrémně vážnou 
situací ve východní Ukrajině – kde válka 
vede k destabilizaci Ukrajiny a celé oblasti 
– včetně zjevného tažení s cílem vytvořit 
pozemní koridor spojující ruské území s 
Krymem napříč územím ovládaným 
separatisty podél západního pobřeží 
Azovského moře (Mariupol);

8. je hluboce znepokojen extrémně vážnou 
situací ve východní Ukrajině – kde válka 
způsobená nedodržením dohod z 21. 
února 2014 podepsaných představiteli 
tehdejších opozičních stran, ministry 
zahraničí Francie, Německa a Polska, 
porušením článků 108, 110, 112 a 126 
ukrajinské ústavy rozhodnutím Rady ze 
dne 22. února 2015 (svržení prezidenta 
Janukovyče) a ze dne 24. února 2015 
(odvolání soudců ústavního soudu) a 
zamítavým postojem, který v březnu a 
dubnu 2014 zaujala kyjevská vláda k 
vyjednávání o vhodném politickém, 
hospodářském a kulturním statusu 
Luhanska a Doněcka, vedla k 
destabilizaci země a celého regionu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 134
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je hluboce znepokojen extrémně vážnou 
situací ve východní Ukrajině – kde válka 
vede k destabilizaci Ukrajiny a celé oblasti 
– včetně zjevného tažení s cílem vytvořit 
pozemní koridor spojující ruské území s 
Krymem napříč územím ovládaným 
separatisty podél západního pobřeží 
Azovského moře (Mariupol);

8. je hluboce znepokojen extrémně vážnou 
situací ve východní Ukrajině – kde válka 
vede k destabilizaci Ukrajiny a celé oblasti 
– včetně možného tažení s cílem vytvořit 
pozemní koridor spojující ruské území s 
Krymem napříč územím ovládaným 
separatisty podél západního pobřeží 
Azovského moře (Mariupol);

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Marek Jurek

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je hluboce znepokojen extrémně vážnou 
situací ve východní Ukrajině – kde válka 
vede k destabilizaci Ukrajiny a celé oblasti 
– včetně zjevného tažení s cílem vytvořit 
pozemní koridor spojující ruské území s 
Krymem napříč územím ovládaným 
separatisty podél západního pobřeží 
Azovského moře (Mariupol);

8. je hluboce znepokojen extrémně vážnou 
situací ve východní Ukrajině – kde válka 
vede k destabilizaci Ukrajiny a celé oblasti 
– včetně zjevného tažení s cílem vytvořit 
pozemní koridor spojující ruské území s 
Krymem napříč územím ovládaným 
separatisty podél západního pobřeží 
Azovského moře (Mariupol), v jehož 
důsledku by mohla být Ukrajina zcela 
odříznuta od moře;

Or. pl

Pozměňovací návrh 136
Eleftherios Synadinos
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je hluboce znepokojen extrémně vážnou 
situací ve východní Ukrajině – kde válka 
vede k destabilizaci Ukrajiny a celé oblasti 
– včetně zjevného tažení s cílem vytvořit 
pozemní koridor spojující ruské území s 
Krymem napříč územím ovládaným 
separatisty podél západního pobřeží 
Azovského moře (Mariupol);

8. je hluboce znepokojen extrémně vážnou 
situací ve východní Ukrajině, kde válka 
vede k destabilizaci Ukrajiny a celé oblasti;

Or. el

Pozměňovací návrh 137
Marek Jurek

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. podporuje iniciativu prezidenta Petra 
Porošenka vyslat na východní Ukrajinu 
mírové síly; připomíná, že na poskytování 
zbrojní pomoci Ukrajině není vyhlášeno 
žádné embargo, a vyjadřuje přesvědčení, 
že taková pomoc ze strany Evropské unie 
by mohla účinně přispět k zastavení šířící 
se ruské agrese; vyzývá mezinárodní 
komunitu k zahájení činnosti stálé 
monitorovací mise, která zajistí, že budou 
respektována práva ukrajinských a 
tatarských komunit na Krymu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 138
Marek Jurek
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Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. za nejvhodnější reakci na vleklou 
okupaci Krymu považuje to, aby státy EU, 
které jsou členy NATO, podpořily 
urychlené přistoupení Gruzie k 
Severoatlantické smlouvě; naléhavě 
vyzývá Ukrajinu a Moldavsko, aby přijaly 
opatření zabraňující dodávkám zbraní a 
vojenských zásob do oblasti Podněstří, a 
to jak po zemi, tak vzduchem;  apeluje na 
EU a NATO, aby Ukrajině poskytly 
pomoc při zajišťování bezpečnosti na 
hranici s Podněstřím;

Or. pl

Pozměňovací návrh 139
Georgios Epitideios

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. odsuzuje skutečnost, že Rusko přímo i 
nepřímo podporuje činy separatistů, a 
usnadňuje tak pokračování války; je 
znepokojen zprávami o válečných 
zločinech, jež jsou páchány v oblasti 
kontrolované separatisty podporovanými 
Ruskem; naléhavě žádá Rusko, aby 
uplatnilo svůj vliv k ukončení agrese;

vypouští se

Or. el

Pozměňovací návrh 140
Eleftherios Synadinos

Návrh usnesení
Bod 9



PE552.050v01-00 74/127 AM\1055090CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. odsuzuje skutečnost, že Rusko přímo i 
nepřímo podporuje činy separatistů, a 
usnadňuje tak pokračování války; je 
znepokojen zprávami o válečných 
zločinech, jež jsou páchány v oblasti 
kontrolované separatisty podporovanými 
Ruskem; naléhavě žádá Rusko, aby 
uplatnilo svůj vliv k ukončení agrese;

vypouští se

Or. el

Pozměňovací návrh 141
Javier Nart

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. odsuzuje skutečnost, že Rusko přímo i 
nepřímo podporuje činy separatistů, a 
usnadňuje tak pokračování války; je 
znepokojen zprávami o válečných 
zločinech, jež jsou páchány v oblasti 
kontrolované separatisty podporovanými 
Ruskem; naléhavě žádá Rusko, aby 
uplatnilo svůj vliv k ukončení agrese;

9. odsuzuje skutečnost, že Rusko přímo i 
nepřímo podporuje činy separatistů, a 
usnadňuje tak pokračování války; je 
znepokojen zprávami o válečných 
zločinech, jež jsou páchány jak v oblasti 
kontrolované separatisty podporovanými 
Ruskem, tak v ukrajinské části 
prostřednictvím finančí podpory ze strany 
oligarchů; naléhavě žádá obě strany, aby 
uplatnily svůj vliv k ukončení agrese;

Or. es

Pozměňovací návrh 142
Kati Piri

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. odsuzuje skutečnost, že Rusko přímo i 9. odsuzuje skutečnost, že Rusko přímo i 
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nepřímo podporuje činy separatistů, a 
usnadňuje tak pokračování války; je 
znepokojen zprávami o válečných 
zločinech, jež jsou páchány v oblasti 
kontrolované separatisty podporovanými 
Ruskem; naléhavě žádá Rusko, aby 
uplatnilo svůj vliv k ukončení agrese;

nepřímo podporuje činy separatistů, a 
usnadňuje tak pokračování války; je 
znepokojen zprávami o válečných 
zločinech, jež jsou páchány v oblasti 
kontrolované separatisty podporovanými 
Ruskem, včetně sestřelení civilního letadla 
MH-17; naléhavě žádá Rusko, aby 
uplatnilo svůj vliv k ukončení agrese, a 
opakuje, že na válečné zločiny se nemůže 
vztahovat žádná amnestie;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Zdzisław Krasnodębski

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. odsuzuje skutečnost, že Rusko přímo i 
nepřímo podporuje činy separatistů, a 
usnadňuje tak pokračování války; je 
znepokojen zprávami o válečných 
zločinech, jež jsou páchány v oblasti 
kontrolované separatisty podporovanými 
Ruskem; naléhavě žádá Rusko, aby 
uplatnilo svůj vliv k ukončení agrese;

9. odsuzuje skutečnost, že Rusko přímo i 
nepřímo podporuje činy separatistů, a to i 
dodávkami zbraní a náborem vojáků, a 
usnadňuje tak pokračování války; je 
znepokojen zprávami o válečných 
zločinech, jež jsou páchány v oblasti 
kontrolované separatisty podporovanými 
Ruskem; naléhavě žádá Rusko, aby 
okamžitě stáhlo všechny své vojenské 
složky z ukrajinského území a aby 
uplatnilo svůj vliv k ukončení agrese;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. odsuzuje skutečnost, že Rusko přímo i 9. souhlasí s tím, že Rusko přímo i 
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nepřímo podporuje činy separatistů, a 
usnadňuje tak pokračování války; je 
znepokojen zprávami o válečných 
zločinech, jež jsou páchány v oblasti 
kontrolované separatisty podporovanými 
Ruskem; naléhavě žádá Rusko, aby 
uplatnilo svůj vliv k ukončení agrese;

nepřímo podporuje místní obyvatelstvo, 
zejména tím, že na svém území přijalo 
1 200 000 uprchlíků a že do pásma 
konfliktu vyslalo 14 humanitárních 
konvojů; naléhavě žádá Rusko a Spojené 
státy americké, aby uplatnily svůj vliv k 
ukončení agrese;

Or. fr

Pozměňovací návrh 145
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. odsuzuje skutečnost, že Rusko přímo i 
nepřímo podporuje činy separatistů, a 
usnadňuje tak pokračování války; je 
znepokojen zprávami o válečných 
zločinech, jež jsou páchány v oblasti 
kontrolované separatisty podporovanými 
Ruskem; naléhavě žádá Rusko, aby 
uplatnilo svůj vliv k ukončení agrese;

9. odsuzuje skutečnost, že Rusko přímo i 
nepřímo podporuje činy separatististickýh 
skupin na Ukrajině, a usnadňuje tak 
pokračování války; je znepokojen 
zprávami o válečných zločinech, jež jsou 
páchány v oblasti kontrolované separatisty 
podporovanými Ruskem; naléhavě žádá 
Rusko, aby uplatnilo svůj vliv k ukončení 
agrese a aby dodržovalo minské dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. odsuzuje skutečnost, že Rusko přímo i 
nepřímo podporuje činy separatistů, a 
usnadňuje tak pokračování války; je 
znepokojen zprávami o válečných 
zločinech, jež jsou páchány v oblasti 
kontrolované separatisty podporovanými 

9. odsuzuje skutečnost, že Rusko přímo i 
nepřímo podporuje činy separatistů, a 
usnadňuje tak pokračování války; je 
znepokojen zprávami o válečných 
zločinech, jež jsou páchány v oblasti 
kontrolované separatisty podporovanými 
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Ruskem; naléhavě žádá Rusko, aby 
uplatnilo svůj vliv k ukončení agrese;

Ruskem; naléhavě žádá Rusko, aby 
uplatnilo svůj vliv k ukončení agrese a 
dalších válečných zločinů a k zabránění 
tomu, aby si konflikt vyžádal další oběti;

Or. hr

Pozměňovací návrh 147
Fernando Maura Barandiarán

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. odsuzuje skutečnost, že Rusko přímo i 
nepřímo podporuje činy separatistů, a 
usnadňuje tak pokračování války; je 
znepokojen zprávami o válečných 
zločinech, jež jsou páchány v oblasti 
kontrolované separatisty podporovanými 
Ruskem; naléhavě žádá Rusko, aby 
uplatnilo svůj vliv k ukončení agrese;

9. odsuzuje skutečnost, že Rusko přímo i 
nepřímo podporuje činy separatistů; je 
znepokojen zprávami o válečných 
zločinech, jež jsou páchány v oblasti 
kontrolované separatisty podporovanými 
Ruskem; naléhavě žádá Rusko, aby 
uplatnilo svůj vliv k ukončení agrese;

Or. es

Pozměňovací návrh 148
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. odsuzuje skutečnost, že Rusko přímo i 
nepřímo podporuje činy separatistů, a 
usnadňuje tak pokračování války; je 
znepokojen zprávami o válečných 
zločinech, jež jsou páchány v oblasti 
kontrolované separatisty podporovanými 
Ruskem; naléhavě žádá Rusko, aby
uplatnilo svůj vliv k ukončení agrese;

9. odsuzuje skutečnost, že Rusko přímo i 
nepřímo podporuje činy separatistů,
distancuje se od zásahů Západu, pokud 
jde o prodej zbraní ukrajinskému vojsku, 
jakož i o činnost extrémně pravicových 
dobrovolných polovojenských skupin, 
včetně Batlionu Azov; domnívá se, že tyto 
faktory napomáhají pokračování války; je 
znepokojen zprávami o válečných 
zločinech; naléhavě žádá Rusko a všechny 
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zúčastněné strany, aby uplatnily svůj vliv 
k ukončení agrese;

Or. it

Pozměňovací návrh 149
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. odsuzuje přímou podporu 
poskytovanou ukrajinskou vládou a 
regionálními úřady Dněpropetrovska 
ozbrojeným milicím, které tvoří otevřeně 
nacionalističtí a extremiští radikálové 
nazývaní jako zvláštní Batalion 
„Donbas“, zvláštní battalion „Aidar“, “, 
zvláštní battalion „Sytch“,  zvláštní 
regiment „Azov“, , zvláštní battalion 
„Dnipro-1“,  zvláštní battalion „Dnipro-
2“,  vojenské jednotky ukrajinských 
dobrovolníků „Pravy Sektor“ a 40 dalších 
skupin tohoto typu; odsuzuje opakované 
porušování lidských práv a válečné 
zločiny spáchané těmito ozbrojenými 
skupinami na civilistech v Doněcku a 
Luhansku, zejména pokud jde o případy, 
na něž upozornila zpráva nevládní 
organizace Amnesty International ze dne 
8. září 2014 EUR 50/040/2014;  požaduje, 
aby ukrajinská vláda rospustila a 
odzbrojila tyto ozbrojené skupiny, které 
nemají místo v demokracii, v jejímž rámci 
může zákonně nosit zbraně, zatýkat a 
provádět policejní operace pouze policie a 
ozbrojené síly, které byly ustanoveny na 
základě zákona a které jsou kontrolovány 
civilními orgány;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 150
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. odsuzuje podporu poskytovanou 
Západem ukrajinské vládě; připomíná, že 
tato vláda stála za převratem, na němž se 
podílely fašistické a neonacistické živly;

Or. es

Pozměňovací návrh 151
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. naléhavě vyzývá Komisi a MMF, aby 
zablokovaly finanční pomoc poskytovanou 
Ukrajině, jelikož je využívána na 
financování války vedené touto zemí proti 
obyvatelstvu Doněcka a Luhanska, války, 
která je chybně nazývána 
„protiteroristickou operací“;

Or. fr

Pozměňovací návrh 152
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyjadřuje politování nad skutečností, 
že iniciativy zaměřené na spolupráci v 
oblasti regionální bezpečnosti Černého 

vypouští se
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moře BLACKSEAFOR a Black Sea 
Harmony, jejichž záměrem bylo ukázat 
vnějšímu světu, že pobřežní země mohou 
převzít primární odpovědnost za svou 
bezpečnost, se ukázaly jako příliš slabé a 
jsou nyní ochromeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Arnaud Danjean

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. domnívá se, že Turecko, jako člen 
organizace NATO a země, která oficiálně 
kandiduje na přistoupení k EU, je 
strategicky významným partnerem pro 
bezpečnost v regionu; odsuzuje však 
skutečnost, že diplomatický postoj, který 
Turecko nedávno zaujalo, zejména pokud 
jde o krizi na Blízkém a Středním 
východě, byl přinejmenším nejednoznačný 
a v rozporu se stanovisky EU a NATO;

Or. fr

Pozměňovací návrh 154
Charles Tannock

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že vztah s Ruskem, které je 
důležitým hráčem mezinárodního systému, 
by měl být dlouhodobě kooperativní spíše 
než konfliktní; zastává ovšem názor, že 
vzhledem k nedostatku důvěry související s 
jednáním, k němuž se Rusko v poslední 

11. zdůrazňuje, že vztah s Ruskem, které je 
důležitým hráčem mezinárodního systému, 
by měl být dlouhodobě kooperativní spíše 
než konfrontační; zastává ovšem názor, že 
vzhledem k nedostatku důvěry související s 
jednáním, k němuž se Rusko v poslední 
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době uchyluje, by se jakékoli obnovení 
spolupráce mělo v krátkodobém a 
střednědobém horizontu i nadále opírat 
předně o silné strategické zajišťovací 
opatření, které východním zemím nabízí 
NATO a poté o skutečnost, že politické 
řešení založené na přijetí nezákonné anexe 
Krymu není možné;

době uchyluje, by se jakékoli obnovení 
spolupráce mělo v krátkodobém a 
střednědobém horizontu i nadále opírat 
předně o silné strategické zajišťovací 
opatření, které východním zemím nabízí 
NATO a poté o skutečnost, že politické 
řešení založené na přijetí nezákonné anexe 
Krymu není možné;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Angel Dzhambazki

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že vztah s Ruskem, které je 
důležitým hráčem mezinárodního systému, 
by měl být dlouhodobě kooperativní spíše 
než konfliktní; zastává ovšem názor, že 
vzhledem k nedostatku důvěry související s 
jednáním, k němuž se Rusko v poslední 
době uchyluje, by se jakékoli obnovení 
spolupráce mělo v krátkodobém a 
střednědobém horizontu i nadále opírat 
předně o silné strategické zajišťovací 
opatření, které východním zemím nabízí 
NATO a poté o skutečnost, že politické 
řešení založené na přijetí nezákonné anexe 
Krymu není možné;

11. zdůrazňuje, že vztah s Ruskem, které je 
důležitým hráčem mezinárodního systému, 
by měl být dlouhodobě kooperativní a měl 
by se zakládat na upřímně míněném 
politickém dialogu spíše než na 
konfrontaci; zastává ovšem názor, že 
vzhledem k nedostatku důvěry související s 
jednáním, k němuž se Rusko v poslední 
době uchyluje, by se jakékoli obnovení 
spolupráce mělo v krátkodobém a 
střednědobém horizontu i nadále opírat 
předně o silné strategické zajišťovací 
opatření, které východním zemím nabízí 
NATO a poté o skutečnost, že politické 
řešení založené na přijetí nezákonné anexe 
Krymu není možné;

Or. bg

Pozměňovací návrh 156
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že vztah s Ruskem, které je 
důležitým hráčem mezinárodního systému, 
by měl být dlouhodobě kooperativní spíše 
než konfliktní; zastává ovšem názor, že
vzhledem k nedostatku důvěry související 
s jednáním, k němuž se Rusko v poslední 
době uchyluje, by se jakékoli obnovení 
spolupráce mělo v krátkodobém a 
střednědobém horizontu i nadále opírat 
předně o silné strategické zajišťovací 
opatření, které východním zemím nabízí
NATO a poté o skutečnost, že politické 
řešení založené na přijetí nezákonné 
anexe Krymu není možné;

11. zdůrazňuje, že vztah s Ruskem, které je 
důležitým hráčem mezinárodního systému, 
by měl být dlouhodobě kooperativní spíše 
než konfliktní; zastává názor, že jakékoli 
obnovení spolupráce by mělo v 
krátkodobém a střednědobém horizontu i 
nadále vycházet ze stažení jednotek NATO
z východní Evropy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 157
Ioan Mircea Pașcu

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že vztah s Ruskem, které je 
důležitým hráčem mezinárodního systému, 
by měl být dlouhodobě kooperativní spíše 
než konfliktní; zastává ovšem názor, že 
vzhledem k nedostatku důvěry související s 
jednáním, k němuž se Rusko v poslední 
době uchyluje, by se jakékoli obnovení 
spolupráce mělo v krátkodobém a 
střednědobém horizontu i nadále opírat 
předně o silné strategické zajišťovací 
opatření, které východním zemím nabízí
NATO a poté o skutečnost, že politické 
řešení založené na přijetí nezákonné 
anexe Krymu není možné;

11. zdůrazňuje, že vztah s Ruskem, které je 
důležitým hráčem mezinárodního systému, 
by měl být celkově dlouhodobě 
kooperativní spíše než konfliktní; zastává 
ovšem názor, že vzhledem k nedostatku 
důvěry související s jednáním, k němuž se 
Rusko v poslední době uchyluje, se musí 
veškeré zmírnění napětí a obnovení 
spolupráce zakládat kromě důsledného 
dodržování minských dohod ze strany 
Ruska (které se týkají pouze konfliktu na 
východní Ukrajině) na navrácení Krymu 
Ukrajině, čímž se obnoví status quo ante, 
a na dalších výrazných strategických 
krocích, jimiž NATO zajišťuje bezpečnost 
svých východních členů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 158
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že vztah s Ruskem, které je 
důležitým hráčem mezinárodního systému, 
by měl být dlouhodobě kooperativní spíše 
než konfliktní; zastává ovšem názor, že 
vzhledem k nedostatku důvěry související 
s jednáním, k němuž se Rusko v poslední 
době uchyluje, by se jakékoli obnovení 
spolupráce mělo v krátkodobém a 
střednědobém horizontu i nadále opírat 
předně o silné strategické zajišťovací 
opatření, které východním zemím nabízí 
NATO a poté o skutečnost, že politické 
řešení založené na přijetí nezákonné 
anexe Krymu není možné;

11. zdůrazňuje, že vztah s Ruskem, které je 
důležitým hráčem mezinárodního systému, 
by měl být dlouhodobě kooperativní spíše 
než konfliktní; 

Or. es

Pozměňovací návrh 159
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že vztah s Ruskem, které je 
důležitým hráčem mezinárodního systému, 
by měl být dlouhodobě kooperativní spíše 
než konfliktní; zastává ovšem názor, že 
vzhledem k nedostatku důvěry související 
s jednáním, k němuž se Rusko v poslední 
době uchyluje, by se jakékoli obnovení 
spolupráce mělo v krátkodobém a 
střednědobém horizontu i nadále opírat
předně o silné strategické zajišťovací 
opatření, které východním zemím nabízí 

11. zdůrazňuje, že vztah s Ruskem, které je 
sice důležitým hráčem mezinárodního 
systému, ale které se kloní ke spolupráci s 
Východem, především s Pekingem 
(možným stmelujícím prvkem v systému 
alternativních aliancí, který není na 
Západě závislý), by měl být  kooperativní 
spíše než konfliktní; zastává názor, že by 
se jakékoli obnovení spolupráce mělo v 
krátkodobém a střednědobém horizontu i 
nadále opírat o to, že tato krize nemůže mít 
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NATO a poté o skutečnost, že politické 
řešení založené na přijetí nezákonné 
anexe Krymu není možné;

jiné než politické či dilomatické řešení;

Or. it

Pozměňovací návrh 160
Gabrielius Landsbergis

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že vztah s Ruskem, které je 
důležitým hráčem mezinárodního systému, 
by měl být dlouhodobě kooperativní spíše 
než konfliktní; zastává ovšem názor, že 
vzhledem k nedostatku důvěry související s 
jednáním, k němuž se Rusko v poslední 
době uchyluje, by se jakékoli obnovení 
spolupráce mělo v krátkodobém a 
střednědobém horizontu i nadále opírat 
předně o silné strategické zajišťovací 
opatření, které východním zemím nabízí 
NATO a poté o skutečnost, že politické 
řešení založené na přijetí nezákonné 
anexe Krymu není možné;

11. zdůrazňuje, že vztah s Ruskem, které je 
důležitým hráčem mezinárodního systému, 
by měl být dlouhodobě kooperativní spíše 
než konfliktní; zastává ovšem názor, že 
vzhledem k nedostatku důvěry související s 
jednáním, k němuž se Rusko v poslední 
době uchyluje, by se jakékoli obnovení 
spolupráce mělo v krátkodobém a 
střednědobém horizontu jednoznačně
opírat předně o silné strategické zajišťovací 
opatření, které východním zemím nabízí 
NATO a poté o změnu ruské politiky vůči 
Ukrajině, zejména o důsledné a 
bezpodmínečné uplatňování minských 
dohod ze září 2014 a z února 2015, a to i 
pokud jde o opětovné získání kontroly 
ukrajinských orgánů nad ukrajinským 
územím v rámci mezinárodně uznaných 
hranic, tj. o navrácení Krymu Ukrajině;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Eleftherios Synadinos

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že vztah s Ruskem, které je 
důležitým hráčem mezinárodního systému, 
by měl být dlouhodobě kooperativní spíše 
než konfliktní; zastává ovšem názor, že 
vzhledem k nedostatku důvěry související s 
jednáním, k němuž se Rusko v poslední 
době uchyluje, by se jakékoli obnovení 
spolupráce mělo v krátkodobém a 
střednědobém horizontu i nadále opírat 
předně o silné strategické zajišťovací 
opatření, které východním zemím nabízí 
NATO a poté o skutečnost, že politické 
řešení založené na přijetí nezákonné 
anexe Krymu není možné;

11. zdůrazňuje, že vztah s Ruskem, které je 
důležitým hráčem mezinárodního systému, 
by měl být dlouhodobě kooperativní spíše 
než konfliktní; zastává ovšem názor, že 
vzhledem k nedostatku důvěry související s 
jednáním, k němuž se Rusko v poslední 
době uchyluje, by se jakékoli obnovení 
spolupráce mělo v krátkodobém a 
střednědobém horizontu i nadále opírat 
předně o silné strategické zajišťovací 
opatření, které východním zemím nabízí 
EU;

Or. el

Pozměňovací návrh 162
Gabrielius Landsbergis

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje naději, že dohoda o příměří z 
Minsku, jíž bylo dosaženo dne 12. února 
2015, vydrží a poskytne čas pro vyjednání 
politického řešení;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Zdzisław Krasnodębski

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje naději, že dohoda o příměří z 12. je hluboce znepokojen tím, že dohoda 
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Minsku, jíž bylo dosaženo dne 12. února 
2015, vydrží a poskytne čas pro vyjednání 
politického řešení;

o příměří z Minsku, jíž bylo dosaženo dne 
12. února 2015, byla opakovaně porušena 
Ruskem podporovanými separatisty, a to 
zejména v oblasti města Debalceve a 
poblíž Mariupolu; vyjadřuje naději, že 
tato dohoda bude dodržována a prováděna 
všemi stranami a poskytne čas pro 
vyjednání politického řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje naději, že dohoda o příměří z 
Minsku, jíž bylo dosaženo dne 12. února 
2015, vydrží a poskytne čas pro vyjednání 
politického řešení;

12. vyjadřuje naději, že dohoda o příměří z 
Minsku, jíž bylo dosaženo dne 12. února 
2015, vydrží a poskytne čas pro vyjednání 
politického řešení s faktickými autoritami 
Luhansku a Doněcku v politických a 
hospodářských intencích minských 
dohod;

Or. fr

Pozměňovací návrh 165
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje naději, že dohoda o příměří z 
Minsku, jíž bylo dosaženo dne 12. února 
2015, vydrží a poskytne čas pro vyjednání 
politického řešení;

12. vyjadřuje naději, že bude pro dohodu z 
Minsku brzy účinně zaveden řádný soubor 
prováděcích opatření;

Or. en
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Pozměňovací návrh 166
Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje naději, že dohoda o příměří z 
Minsku, jíž bylo dosaženo dne 12. února 
2015, vydrží a poskytne čas pro vyjednání 
politického řešení;

12. vyjadřuje naději, že dohoda o příměří z 
Minsku, jíž bylo dosaženo dne 12. února 
2015, vydrží navzdory známkám toho, že 
je ze strany Ruska a separatistů 
porušována, a že poskytne čas pro 
vyjednání politického řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je přesvědčen o tom, že pokud Rusko 
nebude dodržovat dohodu o příměří z 
Minsku a bude pokračovat v destabilizaci 
východní Ukrajiny a nelegální anexi 
Krymu, bude režim sankcí pokračovat a 
dokonce posílí;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 168
Georgios Epitideios

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je přesvědčen o tom, že pokud Rusko 
nebude dodržovat dohodu o příměří z 
Minsku a bude pokračovat v destabilizaci 
východní Ukrajiny a nelegální anexi 
Krymu, bude režim sankcí pokračovat a 
dokonce posílí;

vypouští se

Or. el

Pozměňovací návrh 169
Javier Nart

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je přesvědčen o tom, že pokud Rusko 
nebude dodržovat dohodu o příměří z 
Minsku a bude pokračovat v destabilizaci 
východní Ukrajiny a nelegální anexi 
Krymu, bude režim sankcí pokračovat a 
dokonce posílí;

13. je přesvědčen o tom, že pokud Rusko 
nebude dodržovat dohodu o příměří z 
Minsku a bude pokračovat v destabilizaci 
východní Ukrajiny a nelegální anexi 
Krymu, bude režim sankcí pokračovat;

Or. es

Pozměňovací návrh 170
Kati Piri

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je přesvědčen o tom, že pokud Rusko 
nebude dodržovat dohodu o příměří z 
Minsku a bude pokračovat v destabilizaci 
východní Ukrajiny a nelegální anexi 
Krymu, bude režim sankcí pokračovat a 
dokonce posílí;

13. je přesvědčen o tom, že pokud Rusko 
nebude dodržovat dohodu o příměří z 
Minsku a bude pokračovat v destabilizaci 
východní Ukrajiny a nelegální anexi 
Krymu, bude režim sankcí nejenom 
pokračovat, ale také posílí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 171
Charles Tannock

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je přesvědčen o tom, že pokud Rusko 
nebude dodržovat dohodu o příměří z 
Minsku a bude pokračovat v destabilizaci 
východní Ukrajiny a nelegální anexi 
Krymu, bude režim sankcí pokračovat a 
dokonce posílí;

13. je přesvědčen o tom, že pokud Rusko 
nebude dodržovat podmínky poslední 
dohody o příměří z Minsku a bude 
pokračovat v destabilizaci východní 
Ukrajiny a nelegální anexi Krymu, měl by 
být režim sankcí vůči Ruské federaci 
posílen a měla by se zvážit možnost, zda by 
nebylo vhodné poskytnout Ukrajině na její 
vlastní obranu vojenské prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je přesvědčen o tom, že pokud Rusko
nebude dodržovat dohodu o příměří z 
Minsku a bude pokračovat v destabilizaci 
východní Ukrajiny a nelegální anexi 
Krymu, bude režim sankcí pokračovat a 
dokonce posílí;

13. je přesvědčen o tom, že Rusko tuto
dohodu dodrží, jak ukazují zprávy 
pozorovatelských misí OBSE, které 
zaznamenaly stažení těžkých zbraní ze 
strany povstalců a až na několik málo 
místních incidentů obecné ukončení 
násilností; režim sankcí musí být proto 
zrušen;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 173
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je přesvědčen o tom, že pokud Rusko 
nebude dodržovat dohodu o příměří z 
Minsku a bude pokračovat v destabilizaci 
východní Ukrajiny a nelegální anexi 
Krymu, bude režim sankcí pokračovat a 
dokonce posílí;

13. je přesvědčen o tom, že pokud Rusko 
nebude dodržovat dohody o příměří z 
Minsku a bude pokračovat v destabilizaci 
východní Ukrajiny a nelegální anexi 
Krymu, bude režim sankcí pokračovat a 
dokonce posílí;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je přesvědčen o tom, že pokud Rusko 
nebude dodržovat dohodu o příměří z 
Minsku a bude pokračovat v destabilizaci 
východní Ukrajiny a nelegální anexi 
Krymu, bude režim sankcí pokračovat a 
dokonce posílí;

13. je přesvědčen o tom, že pokud Rusko 
nebude dodržovat dohodu o příměří z 
Minsku a bude pokračovat v destabilizaci 
východní Ukrajiny a nelegální anexi 
Krymu, bude režim sankcí pokračovat a 
dokonce posílí; domnívá se, že EU musí 
projevit jednotu, solidaritu a odhodlání 
při sankcionování Ruska za kroky, které 
jsou v rozporu s platnými mezinárodními 
pravidly; zdůrazňuje, že stávající 
mezinárodní právní rámec je nutno plně 
dodržovat a že dialog mezi EU a Ruskem 
musí být udržován, pouze budou-li 
současně uplatňovány sankce podle 
dohody z Minsku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 175
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je přesvědčen o tom, že pokud Rusko 
nebude dodržovat dohodu o příměří z 
Minsku a bude pokračovat v destabilizaci 
východní Ukrajiny a nelegální anexi 
Krymu, bude režim sankcí pokračovat a 
dokonce posílí;

13. je přesvědčen o tom, že pokud Rusko 
nebude dodržovat dohodu o příměří z 
Minsku a bude pokračovat v destabilizaci 
východní Ukrajiny a nelegální anexi 
Krymu, bude režim sankcí pokračovat a 
posílí;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je přesvědčen o tom, že pokud Rusko 
nebude dodržovat dohodu o příměří z 
Minsku a bude pokračovat v destabilizaci 
východní Ukrajiny a nelegální anexi 
Krymu, bude režim sankcí pokračovat a 
dokonce posílí;

13. je přesvědčen o tom, že dokud Rusko 
nebude plně dodržovat dohodu o příměří z 
Minsku a bude pokračovat v destabilizaci 
východní Ukrajiny a nelegální anexi 
Krymu, bude režim sankcí pokračovat a 
posílí;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je přesvědčen o tom, že pokud Rusko 
nebude dodržovat dohodu o příměří z 

13. je přesvědčen o tom, že Unie by měla 
navrhnout, aby se svolalo jednání u 
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Minsku a bude pokračovat v destabilizaci 
východní Ukrajiny a nelegální anexi 
Krymu, bude režim sankcí pokračovat a 
dokonce posílí;

kulatého stolu, u něhož by zasedlo Rusko, 
Ukrajina a všichni regionální aktéři i 
Unie samotná;

Or. it

Pozměňovací návrh 178
Eleftherios Synadinos

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je přesvědčen o tom, že pokud Rusko
nebude dodržovat dohodu o příměří z 
Minsku a bude pokračovat v destabilizaci 
východní Ukrajiny a nelegální anexi 
Krymu, bude režim sankcí pokračovat a 
dokonce posílí;

13. je přesvědčen o tom, že pokud Rusko
nebo Ukrajina nebudou dodržovat dohodu 
o příměří z Minsku a budou pokračovat v 
destabilizaci východní Ukrajiny, lze 
přijmout příslušná opatření;

Or. el

Pozměňovací návrh 179
Hilde Vautmans

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Rusko, aby projevilo dobrou 
vůli a ochotu komunikovat a otevřelo své 
trhy pro evropské ovoce, zeleninu, maso a 
mléčné produkty;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Gabrielius Landsbergis
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Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. připomíná, že je třeba obnovit v 
povodí Černého moře strategickou 
rovnováhu; opětovně poukazuje na to, že 
toho lze dosáhnout posílením přítomnosti 
jednotek NATO a USA v regionu, které by 
zvýšilo zastrašující potenciál 
nejangažovanějších spojenců a 
organizace NATO jako takové v tomto 
konkrétním regionu;  zastává názor, že 
pobřežní státy, spojí-li své síly, mohou být 
velkým přínosem, a vyzývá proto 
Ukrajinu, Moldavsko a Gruzii, aby začaly 
uvažovat o možnosti vytvoření společné 
vojenské jednotky, a členské státy NATO 
zase vybízí k tomu, aby uvažovaly o 
podpoře této iniciativy;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Gabrielius Landsbergis

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. vyzývá členské státy EU, aby 
zachovaly neochvějnost a jednotu v 
odhodlání uplatňovat vůči Rusku 
sjednané sankce, mj. na základě zmrazení 
veškeré vojenské a obranné spolupráce a 
zrušení smluv, jako je smlouva, podle níž 
měly být Rusku dodány obojživelné bitevní 
lodě třídy Mistral;

Or. en
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Pozměňovací návrh 182
James Carver

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá provádění energetické politiky EU 
na podporu energetické bezpečnosti pro 
všechny členské státy; naléhavě žádá 
členské státy, aby přijaly kroky nezbytné k 
zajištění těžby ropy a zemního plynu a 
činností souvisejících s jejich přepravou v 
oblasti Černého moře;

14. naléhavě žádá členské státy, aby přijaly 
kroky nezbytné k zajištění těžby ropy a 
zemního plynu a činností souvisejících s 
jejich přepravou v oblasti Černého moře;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Angel Dzhambazki

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá provádění energetické politiky EU 
na podporu energetické bezpečnosti pro 
všechny členské státy; naléhavě žádá 
členské státy, aby přijaly kroky nezbytné k 
zajištění těžby ropy a zemního plynu a 
činností souvisejících s jejich přepravou v 
oblasti Černého moře;

14. vítá provádění energetické politiky EU 
na podporu energetické bezpečnosti pro 
všechny členské státy; naléhavě žádá 
členské státy, aby přijaly kroky nezbytné k 
zajištění těžby ropy a zemního plynu a 
činností souvisejících s jejich přepravou v 
oblasti Černého moře; doporučuje, aby 
Komise a Rada poskytly prostřednictvím 
investičních a finančních opatření aktivní 
pomoc Bulharsku, a zajistily mu tak 
dodávky energie s ohledem na to, že 
Bulharsko je případným přerušením 
dodávek zemního plynu nejvíce ohroženo;

Or. bg

Pozměňovací návrh 184
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
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Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá provádění energetické politiky EU 
na podporu energetické bezpečnosti pro 
všechny členské státy; naléhavě žádá 
členské státy, aby přijaly kroky nezbytné k 
zajištění těžby ropy a zemního plynu a 
činností souvisejících s jejich přepravou v 
oblasti Černého moře;

14. vítá, že Rusko přispívá k 
energetickému zabezpečení všech 
členských států; naléhavě žádá členské 
státy, aby přijaly kroky nezbytné k zajištění 
těžby ropy a zemního plynu a činností 
souvisejících s jejich přepravou v oblasti 
Černého moře, zejména na základě 
jednání o obnovení projektu „South 
Stream“;

Or. fr

Pozměňovací návrh 185
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá provádění energetické politiky EU 
na podporu energetické bezpečnosti pro 
všechny členské státy; naléhavě žádá 
členské státy, aby přijaly kroky nezbytné k 
zajištění těžby ropy a zemního plynu a 
činností souvisejících s jejich přepravou v 
oblasti Černého moře;

14. vítá provádění energetické politiky EU 
na podporu energetické bezpečnosti pro 
všechny členské státy; naléhavě žádá 
členské státy, aby přijaly kroky nezbytné k 
zajištění těžby ropy a zemního plynu a 
činností souvisejících s jejich přepravou v 
oblasti Černého moře; vyzývá EU, aby v 
rámci své strategie pro energetickou 
nezávislost pokračovala ve svých 
iniciativách zaměřených na diverzifikaci 
energetických dodávek z oblasti Černého 
moře;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
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Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá provádění energetické politiky EU 
na podporu energetické bezpečnosti pro 
všechny členské státy; naléhavě žádá
členské státy, aby přijaly kroky nezbytné k 
zajištění těžby ropy a zemního plynu a 
činností souvisejících s jejich přepravou v 
oblasti Černého moře;

14. bere na vědomí provádění energetické 
politiky EU na podporu energetické 
bezpečnosti pro všechny členské státy; 
naléhavě žádá členské státy, aby přijaly 
kroky nezbytné k zajištění těžby ropy a 
zemního plynu a činností souvisejících s 
jejich přepravou v oblasti Černého moře; je 
toho názoru, že konstruktivní vztah 
důvěry k sousedním zemím je pro zajištění 
dodávek energie členským státům tou 
nejlepší zárukou;

Or. es

Pozměňovací návrh 187
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá provádění energetické politiky EU 
na podporu energetické bezpečnosti pro 
všechny členské státy; naléhavě žádá 
členské státy, aby přijaly kroky nezbytné k 
zajištění těžby ropy a zemního plynu a 
činností souvisejících s jejich přepravou v 
oblasti Černého moře;

14. vítá provádění energetické politiky EU 
zaměřené na podporu energetické 
bezpečnosti a snížení energetické 
závislosti pro všechny členské státy;

Or. hr

Pozměňovací návrh 188
Marek Jurek

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá provádění energetické politiky EU 
na podporu energetické bezpečnosti pro 
všechny členské státy; naléhavě žádá 
členské státy, aby přijaly kroky nezbytné k 
zajištění těžby ropy a zemního plynu a 
činností souvisejících s jejich přepravou v 
oblasti Černého moře;

14. vítá provádění energetické politiky EU
na podporu energetické bezpečnosti pro 
všechny členské státy; naléhavě žádá 
členské státy, aby přijaly kroky nezbytné k 
zajištění těžby ropy a zemního plynu a 
činností souvisejících s jejich přepravou v 
oblasti Černého moře; vyzývá Evropskou 
komisi, aby obnovila práce na výstavbě 
plynovodu Nabucco;

Or. pl

Pozměňovací návrh 189
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je znepokojen skutečností, že prospěch 
z těžby a přepravy ropy a zemního plynu 
v Černém moři je stále více závislý na 
míře militarizace vyvolané nezákonnou 
anexí Krymu Ruskem a následnou 
přítomností ruského potenciálu v této 
oblasti;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 190
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je znepokojen skutečností, že prospěch 
z těžby a přepravy ropy a zemního plynu 
v Černém moři je stále více závislý na míře 

15. je znepokojen skutečností, že prospěch 
z těžby a přepravy ropy a zemního plynu 
v Černém moři je stále více závislý na míře 



PE552.050v01-00 98/127 AM\1055090CS.doc

CS

militarizace vyvolané nezákonnou anexí
Krymu Ruskem a následnou přítomností
ruského potenciálu v této oblasti;

militarizace vyvolané americkými 
provokacemi na Krymu namířenými proti 
Rusku, které vedly ke vzrůstu ruského 
potenciálu v této oblasti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 191
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je znepokojen skutečností, že prospěch 
z těžby a přepravy ropy a zemního plynu 
v Černém moři je stále více závislý na míře 
militarizace vyvolané nezákonnou anexí 
Krymu Ruskem a následnou přítomností 
ruského potenciálu v této oblasti;

15. je znepokojen skutečností, že prospěch 
z těžby a přepravy ropy a zemního plynu 
v Černém moři je stále více závislý na míře 
militarizace vyvolané nezákonnou anexí 
Krymu Ruskem a následnou přítomností 
ruského potenciálu v této oblasti; znovu 
potvrzuje, že vzhledem k potenciální 
nestabilitě a zejména kvůli závislosti 
Evropy na Černém moři, pokud jde o 
přepravu dodávek energie, má EU 
strategický zájem na tom, aby odradila 
regionální aktéry od riskantních praktik, 
a za tímto účelem možná bude muset 
vyslat evropské námořní a letecké 
prostředky do oblasti Černého moře;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je znepokojen skutečností, že prospěch 
z těžby a přepravy ropy a zemního plynu 
v Černém moři je stále více závislý na míře 

15. je znepokojen skutečností, že prospěch 
z těžby a přepravy ropy a zemního plynu 
v Černém moři je stále více závislý na míře 
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militarizace vyvolané nezákonnou anexí 
Krymu Ruskem a následnou přítomností 
ruského potenciálu v této oblasti;

militarizace vyvolané destabilizací 
Ukrajiny, která začala na konci roku 
2013;

Or. es

Pozměňovací návrh 193
Georgios Epitideios

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je znepokojen skutečností, že prospěch 
z těžby a přepravy ropy a zemního plynu 
v Černém moři je stále více závislý na míře 
militarizace vyvolané nezákonnou anexí 
Krymu Ruskem a následnou přítomností 
ruského potenciálu v této oblasti;

15. je znepokojen skutečností, že prospěch 
z těžby a přepravy ropy a zemního plynu 
v Černém moři je stále více závislý na míře 
militarizace vyvolané anexí Krymu 
Ruskem a následnou přítomností ruského 
potenciálu v této oblasti;

Or. el

Pozměňovací návrh 194
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je znepokojen skutečností, že prospěch 
z těžby a přepravy ropy a zemního plynu 
v Černém moři je stále více závislý na míře 
militarizace vyvolané nezákonnou anexí 
Krymu Ruskem a následnou přítomností 
ruského potenciálu v této oblasti;

15. je znepokojen skutečností, že prospěch 
z těžby a přepravy ropy a zemního plynu 
v Černém moři je stále více závislý na míře 
militarizace vyvolané nezákonnou anexí 
Krymu Ruskem a následnou přítomností 
ruského potenciálu v této oblasti; apeluje 
na členské státy, aby přijaly kroky 
nezbytné k zajištění bezpečnosti těžby ropy 
a zemního plynu a jejich přepravy v 
oblasti Černého moře;

Or. hr
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Pozměňovací návrh 195
Eleftherios Synadinos

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je znepokojen skutečností, že prospěch 
z těžby a přepravy ropy a zemního plynu 
v Černém moři je stále více závislý na míře 
militarizace vyvolané nezákonnou anexí 
Krymu Ruskem a následnou přítomností 
ruského potenciálu v této oblasti;

15. obává se, že prospěch z těžby a 
přepravy ropy a zemního plynu v Černém 
moři závisí na mírovém řešení vzniklých 
problémů; 

Or. el

Pozměňovací návrh 196
Angel Dzhambazki

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. se znepokojením bere na vědomí 
posílenou spolupráci mezi Tureckem a 
Ruskem v energetických otázkách, 
zejména plánované vybudování plynovodu 
Turecký proud, který zcela promění 
situaci v regionu;

Or. bg

Pozměňovací návrh 197
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že současná krize má vliv 
na spolupráci v dalších důležitých 
oblastech, jako je řízení hranic a 
bezpečnosti (zejména kontrola migrace), 
nezákonné obchodování a boj proti 
organizovanému zločinu;

16. zdůrazňuje, že současná krize má vliv 
na spolupráci v dalších důležitých 
oblastech, jako je řízení hranic a 
bezpečnosti (zejména kontrola migrace), 
nedovolené obchodování a boj proti 
organizovanému zločinu;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že současná krize má vliv
na spolupráci v dalších důležitých 
oblastech, jako je řízení hranic a 
bezpečnosti (zejména kontrola migrace), 
nezákonné obchodování a boj proti 
organizovanému zločinu;

16. lituje, že současná krize má dopad na 
spolupráci v dalších důležitých oblastech, 
jako je řízení hranic a bezpečnosti, 
nezákonné obchodování a boj proti 
organizovanému zločinu;

Or. es

Pozměňovací návrh 199
Kati Piri

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Rusko, aby dodržovalo práva 
místních obyvatel na Krymu, zejména 
domorodých krymských Tatrů, tisíce 
kterých opustily svoji zemi ze strachu před 
pronásledováním a vyhledaly útočiště v 
jiných oblastech na Ukrajině;

17. vyzývá Rusko, aby dodržovalo lidská 
práva místních obyvatel na Krymu, 
zejména domorodých krymských Tatarů, z 
nichž tisíce opustily svoji zemi ze strachu 
před pronásledováním a vyhledaly útočiště 
v jiných oblastech na Ukrajině;
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Or. en

Pozměňovací návrh 200
Tibor Szanyi

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Rusko, aby dodržovalo práva 
místních obyvatel na Krymu, zejména 
domorodých krymských Tatrů, tisíce 
kterých opustily svoji zemi ze strachu před 
pronásledováním a vyhledaly útočiště v 
jiných oblastech na Ukrajině;

17. vyzývá Rusko, aby plně dodržovalo 
práva místních obyvatel na Krymu, se 
zvláštním ohledem na etnické a 
národnostní menšiny, zejména domorodé 
krymské Tatary, z nichž tisíce opustily 
svoji zemi ze strachu před 
pronásledováním a vyhledaly útočiště v 
jiných oblastech na Ukrajině;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Rusko, aby dodržovalo práva 
místních obyvatel na Krymu, zejména 
domorodých krymských Tatrů, tisíce 
kterých opustily svoji zemi ze strachu před 
pronásledováním a vyhledaly útočiště v 
jiných oblastech na Ukrajině;

17. vyzývá Rusko, aby nadále dodržovalo 
práva místních obyvatel na Krymu, 
zejména domorodých krymských Tatarů, 
Řeků, Arménů a Němců, jimž ruská vláda 
prezidentským výnosem č. 268 ze dne 21. 
dubna 2014 přiznala status nespravedlivě 
utiskovaného obyvatelstva a následně 
přijala opatření k jejich naprosté 
rehabilitaci, jakož i kompenzační 
opatření, která ukrajinská vláda dosud 
nikdy neprovedla; je velmi spokojen s tím, 
že jazyk krymských Tatarů byl uznán 
úředním jazykem Krymské republiky, a to 
na základě článku 10 ústavy Krymské 
republiky ze dne 11. dubna 2014, který mu 
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přiznává status úředního jazyka na tomto 
území podle článku 68 ústavy Ruské 
federace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 202
Afzal Khan

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Rusko, aby dodržovalo práva 
místních obyvatel na Krymu, zejména 
domorodých krymských Tatrů, tisíce 
kterých opustily svoji zemi ze strachu před 
pronásledováním a vyhledaly útočiště v 
jiných oblastech na Ukrajině;

17. odsuzuje otřesné porušování lidských 
práv i cenzuru svobody slova a 
pronásledování menšin; vyzývá Rusko, 
aby dodržovalo práva místních obyvatel na 
Krymu, zejména domorodých krymských 
Tatarů, jichž se to týká především a z 
nichž tisíce opustily svoji zemi ze strachu 
před pronásledováním a vyhledaly útočiště 
v jiných oblastech na Ukrajině; vyjadřuje s 
nimi solidaritu a naléhavě vyzývá ke 
zlepšení stavu a ochrany lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Rusko, aby dodržovalo práva 
místních obyvatel na Krymu, zejména 
domorodých krymských Tatrů, tisíce 
kterých opustily svoji zemi ze strachu před 
pronásledováním a vyhledaly útočiště v 
jiných oblastech na Ukrajině;

17. vyzývá Rusko, aby dodržovalo práva 
místních obyvatel na Krymu, zejména 
domorodých krymských Tatarů, z nichž
tisíce opustily svoji zemi ze strachu před 
pronásledováním a vyhledaly útočiště v 
jiných oblastech na Ukrajině; rovněž 
připomíná, že z Doněcku směrem do 
Ruska uprchly tisíce tamilských 



PE552.050v01-00 104/127 AM\1055090CS.doc

CS

uprchlíků, a vyzývá Rusko, aby 
dodržovalo jejich práva;

Or. es

Pozměňovací návrh 204
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Rusko, aby dodržovalo práva 
místních obyvatel na Krymu, zejména 
domorodých krymských Tatrů, tisíce 
kterých opustily svoji zemi ze strachu před 
pronásledováním a vyhledaly útočiště v 
jiných oblastech na Ukrajině;

17. vyzývá Rusko, aby dodržovalo práva 
místních obyvatel na Krymu, zejména 
domorodých krymských Tatarů, z nichž
tisíce uprchly ze své země ze strachu před 
pronásledováním a vyhledaly útočiště v 
jiných oblastech na Ukrajině;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Rusko, aby dodržovalo práva 
místních obyvatel na Krymu, zejména 
domorodých krymských Tatrů, tisíce 
kterých opustily svoji zemi ze strachu před 
pronásledováním a vyhledaly útočiště v 
jiných oblastech na Ukrajině;

17. vyzývá Rusko, aby dodržovalo práva 
místních obyvatel na Krymu, zejména 
domorodých krymských Tatarů, z nichž
tisíce opustily svoji zemi ze strachu před 
pronásledováním a vyhledaly útočiště v 
jiných oblastech na Ukrajině; odsuzuje 
systematické pronásledování zejména
krymských Tatarů, kteří se účastnili 
demonstrací na podporu ukrajinské 
územní celistvosti; vyzývá ruské orgány, 
aby okamžitě přestaly šikanovat výkonný 
orgán krymských Tatarů Medžlis;

Or. en
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Pozměňovací návrh 206
Ioan Mircea Pașcu

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Rusko, aby dodržovalo práva 
místních obyvatel na Krymu, zejména
domorodých krymských Tatrů, tisíce 
kterých opustily svoji zemi ze strachu před 
pronásledováním a vyhledaly útočiště v 
jiných oblastech na Ukrajině;

17. odsuzuje porušování lidských práv na 
Krymu, k němuž dochází od počátku jeho 
okupace ruskými jednotkami, včetně 
případů zastrašování a zmizení, zejména
pokud jde o krymské Tatary, z nichž tisíce 
opustily svoji zemi ze strachu před 
pronásledováním a vyhledaly útočiště v 
jiných oblastech na Ukrajině; vyzývá 
Rusko, aby dodržovalo práva místních 
obyvatel na Krymu, a vyzývá Ukrajinu, 
EU a její členské státy, aby dodržování 
lidských práv na Krymu monitorovaly; 

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Rusko, aby dodržovalo práva 
místních obyvatel na Krymu, zejména 
domorodých krymských Tatrů, tisíce 
kterých opustily svoji zemi ze strachu před 
pronásledováním a vyhledaly útočiště v 
jiných oblastech na Ukrajině;

17. vyzývá Rusko, aby dodržovalo práva 
místních obyvatel na Krymu, zejména 
domorodých krymských Tatrů, z nichž
tisíce opustily svoji zemi ze strachu před 
pronásledováním a vyhledaly útočiště v 
jiných oblastech na Ukrajině; je 
mimořádně znepokojen narůstajícím 
počtem případů zmizení či násilného 
zmizení1a;

__________________
1a ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. i) Římského 
statutu (2002).
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Or. de

Pozměňovací návrh 208
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. lituje, že Kyjev přispěl k vyvolání 
vnitřního válečného konfliktu tím, že se 
snažil významné části svého obyvatelstva 
upírat jazyková a kulturní práva;

Or. es

Pozměňovací návrh 209
Javier Nart

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá ukrajinskou vládu, aby využila 
všechny prostředky, které má k dispozici, 
k prošetření a stíhání válečných zločinů, 
jež byly na jejím území spáchány;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 210
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá ukrajinskou vládu, aby využila 
všechny prostředky, které má k dispozici, 
k prošetření a stíhání válečných zločinů, 

18. vyzývá ukrajinskou vládu, aby využila 
všechny prostředky, které má k dispozici, 
k prošetření a stíhání válečných zločinů, 
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jež byly na jejím území spáchány; jež byly na jejím území spáchány, 
konkrétně masakry spáchané provládními 
radikály dne 2. května 2014 v Oděse a 
členy zvláštního praporu „Azov“ dne 
9. května 2014 v Mariupolu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 211
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá ukrajinskou vládu, aby využila 
všechny prostředky, které má k dispozici, 
k prošetření a stíhání válečných zločinů, 
jež byly na jejím území spáchány;

18. vyzývá ukrajinskou vládu, aby využila 
všechny diplomatické prostředky, které má 
k dispozici, k prošetření a stíhání 
válečných zločinů, jež byly na jejím území 
spáchány;

Or. it

Pozměňovací návrh 212
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá ukrajinskou vládu, aby využila 
všechny prostředky, které má k dispozici, 
k prošetření a stíhání válečných zločinů, 
jež byly na jejím území spáchány;

18. vyzývá ukrajinskou vládu, aby využila 
všechny prostředky, které má k dispozici, 
k prošetření a stíhání válečných zločinů, 
jež byly v tomto konfliktu spáchány;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Afzal Khan
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Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá ukrajinskou vládu, aby využila 
všechny prostředky, které má k dispozici, 
k prošetření a stíhání válečných zločinů, 
jež byly na jejím území spáchány;

18. žádá, aby bylo mezinárodním 
organizacím monitorujícím dodržování 
lidských práv umožněno prošetření všech 
případů závažného porušování lidských 
práv na Krymu a potřebný větší přístup;
vyzývá ukrajinskou vládu, aby využila 
všechny prostředky, které má k dispozici, 
k prošetření a stíhání válečných zločinů, 
jež byly na jejím území spáchány;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Fernando Maura Barandiarán

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá ukrajinskou vládu, aby využila 
všechny prostředky, které má k dispozici, 
k prošetření a stíhání válečných zločinů, 
jež byly na jejím území spáchány;

18. vyzývá ukrajinskou vládu, aby využila 
všechny prostředky, které má k dispozici, 
k prošetření a stíhání válečných zločinů, 
jež byly na celém jejím území spáchány 
všemi bojovými silami;

Or. es

Pozměňovací návrh 215
Marek Jurek

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá ukrajinskou vládu, aby využila 
všechny prostředky, které má k dispozici, 

18. vyzývá ukrajinskou vládu, aby využila 
všechny prostředky, které má k dispozici, 
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k prošetření a stíhání válečných zločinů, 
jež byly na jejím území spáchány;

k prošetření a stíhání válečných zločinů, 
jež byly na jejím území spáchány; vyzývá 
mezinárodní společenství, včetně 
haagského tribunálu, aby zahájilo 
vyšetřování možných zločinů spáchaných 
během nezákonné anexe Krymu a 
konfliktu na východě Ukrajiny;

Or. pl

Pozměňovací návrh 216
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. poukazuje na mimořádnou 
zranitelnost životního prostředí v povodí 
Černého moře; zdůrazňuje, že rostoucí 
militarizace regionu představuje pro tento 
křehký ekosystém další ohrožení, a žádá, 
aby byl zřízen účinný mechanismus 
předcházení mimořádným událostem, 
jehož součástí bude spolehlivý systém pro 
výměnu informací mezi všemi zeměmi na 
jeho pobřeží v případě, že taková situace 
nastane;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Gabrielius Landsbergis

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. připomíná, že EU musí zůstat 
jednotná a stejně i vystupovat, pokud jde o 
ruskou hybridní válku na Ukrajině; je 
pevně přesvědčen o tom, že jednota je 



PE552.050v01-00 110/127 AM\1055090CS.doc

CS

nezbytným předpokladem účinné reakce 
na veškeré bezpečnostní hrozby a politické 
výzvy, které vyplývají z kombinace 
ruských vojenských i nevojenských akcí 
na Ukrajině;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá ukrajinskou vládu, aby 
zastavila útoky na svobodu vyjadřování a 
přestala vyvíjet tlak na nezávislý tisk, 
zejména na list „Vesti“, v jehož sídle byly 
v květnu a září 2014 provedeny dvě 
nepříjemné prohlídky a které se v červenci 
2014 rovněž stalo terčem dvou útoků;
žádá, aby byly zrušeny správní sankce, 
které ukrajinský státní výbor pro televizní 
a rozhlasové vysílání uvalil na televizní 
stanice „Inter“ a „112“ a na rozhlasovou 
stanici „Vesti“, jakož i zákaz vysílání 
televizní stanice SNS „Mir“ a 15 ruských 
televizních stanic na ukrajinském území z 
července 2014;

Or. fr

Pozměňovací návrh 219
Gabrielius Landsbergis

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. připomíná, že Rada Evropské unie 
zrušila dne 16. července 2014 embargo na 
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vývoz zbraní na Ukrajinu, takže již 
neexistují žádné překážky, tedy ani právní 
omezení, které by členským státům bránily 
dodávat Ukrajině zbraně pro obranné 
účely;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
James Carver

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že oblast Černého moře by 
měla mít pro EU opravdovou prioritu; 
domnívá se, že struktura Černomořské 
synergie je zastaralá; opětovně vyzývá 
Komisi a ESVČ, aby vypracovaly 
komplexní strategii EU pro oblast 
Černého moře;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Zdzisław Krasnodębski

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že oblast Černého moře by 
měla mít pro EU opravdovou prioritu; 
domnívá se, že struktura Černomořské 
synergie je zastaralá; opětovně vyzývá 
Komisi a ESVČ, aby vypracovaly 
komplexní strategii EU pro oblast Černého 
moře;

19. zdůrazňuje, že oblast Černého moře by 
měla mít pro EU opravdovou prioritu; 
domnívá se, že struktura Černomořské 
synergie je zastaralá; lituje, že nebyly vzaty 
v potaz obavy v souvislosti se spíše 
omezenými výsledky černomořské 
synergie ani požadavek, aby byla 
vypracována strategie EU pro oblast 
Černého moře, které Parlament vyjádřil v 
usnesení ze dne 20. ledna 2011 o strategii 
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EU pro oblast Černého moře 
(2010/2087(INI)); opětovně vyzývá 
Komisi a ESVČ, aby současně s 
probíhajícím přezkumem evropské politiky 
sousedství vypracovaly komplexní strategii 
EU pro oblast Černého moře a zajistily při 
tom přesně nastavený přístup, který 
zahrne všechny relevantní programy 
týkající se tohoto regionu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že oblast Černého moře by 
měla mít pro EU opravdovou prioritu; 
domnívá se, že struktura Černomořské 
synergie je zastaralá; opětovně vyzývá 
Komisi a ESVČ, aby vypracovaly 
komplexní strategii EU pro oblast Černého 
moře;

19. zdůrazňuje, že oblast Černého moře by 
měla mít pro EU opravdovou prioritu; 
naléhavě žádá Komisi, aby podpořila 
členské státy v jejich úsilí o nalezení 
řešení pro zvýšení jejich rozpočtu na 
obranu na optimální výši 2 °%;  naléhavě 
žádá Komisi, aby podpořila Rumunsko při 
hledání řešení pro zlepšení svých 
vojenských kapacit, s ohledem na hrozbu, 
kterou Rusko v oblasti Černého moře 
představuje; domnívá se, že 
Černomořskou synergii je třeba 
aktualizovat, reorganizovat a posílit; 
opětovně vyzývá Komisi a ESVČ, aby 
vypracovaly komplexní strategii EU pro 
oblast Černého moře; domnívá se, že 
ustanovení strategie EU pro námořní 
bezpečnost by měla být uplatněna rovněž v 
případě ustanovení týkajících se Černého 
moře;

Or. en
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Pozměňovací návrh 223
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že oblast Černého moře by 
měla mít pro EU opravdovou prioritu; 
domnívá se, že struktura Černomořské 
synergie je zastaralá; opětovně vyzývá 
Komisi a ESVČ, aby vypracovaly 
komplexní strategii EU pro oblast Černého 
moře;

19. zdůrazňuje, že oblast Černého moře by 
měla mít pro činnost zahraniční politiky 
EU opravdovou prioritu; domnívá se, že 
struktura Černomořské synergie je 
zastaralá; opětovně vyzývá Komisi a 
ESVČ, aby co nejdříve vypracovaly novou 
komplexní strategii EU pro oblast Černého 
moře;

Or. hr

Pozměňovací návrh 224
Gabrielius Landsbergis

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že oblast Černého moře by 
měla mít pro EU opravdovou prioritu; 
domnívá se, že struktura Černomořské 
synergie je zastaralá; opětovně vyzývá 
Komisi a ESVČ, aby vypracovaly 
komplexní strategii EU pro oblast Černého 
moře;

19. zdůrazňuje, že oblast Černého moře by 
měla mít pro EU opravdovou prioritu; 
domnívá se, že struktura Černomořské 
synergie je zastaralá; opětovně vyzývá 
Komisi a ESVČ, aby vypracovaly 
komplexní strategii EU pro oblast Černého 
moře; vyzývá k přezkumu Evropské 
bezpečnostní strategie a očekává, že 
přezkum evropské politiky sousedství 
přinese hlubší spolupráci SBOP s 
partnerskými pobřežními státy Černého 
moře;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
James Carver
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Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že navzdory skutečnosti, že 
Černomořská synergie je prakticky 
pozastavena, spolupráce se státy v povodí 
Černého moře by měla pokračovat; vítá 
probíhající mise SBOP – poradní misi 
EU, monitorovací misi EU a misi EU pro 
pomoc na hranicích – jako důležité složky 
přístupu EU k vyřešení vleklých konfliktů 
v této oblasti;

20. zdůrazňuje, že navzdory skutečnosti, že 
Černomořská synergie je prakticky 
pozastavena, spolupráce se státy v povodí 
Černého moře by měla pokračovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Zdzisław Krasnodębski

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že navzdory skutečnosti, že 
Černomořská synergie je prakticky 
pozastavena, spolupráce se státy v povodí 
Černého moře by měla pokračovat; vítá 
probíhající mise SBOP – poradní misi EU, 
monitorovací misi EU a misi EU pro 
pomoc na hranicích – jako důležité složky 
přístupu EU k vyřešení vleklých konfliktů 
v této oblasti;

20. zdůrazňuje, že navzdory skutečnosti, že 
Černomořská synergie je prakticky 
pozastavena, spolupráce se státy v povodí 
Černého moře by měla pokračovat; vítá 
probíhající mise SBOP – poradní misi EU, 
monitorovací misi EU a misi EU pro 
pomoc na hranicích – jako důležité složky 
přístupu EU k vyřešení vleklých konfliktů 
v této oblasti; vítá úsilí členských států EU 
o zvýšení vojenských kapacit pobřežních 
států Černého moře s cílem zvýšit jejich 
schopnost reakce na krizové situace v 
regionu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že navzdory skutečnosti, že 
Černomořská synergie je prakticky 
pozastavena, spolupráce se státy v povodí 
Černého moře by měla pokračovat; vítá 
probíhající mise SBOP – poradní misi EU, 
monitorovací misi EU a misi EU pro 
pomoc na hranicích – jako důležité složky 
přístupu EU k vyřešení vleklých konfliktů 
v této oblasti;

20. zdůrazňuje, že navzdory skutečnosti, že 
Černomořská synergie je prakticky 
pozastavena, spolupráce se státy v povodí 
Černého moře by měla pokračovat; vítá 
probíhající mise SBOP – poradní misi EU, 
monitorovací misi EU a misi EU pro 
pomoc na hranicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že navzdory skutečnosti, že 
Černomořská synergie je prakticky 
pozastavena, spolupráce se státy v povodí 
Černého moře by měla pokračovat; vítá 
probíhající mise SBOP – poradní misi EU, 
monitorovací misi EU a misi EU pro 
pomoc na hranicích – jako důležité složky 
přístupu EU k vyřešení vleklých konfliktů 
v této oblasti;

20. zdůrazňuje, že navzdory skutečnosti, že 
Černomořská synergie je prakticky 
pozastavena, účinná spolupráce se státy v 
povodí Černého moře by měla pokračovat; 
vítá probíhající mise SBOP – poradní misi 
EU, monitorovací misi EU a misi EU pro 
pomoc na hranicích – jako důležité složky 
přístupu EU k vyřešení vleklých konfliktů 
v této oblasti; domnívá se, že EU musí 
zaujmout odvážný a účinný přístup, 
zejména v oblastech, jako je hospodářství, 
obrana a bezpečnost, s cílem vnitřně 
posílit EU, aktualizovat a zdokonalit 
stávající nástroje a zvýšit svou kapacitu 
reakce na vývoj v sousedních zemích, 
který ovlivňuje evropskou bezpečnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 229
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že navzdory skutečnosti, že 
Černomořská synergie je prakticky 
pozastavena, spolupráce se státy v povodí 
Černého moře by měla pokračovat; vítá 
probíhající mise SBOP – poradní misi EU, 
monitorovací misi EU a misi EU pro 
pomoc na hranicích – jako důležité složky 
přístupu EU k vyřešení vleklých konfliktů 
v této oblasti;

20. zdůrazňuje, že navzdory skutečnosti, že 
Černomořská synergie je prakticky 
pozastavena, spolupráce se státy v povodí 
Černého moře by měla pokračovat; vítá 
probíhající mise SBOP – poradní misi EU, 
monitorovací misi EU a misi EU pro 
pomoc na hranicích – jako důležité složky 
EU přispívající k vyřešení vleklých 
konfliktů v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že navzdory skutečnosti, že 
Černomořská synergie je prakticky 
pozastavena, spolupráce se státy v povodí 
Černého moře by měla pokračovat; vítá
probíhající mise SBOP – poradní misi EU, 
monitorovací misi EU a misi EU pro 
pomoc na hranicích – jako důležité složky 
přístupu EU k vyřešení vleklých konfliktů 
v této oblasti;

20. zdůrazňuje, že navzdory skutečnosti, že 
Černomořská synergie je prakticky 
pozastavena, spolupráce se státy v povodí 
Černého moře by měla pokračovat; bere na 
vědomí probíhající mise SBOP – poradní 
misi EU, monitorovací misi EU a misi EU 
pro pomoc na hranicích – jako důležité 
složky přístupu EU k vyřešení vleklých 
konfliktů v této oblasti;

Or. es

Pozměňovací návrh 231
Angel Dzhambazki
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Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje velmi důležitý význam 
koordinace s NATO a Spojenými státy, 
neboť povodí Černého moře je klíčovou 
složkou euroatlantické bezpečnosti; vítá 
závazek NATO podporovat regionální 
snahy pobřežních států Černého moře o
zajištění bezpečnosti a stability; vyzývá 
OBSE, aby rozšířila působnost svého úsilí 
na bezpečnost Černého moře;

21. zdůrazňuje velmi důležitý význam 
koordinace s NATO, neboť povodí 
Černého moře je klíčovou složkou 
euroatlantické bezpečnosti; zdůrazňuje, že 
modernizace a posílení vojenských 
kapacit pobřežních států Černého moře, 
které jsou členy EU a NATO, má zásadní 
význam pro zajištění bezpečnosti a stability 
v regionu, a vítá závazek NATO podpořit 
regionální úsilí těchto států; vyzývá 
OBSE, aby rozšířila působnost svého úsilí 
na bezpečnost Černého moře;

Or. bg

Pozměňovací návrh 232
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje velmi důležitý význam
koordinace s NATO a Spojenými státy, 
neboť povodí Černého moře je klíčovou 
složkou euroatlantické bezpečnosti; vítá 
závazek NATO podporovat regionální 
snahy pobřežních států Černého moře o 
zajištění bezpečnosti a stability; vyzývá 
OBSE, aby rozšířila působnost svého úsilí 
na bezpečnost Černého moře;

21. zdůrazňuje, že koordinace s NATO a 
Spojenými státy je kontraproduktivní, 
neboť povodí Černého moře je klíčovou 
složkou evropské a euroasijské
bezpečnosti; vyzývá OBSE, aby rozšířila 
působnost svého úsilí na bezpečnost 
Černého moře;

Or. fr

Pozměňovací návrh 233
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 21
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje velmi důležitý význam 
koordinace s NATO a Spojenými státy, 
neboť povodí Černého moře je klíčovou 
složkou euroatlantické bezpečnosti; vítá 
závazek NATO podporovat regionální 
snahy pobřežních států Černého moře o 
zajištění bezpečnosti a stability; vyzývá 
OBSE, aby rozšířila působnost svého úsilí 
na bezpečnost Černého moře;

21. vyzývá OBSE, aby rozšířila působnost 
svého úsilí na bezpečnost Černého moře;

Or. it

Pozměňovací návrh 234
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje velmi důležitý význam 
koordinace s NATO a Spojenými státy, 
neboť povodí Černého moře je klíčovou 
složkou euroatlantické bezpečnosti; vítá 
závazek NATO podporovat regionální 
snahy pobřežních států Černého moře o 
zajištění bezpečnosti a stability; vyzývá 
OBSE, aby rozšířila působnost svého úsilí 
na bezpečnost Černého moře;

21. zdůrazňuje velmi důležitý význam 
koordinace s NATO a Spojenými státy, 
neboť povodí Černého moře je klíčovou 
složkou euroatlantické bezpečnosti; vítá 
závazek NATO podporovat regionální 
snahy pobřežních států Černého moře o 
zajištění bezpečnosti a stability; vyzývá 
OBSE, aby rozšířila působnost svého úsilí 
na bezpečnost Černého moře, a vyzývá EU, 
aby podpořila posílenou přítomnost OBSE 
a nové iniciativy OBSE v tomto regionu 
zaměřené na zmírnění bezpečnostní
situace;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán
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Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje velmi důležitý význam 
koordinace s NATO a Spojenými státy, 
neboť povodí Černého moře je klíčovou 
složkou euroatlantické bezpečnosti; vítá 
závazek NATO podporovat regionální 
snahy pobřežních států Černého moře o 
zajištění bezpečnosti a stability; vyzývá 
OBSE, aby rozšířila působnost svého úsilí 
na bezpečnost Černého moře;

21. zdůrazňuje velmi důležitý význam 
koordinace s NATO, neboť povodí 
Černého moře je klíčovou složkou 
euroatlantické bezpečnosti; vítá závazek
NATO podporovat regionální snahy 
pobřežních států Černého moře o zajištění 
bezpečnosti a stability; vyzývá OBSE, aby 
rozšířila působnost svého úsilí na 
bezpečnost Černého moře;

Or. es

Pozměňovací návrh 236
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje velmi důležitý význam 
koordinace s NATO a Spojenými státy, 
neboť povodí Černého moře je klíčovou 
složkou euroatlantické bezpečnosti; vítá 
závazek NATO podporovat regionální 
snahy pobřežních států Černého moře o 
zajištění bezpečnosti a stability; vyzývá 
OBSE, aby rozšířila působnost svého úsilí 
na bezpečnost Černého moře;

21. zdůrazňuje velmi důležitý význam 
koordinace s NATO a Spojenými státy, 
neboť povodí Černého moře je klíčovou 
složkou euroatlantické bezpečnosti; vítá 
závazek NATO podporovat regionální 
snahy pobřežních států Černého moře o 
zajištění bezpečnosti a stability; 
zdůrazňuje, že je nutné, aby EU a NATO 
podpořily zachování Černého moře jako 
otevřeného hospodářského prostoru;   
domnívá se, že je třeba konsolidovat 
transatlantické vztahy s OBSE; vyzývá 
OBSE, aby rozšířila působnost svého úsilí 
na bezpečnost Černého moře; zdůrazňuje, 
že je EU musí zaujmout inovativní přístup 
k nalezení řešení pro nové výzvy, kterými 
jsou informační války a kybernetické 
útoky;  vítá rozhodnutí Rady z 19.–20. 
března týkající se zahájení projektu pro 
boj proti ruským propagandám, včetně 
financování několika televizních kanálů v 
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ruském jazyce; 

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje velmi důležitý význam 
koordinace s NATO a Spojenými státy, 
neboť povodí Černého moře je klíčovou 
složkou euroatlantické bezpečnosti; vítá 
závazek NATO podporovat regionální 
snahy pobřežních států Černého moře o 
zajištění bezpečnosti a stability; vyzývá 
OBSE, aby rozšířila působnost svého úsilí 
na bezpečnost Černého moře;

21. vyjadřuje politování nad závislostí 
Evropy na amerických politikách 
uplatňovaných prostřednictvím NATO, 
neboť povodí Černého moře je klíčovou 
složkou evropské bezpečnosti; obává se, 
že za závazkem NATO podporovat 
regionální snahy pobřežních států Černého 
moře nestojí snahy o dosažení míru a 
stability, o něž usilují lidé žijící podél 
pobřeží, nýbrž propagace cílů 
euroatlantických elit; vyzývá OBSE, aby 
rozšířila působnost svého úsilí na 
bezpečnost Černého moře;

Or. es

Pozměňovací návrh 238
Gabrielius Landsbergis

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21 a. připomíná, že především vzhledem k 
bezpečnostní situaci v povodí Černého 
moře musí být ve všech členských státech 
EU zaručena stejná míra bezpečnosti v 
souladu s čl. 42 odst. 7 SEU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 239
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vítá závazek členských států NATO ke 
kolektivní bezpečnosti a článku 5 
Washingtonské smlouvy; vítá rozhodnutí 
summitu NATO ve Walesu týkající se 
strategických zajišťovacích opatření a 
akčního plánu připravenosti, které jsou 
důležitými prvky pro bezpečnost 
nejpostiženějších členských států NATO; 
vyzývá NATO, aby nadále rozvíjela své 
schopnosti kybernetické a protiraketové 
obrany, a to i v oblasti Černého moře, a 
aby rozvíjela pohotovostní plány k 
zabránění asymetrické a hybridní válce a 
obraně před touto válkou;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 240
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vítá závazek členských států NATO ke 
kolektivní bezpečnosti a článku 5 
Washingtonské smlouvy; vítá rozhodnutí 
summitu NATO ve Walesu týkající se 
strategických zajišťovacích opatření a 
akčního plánu připravenosti, které jsou 
důležitými prvky pro bezpečnost 
nejpostiženějších členských států NATO; 
vyzývá NATO, aby nadále rozvíjela své 
schopnosti kybernetické a protiraketové 
obrany, a to i v oblasti Černého moře, a 

vypouští se
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aby rozvíjela pohotovostní plány k 
zabránění asymetrické a hybridní válce a 
obraně před touto válkou;

Or. it

Pozměňovací návrh 241
Charles Tannock

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vítá závazek členských států NATO ke 
kolektivní bezpečnosti a článku 5 
Washingtonské smlouvy; vítá rozhodnutí 
summitu NATO ve Walesu týkající se 
strategických zajišťovacích opatření a 
akčního plánu připravenosti, které jsou 
důležitými prvky pro bezpečnost 
nejpostiženějších členských států NATO; 
vyzývá NATO, aby nadále rozvíjela své 
schopnosti kybernetické a protiraketové 
obrany, a to i v oblasti Černého moře, a 
aby rozvíjela pohotovostní plány k 
zabránění asymetrické a hybridní válce a 
obraně před touto válkou;

22. vítá závazek členských států NATO ke 
kolektivní bezpečnosti a článku 5 
Washingtonské smlouvy; vítá rozhodnutí 
summitu NATO ve Walesu týkající se 
strategických zajišťovacích opatření a 
akčního plánu připravenosti, které jsou 
důležitými prvky pro bezpečnost 
nejpostiženějších členských států NATO; 
vítá závazek, který učinili členové aliance 
na summitu NATO ve Walesu, a totiž 
zajistit, aby jejich výdaje na obranu 
dosáhly do roku 2024 alespoň 2 % HDP; 
vyzývá NATO, aby nadále rozvíjela své 
schopnosti kybernetické a protiraketové 
obrany, a to i v oblasti Černého moře, a 
aby rozvíjela pohotovostní plány k 
zabránění asymetrické a hybridní válce a 
obraně před touto válkou;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vítá závazek členských států NATO ke 22. vítá závazek členských států NATO ke 
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kolektivní bezpečnosti a článku 5 
Washingtonské smlouvy; vítá rozhodnutí 
summitu NATO ve Walesu týkající se 
strategických zajišťovacích opatření a 
akčního plánu připravenosti, které jsou 
důležitými prvky pro bezpečnost 
nejpostiženějších členských států NATO; 
vyzývá NATO, aby nadále rozvíjela své 
schopnosti kybernetické a protiraketové 
obrany, a to i v oblasti Černého moře, a 
aby rozvíjela pohotovostní plány k 
zabránění asymetrické a hybridní válce a 
obraně před touto válkou;

kolektivní bezpečnosti a článku 5 
Washingtonské smlouvy; vítá rozhodnutí 
summitu NATO ve Walesu týkající se 
strategických zajišťovacích opatření a 
akčního plánu připravenosti, které jsou 
důležitými prvky pro bezpečnost 
nejpostiženějších členských států NATO; 
vyzývá NATO, aby nadále rozvíjela své 
schopnosti kybernetické a protiraketové 
obrany, a to i v oblasti Černého moře, a 
aby rozvíjela pohotovostní plány k 
zabránění asymetrické a hybridní válce a 
obraně před touto válkou;  poukazuje 
nicméně na to, že Turecko, hlavní člen 
NATO v dané oblasti, se dosud k této 
otázce nevyjádřilo; 

Or. es

Pozměňovací návrh 243
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vítá závazek členských států NATO ke 
kolektivní bezpečnosti a článku 5 
Washingtonské smlouvy; vítá rozhodnutí 
summitu NATO ve Walesu týkající se 
strategických zajišťovacích opatření a 
akčního plánu připravenosti, které jsou 
důležitými prvky pro bezpečnost 
nejpostiženějších členských států NATO; 
vyzývá NATO, aby nadále rozvíjela své 
schopnosti kybernetické a protiraketové 
obrany, a to i v oblasti Černého moře, a 
aby rozvíjela pohotovostní plány k 
zabránění asymetrické a hybridní válce a 
obraně před touto válkou;

22. vítá závazek členských států NATO ke 
kolektivní bezpečnosti a v případě potřeby 
k uplatnění článku 5 Washingtonské 
smlouvy; vítá rozhodnutí summitu NATO 
ve Walesu týkající se strategických 
zajišťovacích opatření a akčního plánu 
připravenosti, které jsou důležitými prvky 
pro bezpečnost nejpostiženějších členských 
států NATO; vyzývá NATO, aby nadále 
rozvíjela své schopnosti kybernetické a 
protiraketové obrany, a to i v oblasti 
Černého moře, a aby rozvíjela 
pohotovostní plány k zabránění 
asymetrické a hybridní válce a obraně před 
touto válkou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 244
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vítá závazek členských států NATO ke 
kolektivní bezpečnosti a článku 5 
Washingtonské smlouvy; vítá rozhodnutí
summitu NATO ve Walesu týkající se 
strategických zajišťovacích opatření a 
akčního plánu připravenosti, které jsou 
důležitými prvky pro bezpečnost 
nejpostiženějších členských států NATO; 
vyzývá NATO, aby nadále rozvíjela své 
schopnosti kybernetické a protiraketové 
obrany, a to i v oblasti Černého moře, a 
aby rozvíjela pohotovostní plány k
zabránění asymetrické a hybridní válce a 
obraně před touto válkou;

22. obává se, že závazek členských států 
NATO ke kolektivní bezpečnosti a článku 
5 Washingtonské smlouvy by mohl 
zabránit dialogu orgánů a institucí EU a 
jejích členských států se sousedními 
zeměmi; je velmi znepokojen rozhodnutím 
přijatým na summitu NATO ve Walesu 
týkajícím se strategických zajišťovacích 
opatření a akčního plánu připravenosti, 
které ohrozilo bezpečnost nejpostiženějších 
členských států NATO;

Or. es

Pozměňovací návrh 245
Ioan Mircea Pașcu

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22 a. připomíná, že ačkoli žádosti Gruzie a 
Ukrajiny týkající se akčního plánu v 
souvislosti s jejich členstvím v NATO 
nebyly přijaty, organizace NATO na 
summitu v Bukurešti oznámila, že se 
Gruzie a Ukrajina stanou jejími členy; 
poukazuje na to, že v důsledku války, 
která se odehrála v roce 2008 v Gruzii, a 
nelegální anexe Krymu v roce 2014, 
Rusko tyto dvě země územně ochromilo 
tak, aby nebyly způsobilé pro členství v 
NATO;  domnívá se, že přestože je NATO 
nemůže bránit přímo, má morální 
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povinnost pomoci Gruzii a Ukrajině 
ubránit se;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Gabrielius Landsbergis

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22 a. vítá závazek spojenců NATO, který 
přijali na posledním summitu NATO v 
Newportu, a totiž zajistit, aby jejich výdaje 
na obranu dosáhly v příštích deseti letech 
2 % HDP;   je znepokojen oznámením 
některých spojenců o nových škrtech a v 
této souvislosti připomíná článek 3 
Washingtonské smlouvy; 

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že NATO by si mělo 
v povodí Černého moře udržet svoji 
všeobecnou námořní a leteckou převahu a 
uchovat svoji schopnost tuto oblast 
monitorovat;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 248
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
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Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že NATO by si mělo
v povodí Černého moře udržet svoji 
všeobecnou námořní a leteckou převahu a 
uchovat svoji schopnost tuto oblast 
monitorovat;

23. zdůrazňuje, že všeobecná námořní a 
letecká převaha NATO v povodí Černého 
moře svou povahou zhoršuje napětí s 
Ruskem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 249
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že NATO by si mělo 
v povodí Černého moře udržet svoji 
všeobecnou námořní a leteckou převahu a 
uchovat svoji schopnost tuto oblast 
monitorovat;

23. zdůrazňuje, že NATO by si mělo 
v povodí Černého moře udržet svoji 
všeobecnou námořní a leteckou 
přítomnost;

Or. es

Pozměňovací návrh 250
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že NATO by si mělo 
v povodí Černého moře udržet svoji 
všeobecnou námořní a leteckou převahu a 
uchovat svoji schopnost tuto oblast 
monitorovat;

23. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
dialog a spolupráci v otázkách bezpečnosti 
a obrany mezi všemi pobřežními státy tak, 
aby mohly řešit společné hrozby a výzvy a 
odmítat veškeré válečné štváče a kroky, 
které uskutečňují, například vojenská 
cvičení;



AM\1055090CS.doc 127/127 PE552.050v01-00

CS

Or. es

Pozměňovací návrh 251
Eleftherios Synadinos

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že NATO by si mělo 
v povodí Černého moře udržet svoji 
všeobecnou námořní a leteckou převahu a 
uchovat svoji schopnost tuto oblast 
monitorovat;

23. zdůrazňuje, že NATO by si mělo 
v povodí Černého moře udržet svoji 
všeobecnou námořní a leteckou rovnováhu
a uchovat svoji schopnost tuto oblast 
monitorovat;

Or. el

Pozměňovací návrh 252
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23 a. domnívá se, že mír a stabilitu 
obyvatel pobřežních států dokáže zajistit 
pouze nezávislý systém kolektivní 
bezpečnosti, který není podřízen zájmům 
jiných mocností; vyjadřuje politování nad 
tím, že vměšování Spojených států a jejich 
urážky vůči evropským orgánům a 
institucím vedly k vytvoření velmi 
záporného rámce pro zajištění strategické 
stability Černého moře; 

Or. es


