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

Návrh uznesenia
Nadpis 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

o strategickej vojenskej situácii v oblasti 
Čierneho mora po nezákonnej anexii
Krymu Ruskom

o strategickej vojenskej situácii v oblasti 
Čierneho mora po opätovnom zjednotení
Krymu s Ruskom

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Citácia 1 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Chartu OSN,

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 3
Eleftherios Synadinos

Návrh uznesenia
Citácia 4 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na nezáväznú rezolúciu č. 
68/262 Valného zhromaždenia OSN z 
27. marca 2014 o územnej celistvosti 
Ukrajiny,

Or. el
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Pozmeňujúci návrh 4
Ioan Mircea Pașcu

Návrh uznesenia
Citácia 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje predchádzajúce 
uznesenia o Ruskej federácii,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce 
uznesenia o Ruskej federácii, s osobitným 
zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 
2014 o invázii Ruska na Ukrajinu 1 a, zo 
17. apríla 2014 o nátlaku Ruska na 
krajiny Východného partnerstva, a najmä 
destabilizácii východnej Ukrajiny 1 b a z 
18. septembra 2014 o situácii na Ukrajine 
a aktuálnom stave vzťahov medzi EÚ a 
Ruskom 1 c,

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

Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie zo 
samitu NATO vo Walese z 5. septembra 
2014,

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 6
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán



AM\1055090SK.doc 5/128 PE552.050v01-00

SK

Návrh uznesenia
Citácia 12 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Budapeštianske 
memorandum o bezpečnostných zárukách 
z 5. decembra 1994,

Or. es

Pozmeňujúci návrh 7
Marek Jurek

Návrh uznesenia
Citácia 12 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na článok 2 ods. 4 Charty 
OSN, najmä rezolúciu č. 2625 z 
24. októbra 1970 týkajúcu sa priateľských 
vzťahov a spolupráce medzi štátmi,

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 8
Marek Jurek

Návrh uznesenia
Citácia 12 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na záverečný akt helsinskej 
konferencie z 1. augusta 1975, ktorým sa 
stanovuje uznanie hraníc v Európe, a 
ktorého je Ruskom účastníckym štátom, a 
najmä na odsek 2, ktorý odkazuje na 
zdržanie sa hrozby silou alebo použitia 
sily;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 9
Marek Jurek

Návrh uznesenia
Citácia 12 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Zmluvu o jadrových 
zbraniach stredného doletu z 8. decembra 
1987, ktorou sa stanovuje povinnosť 
nevlastniť, nevyrábať alebo letecky 
testovať balistické a letecké rakety so 
schopnosťou stredného doletu (500 km až 
5 500 km),

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 10
Marek Jurek

Návrh uznesenia
Citácia 12 d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Budapeštianske 
memorandum z 5. decembra 1994, 
ktorého predmetom bolo odstránenie 
jadrových zbraní z Ukrajiny výmenou za 
uistenie o nenarušení jej hraníc,

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 11
Marek Jurek

Návrh uznesenia
Citácia 12 e (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Zmluvu o priateľstve 
medzi Ruskom a Ukrajinou z 31. mája 
1997 o rešpektovaní hraníc,

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 12
Marek Jurek

Návrh uznesenia
Citácia 12 f (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na minskú dohodu z 
5. septembra 2014 o, okrem iného, 
okamžitom prímerí, prepustení 
rukojemníkov a nezákonne zadržiavaných 
osôb,

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 13
Marek Jurek

Návrh uznesenia
Citácia 12 g (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na druhú minskú dohodu z 
15. februára 2015 o, okrem iného, 
okamžitom a úplnom prímerí a stiahnutí 
vojsk oboch strán do bezpečnostnej zóny,

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 14
Eleftherios Synadinos
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže oblasť Čierneho mora patrí 
k strategicky najdôležitejším regiónom vo 
svete a má zásadný význam pre EÚ a jej 
členské štáty, predovšetkým pokiaľ ide 
o zaistenie ich bezpečnosti a obrany, ako aj 
pre susedskú politiku EÚ a Východné 
partnerstvo; keďže všetky existujúce 
dlhotrvajúce konflikty v Moldavskej 
republike (Podnestersko), Gruzínsku 
(Južné Osetsko a Abcházsko) a medzi 
Arménskom a Azerbajdžanom (Náhorný 
Karabach) sú sústredené v oblasti 
Čierneho mora;

A. keďže oblasť Čierneho mora patrí 
k strategicky najdôležitejším regiónom vo 
svete a má zásadný význam pre EÚ a jej 
členské štáty, predovšetkým pokiaľ ide 
o zaistenie ich bezpečnosti a obrany, ako aj 
pre susedskú politiku EÚ a Východné 
partnerstvo; keďže všetky staršie konflikty 
v Moldavskej republike (Podnestersko), 
Gruzínsku (Južné Osetsko a Abcházsko) 
a medzi Arménskom a Azerbajdžanom 
(Náhorný Karabach) ovplyvňujú 
geopolitickú a geostrategickú situáciu 
v oblasti Čierneho mora;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 15
Angel Dzhambazki

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže oblasť Čierneho mora patrí 
k strategicky najdôležitejším regiónom vo 
svete a má zásadný význam pre EÚ a jej 
členské štáty, predovšetkým pokiaľ ide 
o zaistenie ich bezpečnosti a obrany, ako aj 
pre susedskú politiku EÚ a Východné 
partnerstvo; keďže všetky existujúce 
dlhotrvajúce konflikty v Moldavskej 
republike (Podnestersko), Gruzínsku 
(Južné Osetsko a Abcházsko) a medzi 
Arménskom a Azerbajdžanom (Náhorný 
Karabach) sú sústredené v oblasti Čierneho 
mora;

A. keďže oblasť Čierneho mora patrí 
k strategicky najdôležitejším regiónom vo 
svete a má zásadný význam pre EÚ a jej 
členské štáty, predovšetkým pokiaľ ide 
o zaistenie ich bezpečnosti a obrany, ako aj 
pre susedskú politiku EÚ a Východné 
partnerstvo; keďže dva členské štáty –
Bulharsko a Rumunsko – sú pobrežné 
štáty Čierneho mora a majú pre EÚ 
strategický význam; keďže všetky 
existujúce dlhotrvajúce konflikty na 
východnej Ukrajine, v Moldavskej 
republike (Podnestersko), Gruzínsku 
(Južné Osetsko a Abcházsko) a medzi 
Arménskom a Azerbajdžanom (Náhorný 
Karabach) sú sústredené v oblasti Čierneho 



AM\1055090SK.doc 9/128 PE552.050v01-00

SK

mora;

Or. bg

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže oblasť Čierneho mora patrí 
k strategicky najdôležitejším regiónom vo 
svete a má zásadný význam pre EÚ a jej 
členské štáty, predovšetkým pokiaľ ide 
o zaistenie ich bezpečnosti a obrany, ako aj 
pre susedskú politiku EÚ a Východné 
partnerstvo; keďže všetky existujúce 
dlhotrvajúce konflikty v Moldavskej 
republike (Podnestersko), Gruzínsku 
(Južné Osetsko a Abcházsko) a medzi 
Arménskom a Azerbajdžanom (Náhorný 
Karabach) sú sústredené v oblasti Čierneho 
mora;

A. keďže oblasť Čierneho mora patrí 
k strategicky najdôležitejším regiónom vo 
svete a má zásadný význam pre EÚ a jej 
členské štáty, ako aj Rusko, predovšetkým 
pokiaľ ide o zaistenie ich bezpečnosti 
a obrany, ako aj pre susedskú politiku EÚ 
a Východné partnerstvo; keďže všetky 
existujúce dlhotrvajúce konflikty 
v Moldavskej republike (Podnestersko), 
Gruzínsku (Južné Osetsko a Abcházsko) 
a medzi Arménskom a Azerbajdžanom 
(Náhorný Karabach) sú sústredené 
v oblasti Čierneho mora;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 17
Zdzisław Krasnodębski

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže oblasť Čierneho mora patrí 
k strategicky najdôležitejším regiónom vo 
svete a má zásadný význam pre EÚ a jej 
členské štáty, predovšetkým pokiaľ ide 
o zaistenie ich bezpečnosti a obrany, ako aj 
pre susedskú politiku EÚ a Východné 
partnerstvo; keďže všetky existujúce 
dlhotrvajúce konflikty v Moldavskej 

A. keďže oblasť Čierneho mora patrí 
k strategicky najdôležitejším regiónom vo 
svete a má zásadný význam pre EÚ a jej 
členské štáty, predovšetkým pokiaľ ide 
o zaistenie ich bezpečnosti a obrany, ako aj 
pre susedskú politiku EÚ a Východné 
partnerstvo; keďže význam posilnenej 
spolupráce medzi Európskou úniou a 
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republike (Podnestersko), Gruzínsku 
(Južné Osetsko a Abcházsko) a medzi 
Arménskom a Azerbajdžanom (Náhorný 
Karabach) sú sústredené v oblasti Čierneho 
mora;

krajinami v tejto oblasti bol uznaný v 
Čiernomorskej synergii – regionálnej 
politike EÚ spustenej v roku 2008; keďže
všetky existujúce dlhotrvajúce konflikty 
v Moldavskej republike (Podnestersko), 
Gruzínsku (Južné Osetsko a Abcházsko) 
a medzi Arménskom a Azerbajdžanom 
(Náhorný Karabach) sú sústredené 
v oblasti Čierneho mora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Hilde Vautmans

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže oblasť Čierneho mora tvorí 
veľmi dôležitú vonkajšiu hranicu 
Európskej únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Indrek Tarand
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže pripojenie Krymu a použitie 
sily zo strany Ruskej federácie predstavuje 
porušenie Budapeštianskeho memoranda 
z roku 1994, ale aj európskych a 
medzinárodných noriem, ako je Charta 
OSN, Parížska charta a Helsinský 
záverečný akt OBSE;

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže Rusko je jedným z najväčších 
obchodných partnerov Európskej únie, 
vďaka čomu medzi oboma ekonomikami 
vzniklo silné vzájomné prepojenie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 21
Charles Tannock

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže Európska rada dôrazne odsúdila 
anexiu Krymu a Sevastopoľa Ruskou 
federáciou a neuzná ju; keďže v dôsledku 
toho boli vyhlásené obmedzenia obchodu 
medzi EÚ a Krymom;

B. keďže Európska rada dôrazne odsúdila 
anexiu Krymu a Sevastopoľa Ruskou 
federáciou a neuzná ju; keďže Rusko 
konalo v snahe destabilizovať situáciu na 
východe Ukrajiny; keďže v dôsledku toho 
boli vyhlásené obmedzenia obchodu medzi 
EÚ a Krymom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Eleftherios Synadinos

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže Európska rada dôrazne odsúdila B. keďže Európska rada odsúdila anexiu 
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anexiu Krymu a Sevastopoľa Ruskou 
federáciou a neuzná ju; keďže v dôsledku 
toho boli vyhlásené obmedzenia obchodu 
medzi EÚ a Krymom;

Krymu a Sevastopoľa Ruskou federáciou 
a nemá v pláne ju uznať; keďže 
v dôsledku toho boli vyhlásené 
obmedzenia obchodu medzi EÚ 
a Krymom;

Or. el

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže Európska rada dôrazne odsúdila 
anexiu Krymu a Sevastopoľa Ruskou 
federáciou a neuzná ju; keďže v dôsledku 
toho boli vyhlásené obmedzenia obchodu 
medzi EÚ a Krymom;

B. keďže Európska rada dôrazne odsúdila
začlenenie Krymu a Sevastopoľa do 
Ruskej federácie, zatiaľ čo krymské 
obyvateľstvo na základe rozhodnutí 
inštitúcií svojej nezávislej republiky 
zvolenej demokratickým spôsobom a v 
súlade s ukrajinskými právnymi 
predpismi, to potvrdilo v referende zo 
16. marca 2014 v súlade s Chartou OSN a 
uplatnilo svoje právo na sebaurčenie; 
keďže v dôsledku toho boli vyhlásené 
obmedzenia obchodu medzi EÚ 
a Krymom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 24
Ioan Mircea Pașcu

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže Európska rada dôrazne odsúdila 
anexiu Krymu a Sevastopoľa Ruskou 
federáciou a neuzná ju; keďže v dôsledku 
toho boli vyhlásené obmedzenia obchodu 

B. keďže Európska rada dôrazne odsúdila 
anexiu Krymu a Sevastopoľa Ruskou 
federáciou, ktorá predstavuje porušenie 
Charty OSN a Helsinského záverečného 
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medzi EÚ a Krymom; aktu OBSE, ako aj povinnosti Ruska v 
rámci Budapeštianskeho memoranda,
a neuzná ju; keďže v dôsledku toho boli 
vyhlásené obmedzenia obchodu medzi EÚ 
a Krymom;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže ukrajinská vláda de facto 
uznala toto začlenenie tým, že neprerušila 
svoje diplomatické vzťahy s Ruskou 
federáciou, dobrovoľne evakuovala svoje 
ozbrojené sily z tohto územia, vytvorila 
migračnú a colnú hranicu s Krymom a 
udržuje svoje hospodárske a finančné 
vzťahy s Ruskom, a to aj v oblasti obrany;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže NATO odsúdilo eskaláciu
vojenských aktivít Ruskej federácie na 
Kryme, jej nezákonnú a protiprávnu 
anexiu Krymu, ako aj pokračujúcu 
zámernú destabilizáciu východnej 
Ukrajiny zo strany Ruska, ako 
porušovanie medzinárodného práva;

C. keďže NATO je príčinou eskalácie 
vojenských aktivít s Ruskou federáciou na 
Kryme prostredníctvom destabilizačných 
operácií vedených USA, najmä 
prostredníctvom svojich súkromných 
vojenských spoločností na východnej 
Ukrajine v rozpore s medzinárodným 
právom;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 27
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže NATO odsúdilo eskaláciu 
vojenských aktivít Ruskej federácie na 
Kryme, jej nezákonnú a protiprávnu anexiu 
Krymu, ako aj pokračujúcu zámernú 
destabilizáciu východnej Ukrajiny zo 
strany Ruska, ako porušovanie 
medzinárodného práva;

C. keďže NATO odsúdilo eskaláciu 
vojenských aktivít Ruskej federácie na 
Kryme, jej „nezákonnú a protiprávnu 
anexiu“ Krymu, ako aj „pokračujúcu 
zámernú destabilizáciu“ východnej 
Ukrajiny zo strany Ruska, ako porušovanie 
medzinárodného práva; keďže Atlantická 
aliancia začala vojnu na podporu 
separatistického procesu Kosova;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 28
Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže NATO odsúdilo eskaláciu
vojenských aktivít Ruskej federácie na 
Kryme, jej nezákonnú a protiprávnu 
anexiu Krymu, ako aj pokračujúcu 
zámernú destabilizáciu východnej 
Ukrajiny zo strany Ruska, ako 
porušovanie medzinárodného práva;

C. keďže eskalácia vojenských aktivít 
Ruskej federácie na Kryme, jej nezákonná 
a protiprávna anexia Krymu, ako aj 
pokračujúca zámerná destabilizácia
východnej Ukrajiny zo strany Ruska vedú 
k značnému porušovaniu medzinárodného 
práva keďže sa zistilo, že ukrajinské 
vojská sa takisto dopúšťajú závažného 
porušovania a EÚ doteraz neprijala 
rozhodujúci diplomatický postoj k tomu, 
ako zvládnuť túto krízu; 

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 29
Eleftherios Synadinos

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže NATO odsúdilo eskaláciu
vojenských aktivít Ruskej federácie na 
Kryme, jej nezákonnú a protiprávnu anexiu 
Krymu, ako aj pokračujúcu zámernú 
destabilizáciu východnej Ukrajiny zo 
strany Ruska, ako porušovanie 
medzinárodného práva;

C. keďže NATO odsúdilo eskaláciu 
vojenských aktivít Ruskej federácie na 
Kryme, jej nezákonnú a protiprávnu anexiu 
Krymu, ako aj pokračujúcu zámernú 
destabilizáciu východnej Ukrajiny zo 
strany Ruska;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 30
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže Organizácia Dohody o 
kolektívnej bezpečnosti nepovažuje NATO 
za nepriateľa a opakovane odmietla 
politiku blokov, ktorú podporuje táto 
organizácia; keďže Organizácia Dohody o 
kolektívnej bezpečnosti opakovane vyzvala 
NATO na spoluprácu s cieľom zaručiť 
stabilitu a bezpečnosť regiónu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 31
Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže po nezákonnej anexii Krymu sa 
narušila vojenská rovnováha v oblasti 
Čierneho mora a Rusko teraz nezákonne 
kontroluje stovky kilometrov krymského 
pobrežia a priľahlé vody v tesnej blízkosti 
námorných hraníc NATO a EÚ; keďže 
Rusko podnecuje agresívne akcie na 
ukrajinskom území;

D. keďže po nezákonnej anexii Krymu sa 
narušila vojenská rovnováha v oblasti 
Čierneho mora a Rusko teraz nezákonne 
kontroluje stovky kilometrov krymského 
pobrežia a priľahlé vody v tesnej blízkosti 
námorných hraníc EÚ; 

Or. it

Pozmeňujúci návrh 32
Zdzisław Krasnodębski

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže po nezákonnej anexii Krymu sa 
narušila vojenská rovnováha v oblasti 
Čierneho mora a Rusko teraz nezákonne 
kontroluje stovky kilometrov krymského 
pobrežia a priľahlé vody v tesnej blízkosti 
námorných hraníc NATO a EÚ; keďže 
Rusko podnecuje agresívne akcie na 
ukrajinskom území;

D. keďže po nezákonnej anexii Krymu sa 
narušila vojenská rovnováha v oblasti 
Čierneho mora a Rusko teraz nezákonne 
kontroluje stovky kilometrov krymského 
pobrežia a priľahlé vody v tesnej blízkosti 
námorných hraníc NATO a EÚ, a po 
invázii Ruska na Ukrajine, nezákonnou 
prítomnosťou ozbrojených síl v regióne 
Donbas a hromadením značného počtu 
vojenských jednotiek pozdĺž hranice s
Ukrajinou;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže po nezákonnej anexii Krymu sa 
narušila vojenská rovnováha v oblasti 
Čierneho mora a Rusko teraz nezákonne 
kontroluje stovky kilometrov krymského 
pobrežia a priľahlé vody v tesnej blízkosti 
námorných hraníc NATO a EÚ; keďže 
Rusko podnecuje agresívne akcie na 
ukrajinskom území;

D. keďže po cvičení Sea Breeze NATO na 
území Krymu od roku 2004 do roku 2010, 
ktoré miestne obyvateľstvo, miestne 
krymské inštitúcie a Rusko vnímali ako 
skutočné provokácie, Krymu sa narušila 
vojenská rovnováha v oblasti Čierneho 
mora; keďže Rusko teraz zaisťuje 
bezpečnosť pre stovky kilometrov 
krymského pobrežia a priľahlé vody 
v tesnej blízkosti námorných hraníc NATO 
a EÚ; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 34
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže po nezákonnej anexii Krymu sa 
narušila vojenská rovnováha v oblasti 
Čierneho mora a Rusko teraz nezákonne
kontroluje stovky kilometrov krymského 
pobrežia a priľahlé vody v tesnej blízkosti 
námorných hraníc NATO a EÚ; keďže 
Rusko podnecuje agresívne akcie na 
ukrajinskom území;

D. keďže po pripojení Krymu k Rusku sa 
narušila vojenská rovnováha v oblasti 
Čierneho mora a Rusko teraz kontroluje 
stovky kilometrov krymského pobrežia 
a priľahlé vody v tesnej blízkosti 
námorných hraníc NATO a EÚ;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 35
Fernando Maura Barandiarán

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže po nezákonnej anexii Krymu sa 
narušila vojenská rovnováha v oblasti 
Čierneho mora a Rusko teraz nezákonne
kontroluje stovky kilometrov krymského 
pobrežia a priľahlé vody v tesnej blízkosti 
námorných hraníc NATO a EÚ; keďže 
Rusko podnecuje agresívne akcie na 
ukrajinskom území;

D. keďže po nezákonnej anexii Krymu sa 
narušila vojenská rovnováha v oblasti 
Čierneho mora a Rusko teraz nezákonne 
kontroluje stovky kilometrov krymského 
pobrežia a priľahlé vody v tesnej blízkosti 
námorných hraníc NATO a EÚ;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 36
Gabrielius Landsbergis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže po nezákonnej anexii Krymu sa 
narušila vojenská rovnováha v oblasti 
Čierneho mora a Rusko teraz nezákonne 
kontroluje stovky kilometrov krymského 
pobrežia a priľahlé vody v tesnej blízkosti 
námorných hraníc NATO a EÚ; keďže 
Rusko podnecuje agresívne akcie na 
ukrajinskom území;

D. keďže po nezákonnej anexii Krymu a 
okupácii Abcházska a regiónu 
Cchinvali/Južného Osetska a Gruzínska
sa narušila vojenská rovnováha v oblasti 
Čierneho mora a Rusko teraz nezákonne 
kontroluje stovky kilometrov krymského 
pobrežia a priľahlé vody v tesnej blízkosti 
námorných hraníc NATO a EÚ; keďže 
Rusko podnecuje agresívne akcie na 
ukrajinskom území;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Eleftherios Synadinos

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže po nezákonnej anexii Krymu sa D. keďže po anexii Krymu sa narušila 
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narušila vojenská rovnováha v oblasti 
Čierneho mora a Rusko teraz nezákonne
kontroluje stovky kilometrov krymského 
pobrežia a priľahlé vody v tesnej blízkosti 
námorných hraníc NATO a EÚ; keďže 
Rusko podnecuje agresívne akcie na 
ukrajinskom území;

vojenská rovnováha v oblasti Čierneho 
mora a Rusko teraz kontroluje stovky 
kilometrov krymského pobrežia a priľahlé 
vody v tesnej blízkosti námorných hraníc 
členských štátov EÚ;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 38
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže vládna politika Ukrajiny 
ohrozuje stabilitu v oblasti Čierneho 
mora;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 39
Javier Nart

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže pred nezákonnou anexiou boli 
ruské pozemné a námorné vojenské sily na 
Kryme minimálne a zameriavali sa 
predovšetkým na obranu Sevastopoľa –
hlavnej základne ruskej čiernomorskej 
flotily – a dvoch priľahlých námorných 
základní; keďže Rusko po rozšírení 
vojenskej prítomnosti na Kryme 
a v oblasti Čierneho mora po anexii 
pristúpilo k vytváraniu spoločných 
útočných ozbrojených síl zahŕňajúcich 
námorníctvo a pozemné a vzdušné sily;

E. keďže pred nezákonnou anexiou boli 
ruské pozemné a námorné vojenské sily na 
Kryme prítomné v tejto oblasti
a zameriavali sa odvtedy na obranu 
Sevastopoľa – hlavnej základne ruskej 
čiernomorskej flotily – a dvoch priľahlých 
námorných základní;
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 40
Zdzisław Krasnodębski

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže pred nezákonnou anexiou boli 
ruské pozemné a námorné vojenské sily na 
Kryme minimálne a zameriavali sa 
predovšetkým na obranu Sevastopoľa –
hlavnej základne ruskej čiernomorskej 
flotily – a dvoch priľahlých námorných 
základní; keďže Rusko po rozšírení 
vojenskej prítomnosti na Kryme a v oblasti 
Čierneho mora po anexii pristúpilo k 
vytváraniu spoločných útočných 
ozbrojených síl zahŕňajúcich námorníctvo 
a pozemné a vzdušné sily;

E. keďže pred nezákonnou anexiou boli 
ruské pozemné a námorné vojenské sily na 
Kryme minimálne a zameriavali sa 
predovšetkým na obranu Sevastopoľa –
hlavnej základne ruskej čiernomorskej 
flotily – a dvoch priľahlých námorných 
základní; keďže okupovanie Krymu 
závažným spôsobom oslabilo ozbrojené 
sily Ukrajiny, najmä jeho námorníctvo, 
ktoré prevzali ruské vojská; keďže Rusko 
po rozšírení vojenskej prítomnosti na 
Kryme a v oblasti Čierneho mora po anexii 
pristúpilo k vytváraniu spoločných 
útočných ozbrojených síl zahŕňajúcich 
námorníctvo a pozemné a vzdušné sily;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže pred nezákonnou anexiou boli 
ruské pozemné a námorné vojenské sily na 
Kryme minimálne a zameriavali sa 
predovšetkým na obranu Sevastopoľa –
hlavnej základne ruskej čiernomorskej 
flotily – a dvoch priľahlých námorných 
základní; keďže Rusko po rozšírení 
vojenskej prítomnosti na Kryme a v oblasti 

E. keďže pred opätovným jednotením 
Krymu s Ruskom boli ruské pozemné 
a námorné vojenské sily na Kryme početné 
(až 25 000 vojakov) a zameriavali sa 
predovšetkým na obranu Sevastopoľa –
hlavnej základne ruskej čiernomorskej 
flotily – a dvoch priľahlých námorných 
základní; keďže Rusko po rozšírení 
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Čierneho mora po anexii pristúpilo k 
vytváraniu spoločných útočných
ozbrojených síl zahŕňajúcich námorníctvo 
a pozemné a vzdušné sily;

vojenskej prítomnosti na Kryme a v oblasti 
Čierneho mora pristúpilo k vytváraniu 
spoločných obranných ozbrojených síl 
zahŕňajúcich námorníctvo a pozemné a 
vzdušné sily;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 42
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže pred nezákonnou anexiou boli 
ruské pozemné a námorné vojenské sily na 
Kryme minimálne a zameriavali sa 
predovšetkým na obranu Sevastopoľa –
hlavnej základne ruskej čiernomorskej 
flotily – a dvoch priľahlých námorných 
základní; keďže Rusko po rozšírení 
vojenskej prítomnosti na Kryme 
a v oblasti Čierneho mora po anexii 
pristúpilo k vytváraniu spoločných 
útočných ozbrojených síl zahŕňajúcich 
námorníctvo a pozemné a vzdušné sily;

E. keďže pred pripojením boli ruské 
pozemné a námorné vojenské sily na 
Kryme minimálne a zameriavali sa 
predovšetkým na obranu Sevastopoľa –
hlavnej základne ruskej čiernomorskej 
flotily – a dvoch priľahlých námorných 
základní;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 43
Fernando Maura Barandiarán

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže pred nezákonnou anexiou boli
ruské pozemné a námorné vojenské sily na 
Kryme minimálne a zameriavali sa 
predovšetkým na obranu Sevastopoľa –

E. keďže po nezákonnej anexii Krymu sa 
ruské pozemné a námorné vojenské sily 
v oblasti Čierneho mora významne zvýšili;
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hlavnej základne ruskej čiernomorskej 
flotily – a dvoch priľahlých námorných 
základní; keďže Rusko po rozšírení 
vojenskej prítomnosti na Kryme 
a v oblasti Čierneho mora po anexii 
pristúpilo k vytváraniu spoločných 
útočných ozbrojených síl zahŕňajúcich 
námorníctvo a pozemné a vzdušné sily;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 44
Gabrielius Landsbergis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže pred nezákonnou anexiou boli 
ruské pozemné a námorné vojenské sily na 
Kryme minimálne a zameriavali sa 
predovšetkým na obranu Sevastopoľa –
hlavnej základne ruskej čiernomorskej 
flotily – a dvoch priľahlých námorných 
základní; keďže Rusko po rozšírení 
vojenskej prítomnosti na Kryme a v oblasti 
Čierneho mora po anexii pristúpilo k 
vytváraniu spoločných útočných 
ozbrojených síl zahŕňajúcich námorníctvo 
a pozemné a vzdušné sily;

E. keďže pred nezákonnou anexiou boli 
ruské pozemné a námorné vojenské sily na 
Kryme minimálne a zameriavali sa 
predovšetkým na obranu Sevastopoľa –
hlavnej základne ruskej čiernomorskej 
flotily – a dvoch priľahlých námorných 
základní; keďže Rusko po rozšírení 
vojenskej prítomnosti na Kryme, v 
Abcházsku a v regióne Cchinvali/Južné 
Osetsko a v oblasti Čierneho mora po 
anexii pristúpilo k vytváraniu spoločných 
útočných ozbrojených síl zahŕňajúcich 
námorníctvo a pozemné a vzdušné sily;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Eleftherios Synadinos

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ε

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže pred nezákonnou anexiou boli E. keďže pred anexiou boli ruské pozemné 
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ruské pozemné a námorné vojenské sily na 
Kryme minimálne a zameriavali sa 
predovšetkým na obranu Sevastopoľa –
hlavnej základne ruskej čiernomorskej 
flotily – a dvoch priľahlých námorných 
základní; keďže Rusko po rozšírení 
vojenskej prítomnosti na Kryme a v oblasti 
Čierneho mora po anexii pristúpilo k 
vytváraniu spoločných útočných 
ozbrojených síl zahŕňajúcich námorníctvo 
a pozemné a vzdušné sily;

a námorné vojenské sily na Kryme 
potrebné a zameriavali sa predovšetkým na 
obranu Sevastopoľa – hlavnej základne 
ruskej čiernomorskej flotily – a dvoch 
priľahlých námorných základní; keďže 
Rusko po rozšírení vojenskej prítomnosti 
na Kryme a v oblasti Čierneho mora po 
anexii pristúpilo k vytváraniu dôležitých 
vojenských síl zahŕňajúcich námorníctvo a 
pozemné a vzdušné sily;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 46
Javier Nart

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže Rusko po anexii zrýchlilo 
rozširovanie a modernizáciu čiernomorskej 
flotily; keďže plán modernizácie 
čiernomorskej flotily je jednou 
z najambicióznejších súčastí ruského 
štátneho zbrojného programu na obdobie 
rokov 2011 – 2020; keďže v decembri 
2014 ruská vláda schválila novú vojenskú 
doktrínu, podľa ktorej sa NATO považuje 
za hlavnú bezpečnostnú hrozbu pre Rusko;

F. keďže Rusko po anexii zrýchlilo 
rozširovanie a modernizáciu čiernomorskej 
flotily; keďže plán modernizácie 
čiernomorskej flotily je jednou 
z najambicióznejších súčastí ruského 
štátneho zbrojného programu na obdobie 
rokov 2011 – 2020, pričom modernizácia 
ruskej flotily má nižšiu prioritu ako 
modernizácia americkej flotily na celom 
svete; keďže v decembri 2014 ruská vláda 
schválila novú vojenskú doktrínu, podľa 
ktorej sa NATO považuje za hlavnú 
bezpečnostnú hrozbu pre Rusko;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 47
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže Rusko po anexii zrýchlilo
rozširovanie a modernizáciu čiernomorskej 
flotily; keďže plán modernizácie 
čiernomorskej flotily je jednou 
z najambicióznejších súčastí ruského 
štátneho zbrojného programu na obdobie 
rokov 2011 – 2020; keďže v decembri 
2014 ruská vláda schválila novú vojenskú 
doktrínu, podľa ktorej sa NATO považuje 
za hlavnú bezpečnostnú hrozbu pre Rusko;

F. keďže Rusko po opätovnom zjednotení 
plánovalo rozširovanie a modernizáciu 
čiernomorskej flotily; keďže plán 
modernizácie čiernomorskej flotily je 
jednou z najambicióznejších súčastí 
ruského štátneho zbrojného programu na 
obdobie rokov 2011 – 2020; keďže 
v decembri 2014 ruská vláda schválila 
novú vojenskú doktrínu, podľa ktorej sa 
NATO považuje za hlavnú bezpečnostnú 
hrozbu pre Rusko; keďže tento dokument 
bol podpísaný na základe rozhodnutí 
prijatých na samitoch NATO v Chicagu a 
Newporte, kde sa rozhodlo najmä vytvoriť 
protiraketovú obranu zahŕňajúcu celú 
európsku časť Ruska, ako aj na základe 
rezolúcií S 2277 a H.S. 758, ktoré v júli 
a v decembri 2014 prijal americký 
kongres, v ktorých bolo Rusko označené 
za „agresora“, ktorý napadol Ukrajinu, a 
v ktorých sa vyzýva na prípravu na vojnu 
proti Rusku a navrhuje militarizácia 
východnej Európy a pobaltských štátov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 48
Marek Jurek

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže Rusko po anexii zrýchlilo 
rozširovanie a modernizáciu čiernomorskej 
flotily; keďže plán modernizácie 
čiernomorskej flotily je jednou 
z najambicióznejších súčastí ruského 
štátneho zbrojného programu na obdobie 
rokov 2011 – 2020; keďže v decembri 
2014 ruská vláda schválila novú vojenskú 
doktrínu, podľa ktorej sa NATO považuje 

F. keďže Rusko po anexii zrýchlilo 
rozširovanie a modernizáciu čiernomorskej 
flotily; keďže plán modernizácie 
čiernomorskej flotily je jednou 
z najambicióznejších súčastí ruského 
štátneho zbrojného programu na obdobie 
rokov 2011 – 2020; keďže v decembri 
2014 ruská vláda schválila novú vojenskú 
doktrínu, podľa ktorej sa NATO považuje 
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za hlavnú bezpečnostnú hrozbu pre Rusko; za hlavnú bezpečnostnú hrozbu pre Rusko; 
keďže táto doktrína umožňuje použiť 
jadrové zbrane proti štátu, ktorý 
nedisponuje takýmito zbraňami;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 49
Gabrielius Landsbergis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže Rusko po anexii zrýchlilo 
rozširovanie a modernizáciu čiernomorskej 
flotily; keďže plán modernizácie 
čiernomorskej flotily je jednou 
z najambicióznejších súčastí ruského 
štátneho zbrojného programu na obdobie 
rokov 2011 – 2020; keďže v decembri 
2014 ruská vláda schválila novú vojenskú 
doktrínu, podľa ktorej sa NATO považuje 
za hlavnú bezpečnostnú hrozbu pre Rusko;

F. keďže Rusko po anexii zrýchlilo 
rozširovanie a modernizáciu čiernomorskej 
flotily; keďže plán modernizácie 
čiernomorskej flotily je jednou 
z najambicióznejších súčastí ruského 
štátneho zbrojného programu na obdobie 
rokov 2011 – 2020; keďže v decembri 
2014 ruská vláda schválila novú vojenskú 
doktrínu, podľa ktorej sa NATO považuje 
za hlavnú bezpečnostnú hrozbu pre Rusko; 
keďže Rusko v roku 2007 vyhlásilo, že 
„ruší“ svoju účasť na Zmluve o 
konvenčných ozbrojených silách v Európe 
a úplne od nej odstúpilo 11. marca 2015;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Indrek Tarand
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže Ruská federácia zrušila 
11. marca svoju účasť v spoločnej 
konzultačnej skupine v rámci Zmluvy o 
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konvenčných ozbrojených silách v Európe 
a následne odstúpila od zmluvy, ktorej 
plnenie bolo pozastavené od roku 2007;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Marek Jurek

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže o celosvetových následkoch 
ruskej agresie na východe Ukrajiny 
svedčia jadrové manévre, ktoré Rusko 
vykonávalo počas rokovaní pred 
uzavretím prímeria v druhej minskej 
dohode; keďže [18. februára] prezident 
Ukrajiny uviedol, že je potrebné pozvať do 
východnej časti krajiny medzinárodné 
mierové sily;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 52
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže NATO aktivovalo „okamžitý 
akčný plán“, ktorý predstavuje hrozbu pre 
jeho východných susedov, a svojich 
európskych členov vystavuje 
zraniteľnosti;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 53
Kati Piri

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže Turecko je spojencom NATO, 
námornou mocnosťou, aktívnym 
regionálnym aktérom v oblasti zahraničnej 
politiky a kľúčovým partnerom EÚ, a to 
nielen pokiaľ ide o energiu a bezpečnosť 
hraníc; keďže strategická poloha Turecka 
má tiež veľký význam z hľadiska ďalšej 
veľkej hrozby, ktorej čelí NATO a EÚ: 
samozvaného Islamského štátu;

G. keďže Turecko je kandidátskou 
krajinou EÚ, spojencom NATO, 
námornou mocnosťou, aktívnym 
regionálnym aktérom v oblasti zahraničnej 
politiky a kľúčovým partnerom EÚ, a to 
nielen pokiaľ ide o energiu a bezpečnosť 
hraníc; keďže strategická poloha Turecka 
má tiež veľký význam z hľadiska ďalšej 
veľkej hrozby, ktorej čelí NATO a EÚ: 
samozvaného Islamského štátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Charles Tannock

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže Turecko je spojencom NATO, 
námornou mocnosťou, aktívnym 
regionálnym aktérom v oblasti zahraničnej 
politiky a kľúčovým partnerom EÚ, a to 
nielen pokiaľ ide o energiu a bezpečnosť 
hraníc; keďže strategická poloha Turecka 
má tiež veľký význam z hľadiska ďalšej 
veľkej hrozby, ktorej čelí NATO a EÚ: 
samozvaného Islamského štátu;

G. keďže Turecko je spojencom NATO, 
námornou mocnosťou, aktívnym 
regionálnym aktérom v oblasti zahraničnej 
politiky, kandidátskou krajinou EÚ a 
kľúčovým partnerom, pokiaľ ide o energiu 
a bezpečnosť hraníc; keďže Turecko 
zohráva jedinečnú úlohu v oblasti 
Čierneho mora, stanovenú podmienkami 
v Dohovore z Montreux z roku 1936; 
keďže strategická poloha Turecka má tiež 
veľký význam z hľadiska ďalšej veľkej 
hrozby, ktorej čelí NATO a EÚ: 
samozvaného Islamského štátu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 55
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže Turecko je spojencom NATO, 
námornou mocnosťou, aktívnym 
regionálnym aktérom v oblasti zahraničnej 
politiky a kľúčovým partnerom EÚ, a to 
nielen pokiaľ ide o energiu a bezpečnosť 
hraníc; keďže strategická poloha Turecka 
má tiež veľký význam z hľadiska ďalšej 
veľkej hrozby, ktorej čelí NATO a EÚ: 
samozvaného Islamského štátu;

G. keďže Turecko je spojencom NATO, 
námornou mocnosťou, aktívnym 
regionálnym aktérom v oblasti zahraničnej 
politiky a kľúčovým partnerom EÚ, a to 
nielen pokiaľ ide o energiu a bezpečnosť 
hraníc; keďže od roku 1974 nezákonne 
okupuje severný Cyprus; keďže 
strategická situácia Turecka umožňuje 
krajinám NATO a EÚ prehliadať toto 
závažné porušenie medzinárodného 
poriadku týkajúce sa členského štátu 
Európskej únie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 56
Ioan Mircea Pașcu

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže Turecko je spojencom NATO, 
námornou mocnosťou, aktívnym 
regionálnym aktérom v oblasti zahraničnej 
politiky a kľúčovým partnerom EÚ, a to 
nielen pokiaľ ide o energiu a bezpečnosť 
hraníc; keďže strategická poloha Turecka 
má tiež veľký význam z hľadiska ďalšej 
veľkej hrozby, ktorej čelí NATO a EÚ: 
samozvaného Islamského štátu;

G. keďže Turecko je spojencom NATO, 
námornou mocnosťou, aktívnym 
regionálnym aktérom v oblasti zahraničnej 
politiky a kľúčovým partnerom EÚ, a to 
nielen pokiaľ ide o energiu a bezpečnosť 
hraníc; keďže strategická poloha Turecka 
má tiež veľký význam z hľadiska ďalšej 
veľkej hrozby, ktorej čelí NATO a EÚ: 
samozvaného Islamského štátu; keďže 
Turecko môže zohrávať dôležitú úlohu v 
boji proti hrozbám v oblasti Čierneho 
mora a Daešu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 57
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže Turecko je spojencom NATO, 
námornou mocnosťou, aktívnym 
regionálnym aktérom v oblasti zahraničnej 
politiky a kľúčovým partnerom EÚ, a to 
nielen pokiaľ ide o energiu a bezpečnosť 
hraníc; keďže strategická poloha Turecka 
má tiež veľký význam z hľadiska ďalšej 
veľkej hrozby, ktorej čelí NATO a EÚ: 
samozvaného Islamského štátu;

G. keďže Turecko je spojencom NATO, 
námornou mocnosťou, aktívnym 
regionálnym aktérom v oblasti zahraničnej 
politiky a kľúčovým partnerom EÚ, a to 
nielen pokiaľ ide o energiu a bezpečnosť 
hraníc; keďže strategická poloha Turecka 
má tiež veľký význam z hľadiska ďalšej 
veľkej hrozby, ktorej čelí NATO a EÚ: 
samozvaného Islamského štátu; keďže 
Turecko sa aj napriek tomu, že anexiu 
Krymu Ruskom považuje za nezákonnú, 
jasne nevyslovilo k tejto záležitosti a jej 
následkom;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 58
Eleftherios Synadinos

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže Turecko je spojencom NATO, 
námornou mocnosťou, aktívnym 
regionálnym aktérom v oblasti zahraničnej 
politiky a kľúčovým partnerom EÚ, a to 
nielen pokiaľ ide o energiu a bezpečnosť 
hraníc; keďže strategická poloha Turecka 
má tiež veľký význam z hľadiska ďalšej 
veľkej hrozby, ktorej čelí NATO a EÚ: 
samozvaného Islamského štátu;

G. keďže Turecko – aj napriek 
skutočnosti, že je členským štátom NATO, 
námornou mocnosťou a aktívnym 
regionálnym aktérom v oblasti zahraničnej 
politiky – neprijalo usmernenia Spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky 
(SZBP) EÚ, preukazuje toleranciu voči 
nezákonným a teroristickým aktivitám 
Islamského štátu, ani neprijalo rezolúcie 
Valného zhromaždenia OSN a nezákonne 
okupuje severnú časť Cyperskej 
republiky, ktorá je členským štátom EÚ;
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Or. el

Pozmeňujúci návrh 59
Angel Dzhambazki

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže Turecko je spojencom NATO, 
námornou mocnosťou, aktívnym 
regionálnym aktérom v oblasti zahraničnej 
politiky a kľúčovým partnerom EÚ, a to 
nielen pokiaľ ide o energiu a bezpečnosť 
hraníc; keďže strategická poloha Turecka 
má tiež veľký význam z hľadiska ďalšej 
veľkej hrozby, ktorej čelí NATO a EÚ: 
samozvaného Islamského štátu;

G. keďže Turecko je spojencom NATO, 
námornou mocnosťou, aktívnym 
regionálnym aktérom v oblasti zahraničnej 
politiky a súčasným partnerom EÚ, a to 
nielen pokiaľ ide o energiu a bezpečnosť 
hraníc; keďže Turecko sa na rozdiel od 
ostatných krajín, ktoré majú štatút 
pridruženého člena, neriadi spoločnou 
zahraničnou politikou voči Rusku a 
nepripojilo sa k sankciám, ktoré uložila 
Únia; keďže strategická poloha Turecka 
má tiež veľký význam z hľadiska ďalšej 
veľkej hrozby, ktorej čelí NATO a EÚ: 
samozvaného Islamského štátu; keďže 
Turecko by mohlo zohrávať kľúčovú 
úlohu v boji proti Islamskému štátu, ktorá 
sa nevzťahuje iba na prijímanie 
utečencov;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 60
Kati Piri

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže EÚ, NATO a USA odsúdili 
„dohodu“ podpísanú v novembri 2014 
medzi Ruskom a separatistickými orgánmi 
v Abcházsku a znovu potvrdili svoju 
podporu zvrchovanosti a územnej 

H. keďže EÚ, NATO a USA odsúdili 
„dohodu“ podpísanú v novembri 2014 
medzi Ruskom a separatistickými orgánmi 
v Abcházsku a „dohodu“ podpísanú v 
marci s Južným Osetskom, a znovu 
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celistvosti Gruzínska; potvrdili svoju podporu zvrchovanosti 
a územnej celistvosti Gruzínska;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže EÚ, NATO a USA odsúdili 
„dohodu“ podpísanú v novembri 2014 
medzi Ruskom a separatistickými orgánmi 
v Abcházsku a znovu potvrdili svoju 
podporu zvrchovanosti a územnej 
celistvosti Gruzínska;

H. keďže EÚ, NATO a USA odsúdili 
„dohodu“ podpísanú v novembri 2014 
medzi Ruskom a Abcházskou republikou
a znovu potvrdili svoju podporu 
zvrchovanosti a územnej celistvosti 
Gruzínska;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 62
Ioan Mircea Pașcu

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže EÚ, NATO a USA odsúdili 
„dohodu“ podpísanú v novembri 2014 
medzi Ruskom a separatistickými orgánmi 
v Abcházsku a znovu potvrdili svoju 
podporu zvrchovanosti a územnej 
celistvosti Gruzínska;

H. keďže reakcia EÚ na ruskú agresiu a 
porušenie územnej celistvosti Gruzínska v 
roku 2008 mohla Rusko povzbudiť k 
tomu, aby podobne postupovalo na 
Ukrajine, keďže EÚ, NATO a USA 
odsúdili „dohody“ podpísané v novembri 
2014 a v marci 2015 medzi Ruskom 
a separatistickými orgánmi v Abcházsku 
a v Južnom Osetsku, v ktorých znovu 
potvrdili svoju podporu zvrchovanosti 
a územnej celistvosti Gruzínska;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 63
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže EÚ, NATO a USA odsúdili 
„dohodu“ podpísanú v novembri 2014 
medzi Ruskom a separatistickými orgánmi 
v Abcházsku a znovu potvrdili svoju 
podporu zvrchovanosti a územnej 
celistvosti Gruzínska;

H. keďže EÚ, NATO a USA odsúdili 
„dohodu“ podpísanú v novembri 2014 
medzi Ruskom a separatistickými orgánmi 
v Abcházsku a „dohodu o aliancii a 
integrácii“ podpísanú v marci 2015 medzi 
Ruskom a Južným Osetskom, a znovu 
potvrdili svoju podporu zvrchovanosti 
a územnej celistvosti Gruzínska;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Gabrielius Landsbergis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže EÚ, NATO a USA odsúdili 
„dohodu“ podpísanú v novembri 2014 
medzi Ruskom a separatistickými orgánmi 
v Abcházsku a znovu potvrdili svoju 
podporu zvrchovanosti a územnej 
celistvosti Gruzínska;

H. keďže EÚ, NATO a USA odsúdili 
„dohodu“ podpísanú v novembri 2014 a v 
marci 2015 medzi Ruskom 
a separatistickými orgánmi v Abcházsku a 
Južnom Osetsku v rozpore so základnými 
princípmi medzinárodného práva a 
medzinárodnými záväzkami Ruska 
vrátane tých, ktoré boli prijaté v rámci 
Dohody o prímorí z 12. augusta 2008,
a znovu potvrdili svoju podporu 
zvrchovanosti a územnej celistvosti 
Gruzínska;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 65
Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Luděk Niedermayer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže Rusko v roku 2007 zrušilo 
svoju účasť na Zmluve o konvenčných 
ozbrojených silách v Európe a 10. marca 
2015 vyhlásilo, že ruší aj svoju účasť v 
poradnej skupine zmluvy a tým od tejto 
zmluvy plne odstupuje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže Rusko a Turecko uzatvorili 
dohodu o trase po položení nového 
plynovodu, ktorý bude prepravovať ruský 
plyn do Európy cez územie týchto krajín a 
Grécko, členský štát Európskej únie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 67
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže NATO, USA a väčšina 
členských štátov EÚ podporili a 
sponzorovali proces násilného odtrhnutia 
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Kosova;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 68
Eleftherios Synadinos

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže od okupácie ruskými vojskami 
dochádza na Kryme k porušovaniu 
ľudských práv, ktoré sa týka najmä 
krymských Tatárov;

vypúšťa sa

Or. el

Pozmeňujúci návrh 69
Charles Tannock

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže od okupácie ruskými vojskami 
dochádza na Kryme k porušovaniu 
ľudských práv, ktoré sa týka najmä 
krymských Tatárov;

I. keďže od okupácie ruskými vojskami a 
nezákonnej anexie dochádza na Kryme 
k porušovaniu ľudských práv, ktoré sa týka 
najmä pôvodných krymských Tatárov, 
držiteľov ukrajinského pasu a aktivistov 
občianskej spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Zdzisław Krasnodębski

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže od okupácie ruskými vojskami 
dochádza na Kryme k porušovaniu 
ľudských práv, ktoré sa týka najmä 
krymských Tatárov;

I. keďže od okupácie ruskými vojskami 
dochádza na Kryme k porušovaniu 
ľudských práv, ktoré sa týka najmä 
krymských Tatárov, proukrajinských 
aktivistov a ľudí, ktorí si želali ponechať 
svoje ukrajinské občianstvo;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže od okupácie ruskými vojskami 
dochádza na Kryme k porušovaniu 
ľudských práv, ktoré sa týka najmä 
krymských Tatárov;

I. keďže 23 rokov dochádzalo na Kryme v 
rámci ukrajinskej zvrchovanosti 
k porušovaniu ľudských práv, najmä v 
oblasti lingvistických práv, ktorého 
obeťami sa stali Tatári a 101 etnických 
skupín tvoriacich krymské obyvateľstvo;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 72
Afzal Khan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže od okupácie ruskými vojskami 
dochádza na Kryme k porušovaniu 
ľudských práv, ktoré sa týka najmä 
krymských Tatárov;

I. keďže od okupácie ruskými vojskami 
dochádza na Kryme k porušovaniu 
ľudských práv, ktoré sa týka menšinových 
skupín a odporcov ruskej okupácie; keďže 
zo strachu z opakovania histórie tisíce 
rodín krymských Tatárov utiekli z tohto 
polostrova a hľadali útočisko na západe 
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Ukrajiny, Turecka alebo inde; keďže tí, 
ktorí zostali, sú pod rastúcim tlakom, 
keďže sú každý deň konfrontovaní s 
prípadmi fyzického obťažovania, 
násilného zmiznutia, domových razií, 
označovania dverí, vyvlastňovania 
pozemkov, poškodzovania majetku a 
obviňovania z účasti na extrémistických 
aktivitách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Gabrielius Landsbergis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže od okupácie ruskými vojskami 
dochádza na Kryme k porušovaniu 
ľudských práv, ktoré sa týka najmä 
krymských Tatárov;

I. keďže od okupácie ruskými vojskami 
dochádza v Abcházsku, regióne 
Cchinvali/Južného Osetska a najnovšie na 
Kryme k porušovaniu ľudských práv, ktoré 
sa týka najmä krymských Tatárov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. dôrazne podporuje neuznanie ruskej 
anexie Krymu; znova pripomína svoj 
záväzok týkajúci sa nezávislosti 
a zvrchovanosti Ukrajiny 
a neporušiteľnosti hraníc; v plnej miere 
podporuje závery Európskej rady, podľa 
ktorých EÚ neuzná nezákonnú anexiu
Krymu a Sevastopoľa;

1. dôrazne podporuje slobodné 
sebaurčenie obyvateľov Krymu; znova 
pripomína svoj záväzok týkajúci sa 
nezávislosti a zvrchovanosti Ukrajiny 
a neporušiteľnosti hraníc; neakceptuje
závery Európskej rady, podľa ktorých EÚ 
neuzná skutočnosť, že Krym a Sevastopoľ 
patria do Ruskej federácie;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 75
Afzal Khan

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. dôrazne podporuje neuznanie ruskej 
anexie Krymu; znova pripomína svoj 
záväzok týkajúci sa nezávislosti 
a zvrchovanosti Ukrajiny 
a neporušiteľnosti hraníc; v plnej miere 
podporuje závery Európskej rady, podľa 
ktorých EÚ neuzná nezákonnú anexiu 
Krymu a Sevastopoľa;

1. dôrazne podporuje neuznanie
nezákonného a nelegitímneho referenda 
na Kryme, jeho výsledku a ruskej anexie 
Krymu; znova pripomína svoj záväzok 
týkajúci sa nezávislosti, územnej celistvosti 
a zvrchovanosti Ukrajiny 
a neporušiteľnosti hraníc; v plnej miere 
podporuje závery Európskej rady, podľa 
ktorých EÚ neuzná nezákonnú anexiu 
Krymu a Sevastopoľa; zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby EÚ a jej členské štáty 
vystupovali jednotne, pokiaľ ide o vzťahy 
medzi EÚ a Ruskom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Indrek Tarand
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. dôrazne podporuje neuznanie ruskej 
anexie Krymu; znova pripomína svoj 
záväzok týkajúci sa nezávislosti 
a zvrchovanosti Ukrajiny 
a neporušiteľnosti hraníc; v plnej miere 
podporuje závery Európskej rady, podľa 
ktorých EÚ neuzná nezákonnú anexiu 
Krymu a Sevastopoľa;

1. dôrazne podporuje neuznanie ruskej 
anexie Krymu; znova pripomína svoj 
záväzok týkajúci sa nezávislosti 
a zvrchovanosti Ukrajiny 
a neporušiteľnosti hraníc; v plnej miere 
podporuje závery Európskej rady, podľa 
ktorých EÚ neuzná nezákonnú anexiu 
Krymu a Sevastopoľa; zdôrazňuje, že 
anexia predstavuje aj porušenie Zmluvy o 
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priateľstve, spolupráci a partnerstve z 
roku 1997, ktorá bola uzatvorená medzi 
Ukrajinou a Ruskou federáciou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. dôrazne podporuje neuznanie ruskej 
anexie Krymu; znova pripomína svoj 
záväzok týkajúci sa nezávislosti 
a zvrchovanosti Ukrajiny 
a neporušiteľnosti hraníc; v plnej miere 
podporuje závery Európskej rady, podľa 
ktorých EÚ neuzná nezákonnú anexiu 
Krymu a Sevastopoľa;

1. dôrazne podporuje neuznanie ruskej 
anexie Krymu, ktorá je v rozpore s 
Budapeštianskym protokolom z roku 
1999; znova pripomína svoj záväzok 
týkajúci sa nezávislosti, zvrchovanosti a 
územnej celistvosti a zvrchovanosti 
Ukrajiny v súlade s Chartou OSN; v plnej 
miere podporuje závery Európskej rady, 
podľa ktorých EÚ neuzná nezákonnú 
anexiu Krymu a Sevastopoľa a pripomína, 
že násilné pripojenie územia je podľa 
medzinárodného práva nezákonné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. dôrazne podporuje neuznanie ruskej 
anexie Krymu; znova pripomína svoj 
záväzok týkajúci sa nezávislosti 
a zvrchovanosti Ukrajiny 
a neporušiteľnosti hraníc; v plnej miere 
podporuje závery Európskej rady, podľa 
ktorých EÚ neuzná nezákonnú anexiu 

1. berie na vedomie začlenenie Krymu a 
Sevastopoľa do Ruskej federácie, o 
ktorom sa rozhodlo v referende zo 
16. Marca 2014; znova pripomína svoj 
záväzok týkajúci sa nezávislosti 
a zvrchovanosti Ukrajiny 
a neporušiteľnosti hraníc; berie na 
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Krymu a Sevastopoľa; vedomie závery Európskej rady, podľa 
ktorých EÚ neuzná nezákonnú anexiu 
Krymu a Sevastopoľa;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 79
Georgios Epitideios

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. dôrazne podporuje neuznanie ruskej 
anexie Krymu; znova pripomína svoj 
záväzok týkajúci sa nezávislosti 
a zvrchovanosti Ukrajiny 
a neporušiteľnosti hraníc; v plnej miere 
podporuje závery Európskej rady, podľa 
ktorých EÚ neuzná nezákonnú anexiu 
Krymu a Sevastopoľa;

1. neuznáva ruskú anexiu Krymu; znova 
pripomína svoj záväzok týkajúci sa 
nezávislosti a zvrchovanosti Ukrajiny 
a neporušiteľnosti hraníc; v plnej miere 
podporuje závery Európskej rady, podľa 
ktorých EÚ neuzná anexiu Krymu 
a Sevastopoľa;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 80
Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. dôrazne podporuje neuznanie ruskej 
anexie Krymu; znova pripomína svoj 
záväzok týkajúci sa nezávislosti 
a zvrchovanosti Ukrajiny 
a neporušiteľnosti hraníc; v plnej miere 
podporuje závery Európskej rady, podľa 
ktorých EÚ neuzná nezákonnú anexiu 
Krymu a Sevastopoľa;

1. berie na vedomie závery Európskej 
rady, podľa ktorých EÚ neuzná 
nezákonnú anexiu Krymu a Sevastopoľa; 
je však presvedčený, že je 
nepravdepodobné, že sa tento región vráti 
do pôvodného stavu, a domnieva sa, že by 
sa malo prejsť k diplomatickému riešeniu 
bez predbežných podmienok aj napriek 
závažnému charakteru tejto situácie;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 81
Eleftherios Synadinos

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. dôrazne podporuje neuznanie ruskej 
anexie Krymu; znova pripomína svoj 
záväzok týkajúci sa nezávislosti 
a zvrchovanosti Ukrajiny 
a neporušiteľnosti hraníc; v plnej miere 
podporuje závery Európskej rady, podľa 
ktorých EÚ neuzná nezákonnú anexiu 
Krymu a Sevastopoľa;

1. podporuje neuznanie ruskej anexie 
Krymu; znova pripomína svoj záväzok 
týkajúci sa nezávislosti a zvrchovanosti 
Ukrajiny a neporušiteľnosti hraníc; v plnej 
miere podporuje závery Európskej rady,
podľa ktorých EÚ neuzná nezákonnú 
anexiu Krymu a Sevastopoľa, pokiaľ sa na 
úrovni OSN nerozhodne inak;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 82
Indrek Tarand
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. považuje násilnú anexiu Krymu 
Ruskom za krok k zničeniu noriem 
stanovených po skončení studenej vojny 
na základe európskeho bezpečnostného 
usporiadania;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. poznamenáva so znepokojením, že 
v dôsledku anexie Krymu sa zásadným 
spôsobom zmenila strategická situácia
v oblasti Čierneho mora a v jeho okolí; 
varuje, že okupáciou celého polostrova 
Rusko získalo veľmi dôležitý „odrazový 
mostík“ smerom na západ (Podnestersko 
a ústie Dunaja), Balkán aj na juh 
(východné Stredozemie), na ktorom 
rozmiestnilo trvalú námornú jednotku, a že 
nezákonná anexia Krymu ponúka Rusku 
„južný Kaliningrad“ – ďalšiu základňu 
priamo hraničiacu s NATO, tentoraz na 
mori;

2. poznamenáva, že v dôsledku nového 
štatútu Krymu bolo v oblasti Čierneho 
mora a v jeho okolí potrebné nájsť 
rovnováhu medzi ruskou silou, tureckou 
silou a prítomnosťou USA; varuje, že 
kontrolou celého polostrova Rusko získalo 
veľmi dôležitý „odrazový mostík“ smerom 
na západ (Podnestersko a ústie Dunaja), 
Balkán aj na juh (východné Stredozemie), 
na ktorom malo od roku 1783 trvalú 
námornú jednotku a vytvorilo ruskú 
čiernomorskú flotilu; poznamenáva, že 
Krym ponúka Rusku „južný Kaliningrad“ –
ďalšiu základňu priamo hraničiacu 
s NATO, tentoraz na mori. Konštatuje, že 
táto nová situácia je výsledkom útočnej 
politiky NATO v tomto regióne, ktorá 
začala nezákonným bombardovaním 
Juhoslovanskej zväzovej republiky v roku 
1999;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 84
Indrek Tarand
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. poznamenáva so znepokojením, že 
v dôsledku anexie Krymu sa zásadným 
spôsobom zmenila strategická situácia 
v oblasti Čierneho mora a v jeho okolí; 
varuje, že okupáciou celého polostrova 
Rusko získalo veľmi dôležitý „odrazový 
mostík“ smerom na západ (Podnestersko 
a ústie Dunaja), Balkán aj na juh 
(východné Stredozemie), na ktorom 
rozmiestnilo trvalú námornú jednotku, a že 

2. poznamenáva so znepokojením, že 
v dôsledku anexie Krymu sa zásadným 
spôsobom zmenila strategická situácia 
v oblasti Čierneho mora a v jeho okolí; 
varuje, že okupáciou celého polostrova 
Rusko získalo veľmi dôležitý „odrazový 
mostík“ smerom na západ (Podnestersko 
a ústie Dunaja), Balkán aj na juh 
(východné Stredozemie), na ktorom 
rozmiestnilo trvalú námornú jednotku, a že 
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nezákonná anexia Krymu ponúka Rusku 
„južný Kaliningrad“ – ďalšiu základňu 
priamo hraničiacu s NATO, tentoraz na 
mori;

nezákonná anexia Krymu ponúka Rusku
„južný Kaliningrad“ – ďalšiu základňu 
priamo hraničiacu s NATO;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. poznamenáva so znepokojením, že 
v dôsledku anexie Krymu sa zásadným 
spôsobom zmenila strategická situácia 
v oblasti Čierneho mora a v jeho okolí; 
varuje, že okupáciou celého polostrova
Rusko získalo veľmi dôležitý „odrazový 
mostík“ smerom na západ (Podnestersko 
a ústie Dunaja), Balkán aj na juh 
(východné Stredozemie), na ktorom 
rozmiestnilo trvalú námornú jednotku; a že 
nezákonná anexia Krymu ponúka Rusku 
„južný Kaliningrad“ – ďalšiu základňu 
priamo hraničiacu s NATO, tentoraz na 
mori;

2. poznamenáva, že okupáciou celého 
polostrova sa postavenie Ruska výrazne 
nezmenilo vzhľadom na postavenie, ktoré 
malo v tejto oblasti predtým, a domnieva 
sa, že by bolo znepokojujúce tvrdiť, že na 
základe nej Rusko získalo „odrazový 
mostík“ smerom na západ (Podnestersko 
a ústie Dunaja), Balkán aj na juh 
(východné Stredozemie), na ktorom 
rozmiestnilo trvalú námornú jednotku; 
konštatuje, že anexia Krymu vzhľadom na 
časy, v ktorých sa nachádzame a na 
strategické jadrové a konvenčné zbrane 
nepredstavuje dramatickú zmenu 
strategickej situácie v oblasti Čierneho 
mora a v jeho okolí;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 86
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. poznamenáva so znepokojením, že 
v dôsledku anexie Krymu sa zásadným 

2. poznamenáva so znepokojením, že 
v dôsledku nezákonnej anexie Krymu sa 
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spôsobom zmenila strategická situácia 
v oblasti Čierneho mora a v jeho okolí; 
varuje, že okupáciou celého polostrova 
Rusko získalo veľmi dôležitý „odrazový 
mostík“ smerom na západ (Podnestersko 
a ústie Dunaja), Balkán aj na juh 
(východné Stredozemie), na ktorom 
rozmiestnilo trvalú námornú jednotku, a že 
nezákonná anexia Krymu ponúka Rusku 
„južný Kaliningrad“ – ďalšiu základňu 
priamo hraničiacu s NATO, tentoraz na 
mori;

zásadným spôsobom zmenila strategická 
situácia v oblasti Čierneho mora a v jeho 
okolí; domnieva sa, že agresívne 
správanie Ruska predstavuje jeho návrat 
k nepriateľskému prístupu typu „od bloku 
po blok“; varuje, že okupáciou celého 
polostrova Rusko získalo veľmi dôležitý 
„odrazový mostík“ smerom na západ 
(Podnestersko a ústie Dunaja), Balkán aj na 
juh (východné Stredozemie), na ktorom 
rozmiestnilo trvalú námornú jednotku, a že 
nezákonná anexia Krymu ponúka Rusku 
„južný Kaliningrad“ – ďalšiu základňu 
priamo hraničiacu s NATO, tentoraz na
mori;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. poznamenáva so znepokojením, že 
v dôsledku anexie Krymu sa zásadným 
spôsobom zmenila strategická situácia 
v oblasti Čierneho mora a v jeho okolí; 
varuje, že okupáciou celého polostrova 
Rusko získalo veľmi dôležitý „odrazový 
mostík“ smerom na západ (Podnestersko 
a ústie Dunaja), Balkán aj na juh 
(východné Stredozemie), na ktorom 
rozmiestnilo trvalú námornú jednotku; 
a že nezákonná anexia Krymu ponúka 
Rusku „južný Kaliningrad“ – ďalšiu 
základňu priamo hraničiacu s NATO, 
tentoraz na mori;

2. poznamenáva so znepokojením, že 
násilnou zmenou moci na Ukrajine a 
pripojením Krymu Ruskom sa zásadným 
spôsobom zmenila strategická situácia 
v oblasti Čierneho mora a v jeho okolí; 
pripomína, že priblíženie NATO k 
hraniciam Ruskej federácie prebiehalo 
postupne a ovplyvnilo politiku 
rozširovania tejto organizácie od roku 
1999;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 88
Georgios Epitideios

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. poznamenáva so znepokojením, že 
v dôsledku anexie Krymu sa zásadným 
spôsobom zmenila strategická situácia 
v oblasti Čierneho mora a v jeho okolí; 
varuje, že okupáciou celého polostrova 
Rusko získalo veľmi dôležitý „odrazový 
mostík“ smerom na západ (Podnestersko 
a ústie Dunaja), Balkán aj na juh 
(východné Stredozemie), na ktorom 
rozmiestnilo trvalú námornú jednotku, a že 
nezákonná anexia Krymu ponúka Rusku 
„južný Kaliningrad“ – ďalšiu základňu 
priamo hraničiacu s NATO, tentoraz na 
mori;

2. poznamenáva, že v dôsledku anexie 
Krymu sa zásadným spôsobom zmenila 
strategická situácia v oblasti Čierneho 
mora a v jeho okolí; varuje, že okupáciou 
celého polostrova Rusko získalo veľmi 
dôležitý „odrazový mostík“ smerom na 
západ (Podnestersko a ústie Dunaja), 
Balkán aj na juh (východné Stredozemie), 
na ktorom rozmiestnilo trvalú námornú 
jednotku, a že anexia Krymu ponúka 
Rusku „južný Kaliningrad“ – ďalšiu 
základňu priamo hraničiacu s NATO, 
tentoraz na mori;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 89
Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. poznamenáva so znepokojením, že 
v dôsledku anexie Krymu sa zásadným 
spôsobom zmenila strategická situácia 
v oblasti Čierneho mora a v jeho okolí; 
varuje, že okupáciou celého polostrova 
Rusko získalo veľmi dôležitý „odrazový 
mostík“ smerom na západ (Podnestersko 
a ústie Dunaja), Balkán aj na juh 
(východné Stredozemie), na ktorom 
rozmiestnilo trvalú námornú jednotku, a že 
nezákonná anexia Krymu ponúka Rusku 
„južný Kaliningrad“ – ďalšiu základňu 
priamo hraničiacu s NATO, tentoraz na 

2. poznamenáva so znepokojením, že 
v dôsledku anexie Krymu sa zásadným 
spôsobom zmenila strategická situácia 
v oblasti Čierneho mora a v jeho okolí; 
pripomína latentný stav nestability, ktorý 
prevláda v tomto regióne pre juhozápad 
Ruska, kde už desaťročia etnická 
rozmanitosť a bohatstvo alebo 
obchodovanie so surovinami priniesli 
vplyv z Ruska a zo Západu vrátane EÚ s 
potenciálne katastrofickými 
hospodárskymi, sociálnymi, občianskymi 
a politickými dôsledkami pre jeho 
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mori; obyvateľstvo; varuje, že okupáciou celého 
polostrova Rusko získalo dôležité 
strategické postavenie smerom na západ 
(Podnestersko a ústie Dunaja), Balkán aj na 
juh (východné Stredozemie), na ktorom 
rozmiestnilo trvalú námornú jednotku; 
poznamenáva, že Západ sa doteraz zdal 
byť väčšmi zaujatý súťažením s Ruskom 
počas tohto obdobia krízy, a radšej 
predával zbrane ukrajinským vojskám 
namiesto toho, aby neúnavne hľadal 
diplomatické riešenie;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 90
Fernando Maura Barandiarán

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. poznamenáva so znepokojením, že 
v dôsledku anexie Krymu sa zásadným 
spôsobom zmenila strategická situácia 
v oblasti Čierneho mora a v jeho okolí; 
varuje, že okupáciou celého polostrova 
Rusko získalo veľmi dôležitý „odrazový 
mostík“ smerom na západ (Podnestersko 
a ústie Dunaja), Balkán aj na juh 
(východné Stredozemie), na ktorom 
rozmiestnilo trvalú námornú jednotku, a že 
nezákonná anexia Krymu ponúka Rusku 
„južný Kaliningrad“ – ďalšiu základňu 
priamo hraničiacu s NATO, tentoraz na 
mori;

2. poznamenáva so znepokojením, že 
v dôsledku anexie Krymu sa zásadným 
spôsobom zmenila strategická situácia 
v oblasti Čierneho mora a v jeho okolí; 
varuje, že okupáciou celého polostrova 
Rusko získalo veľmi dôležitý „odrazový 
mostík“ smerom na západ (Podnestersko 
a ústie Dunaja), Balkán aj na juh 
(východné Stredozemie), na ktorom 
rozmiestnilo trvalú námornú jednotku;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 91
Gabrielius Landsbergis
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Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. poznamenáva so znepokojením, že 
v dôsledku anexie Krymu sa zásadným 
spôsobom zmenila strategická situácia 
v oblasti Čierneho mora a v jeho okolí; 
varuje, že okupáciou celého polostrova 
Rusko získalo veľmi dôležitý „odrazový 
mostík“ smerom na západ (Podnestersko 
a ústie Dunaja), Balkán aj na juh 
(východné Stredozemie), na ktorom 
rozmiestnilo trvalú námornú jednotku, a že 
nezákonná anexia Krymu ponúka Rusku 
„južný Kaliningrad“ – ďalšiu základňu 
priamo hraničiacu s NATO, tentoraz na 
mori;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Eleftherios Synadinos

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. poznamenáva so znepokojením, že 
v dôsledku anexie Krymu sa zásadným 
spôsobom zmenila strategická situácia 
v oblasti Čierneho mora a v jeho okolí; 
varuje, že okupáciou celého polostrova 
Rusko získalo veľmi dôležitý „odrazový 
mostík“ smerom na západ (Podnestersko 
a ústie Dunaja), Balkán aj na juh 
(východné Stredozemie), na ktorom 
rozmiestnilo trvalú námornú jednotku, a že 
nezákonná anexia Krymu ponúka Rusku 
„južný Kaliningrad“ – ďalšiu základňu 
priamo hraničiacu s NATO, tentoraz na 
mori;

2. poznamenáva so znepokojením, že 
v dôsledku anexie Krymu sa zásadným 
spôsobom zmenila strategická situácia 
v oblasti Čierneho mora a v jeho okolí; 
varuje, že anexiou celého polostrova 
Rusko získalo rozsiahlejší vplyv smerom 
na západ (Podnestersko a ústie Dunaja), 
Balkán aj na juh (východné Stredozemie), 
na ktorom rozmiestnilo trvalú námornú 
jednotku, a že anexia Krymu ponúka 
Rusku základňu priamo hraničiacu s EÚ, 
tentoraz na mori;

Or. el
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Pozmeňujúci návrh 93
Georgios Epitideios

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. je presvedčený o tom, že zmena 
strategickej situácie a vývoj vojenskej 
situácie v oblasti Čierneho mora 
signalizujú širšie a systémové zmeny 
európskej bezpečnosti; je presvedčený 
o tom, že EÚ a členské štáty musia mať 
pripravenú bezpečnostnú odpoveď na 
tieto zmeny;

vypúšťa sa

Or. el

Pozmeňujúci návrh 94
Javier Nart

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. je presvedčený o tom, že zmena 
strategickej situácie a vývoj vojenskej 
situácie v oblasti Čierneho mora 
signalizujú širšie a systémové zmeny 
európskej bezpečnosti; je presvedčený 
o tom, že EÚ a členské štáty musia mať 
pripravenú bezpečnostnú odpoveď na 
tieto zmeny;

3. je presvedčený o tom, že súčasná 
strategická situácia a vývoj vojenskej 
situácie v oblasti Čierneho mora nemožno 
považovať za širšie a systémové zmeny 
európskej bezpečnosti; je však presvedčený 
o tom, že EÚ a členské štáty musia 
monitorovať túto situáciu z hľadiska 
bezpečnosti;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 95
James Carver
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Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. je presvedčený o tom, že zmena 
strategickej situácie a vývoj vojenskej 
situácie v oblasti Čierneho mora 
signalizujú širšie a systémové zmeny 
európskej bezpečnosti; je presvedčený 
o tom, že EÚ a členské štáty musia mať 
pripravenú bezpečnostnú odpoveď na tieto 
zmeny;

3. je presvedčený o tom, že zmena 
strategickej situácie a vývoj vojenskej 
situácie v oblasti Čierneho mora 
signalizujú širšie a systémové zmeny 
bezpečnosti; je presvedčený o tom, že 
členské štáty musia mať pripravenú 
bezpečnostnú odpoveď na tieto zmeny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Charles Tannock

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. je presvedčený o tom, že zmena 
strategickej situácie a vývoj vojenskej 
situácie v oblasti Čierneho mora 
signalizujú širšie a systémové zmeny 
európskej bezpečnosti; je presvedčený 
o tom, že EÚ a členské štáty musia mať 
pripravenú bezpečnostnú odpoveď na tieto 
zmeny;

3. je presvedčený o tom, že zmena 
strategickej situácie a vývoj vojenskej 
situácie v oblasti Čierneho mora 
signalizujú širšie a systémové zmeny 
európskej bezpečnosti; je presvedčený 
o tom, že EÚ a členské štáty musia v 
súlade s tým znovu zvážiť svoju 
zahraničnú a bezpečnostnú politiku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Angel Dzhambazki

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. je presvedčený o tom, že zmena 3. je presvedčený o tom, že zmena 
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strategickej situácie a vývoj vojenskej 
situácie v oblasti Čierneho mora 
signalizujú širšie a systémové zmeny 
európskej bezpečnosti; je presvedčený 
o tom, že EÚ a členské štáty musia mať 
pripravenú bezpečnostnú odpoveď na tieto 
zmeny;

strategickej situácie a vývoj vojenskej 
situácie v oblasti Čierneho mora 
signalizujú širšie a systémové zmeny 
európskej bezpečnosti; je presvedčený 
o tom, že EÚ a členské štáty musia mať 
pripravenú bezpečnostnú odpoveď na tieto 
zmeny; je presvedčený, že Únia by mala 
zaistiť bezpečnosť a stabilitu svojich 
členských štátov hraničiacich s Čiernym 
morom pomocou všetkých dostupných 
nástrojov;

Or. bg

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

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. je presvedčený o tom, že zmena 
strategickej situácie a vývoj vojenskej 
situácie v oblasti Čierneho mora 
signalizujú širšie a systémové zmeny 
európskej bezpečnosti; je presvedčený 
o tom, že EÚ a členské štáty musia mať 
pripravenú bezpečnostnú odpoveď na tieto 
zmeny;

3. je presvedčený o tom, že zmena 
strategickej situácie a vývoj vojenskej 
situácie v oblasti Čierneho mora 
signalizujú širšie a systémové zmeny 
európskej bezpečnosti; je presvedčený 
o tom, že EÚ a členské štáty musia mať 
pripravenú bezpečnostnú odpoveď na tieto 
zmeny, zapájať sa do rokovania s Ruskom 
a krajinami Organizácie zmluvy o 
kolektívnej bezpečnosti vo veci nového 
bezpečnostného usporiadania v Európe, 
ako to navrhol ruský prezident Dmitrij 
Medvedev v roku 2008, a zapájať sa do 
rokovania o oblasti voľného obchodu 
medzi Eurázijskou ekonomickou úniou, 
Ukrajinou a Európskou úniou, ako 
navrhol Vladimír Putin vo svojom článku 
v denníku Izvestia 3. októbra 2011, 
pričom Komisia tento plán okamžite 
zamietla;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 99
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. je presvedčený o tom, že zmena 
strategickej situácie a vývoj vojenskej 
situácie v oblasti Čierneho mora 
signalizujú širšie a systémové zmeny 
európskej bezpečnosti; je presvedčený 
o tom, že EÚ a členské štáty musia mať 
pripravenú bezpečnostnú odpoveď na tieto 
zmeny;

3. je presvedčený o tom, že zmena 
strategickej situácie a vývoj vojenskej 
situácie v oblasti Čierneho mora 
signalizujú širšie a systémové zmeny 
európskej bezpečnosti; vyjadruje 
znepokojenie nad čoraz intenzívnejším 
ruským tlakom na východnej hranici EÚ, 
a to aj cez Rumunsko a Poľsko, dve 
krajiny, ktoré zohrávajú významnú úlohu 
pri obrane bezpečnosti východnej 
hranice; tento tlak a zvýšené vojenské 
akcie a kapacity Ruska na východnej 
hranici EÚ predstavujú veľké riziko; je 
presvedčený o tom, že EÚ a členské štáty 
musia mať pripravenú bezpečnostnú 
odpoveď na tieto zmeny a následne použiť 
aktualizovanú spoločnú a komplexnú 
bezpečnostnú stratégiu vrátane 
prispôsobenia Čiernomorskej stratégie EÚ 
prostredníctvom uplatňovania ustanovení 
stratégie námornej bezpečnosti EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. je presvedčený o tom, že zmena 
strategickej situácie a vývoj vojenskej 
situácie v oblasti Čierneho mora 
signalizujú širšie a systémové zmeny 
európskej bezpečnosti; je presvedčený 
o tom, že EÚ a členské štáty musia mať 

3. je presvedčený o tom, že zmena 
geostrategickej situácie a vývoj vojenskej 
situácie v oblasti Čierneho mora 
signalizujú širšie a systémové zmeny 
európskej bezpečnosti; je presvedčený 
o tom, že EÚ a členské štáty musia mať 
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pripravenú bezpečnostnú odpoveď na tieto 
zmeny;

pripravenú bezpečnostnú odpoveď na tieto 
zmeny a že tieto zmeny musí odrážať 
revidovaná Európska bezpečnostná 
stratégia a európska stratégia námornej 
bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. je presvedčený o tom, že zmena 
strategickej situácie a vývoj vojenskej 
situácie v oblasti Čierneho mora 
signalizujú širšie a systémové zmeny 
európskej bezpečnosti; je presvedčený 
o tom, že EÚ a členské štáty musia mať 
pripravenú bezpečnostnú odpoveď na tieto 
zmeny;

3. je presvedčený o tom, že zmena 
strategickej situácie a vývoj vojenskej 
situácie v oblasti Čierneho mora 
signalizujú širšie a systémové zmeny 
európskej bezpečnosti; je presvedčený 
o tom, že EÚ a členské štáty musia mať 
pripravenú bezpečnostnú odpoveď na tieto 
zmeny; je znepokojený závislosťou EÚ a 
jej členských štátov, pokiaľ ide o USA, 
ako aj situáciou zraniteľnosti, ktorej sú 
vystavené v dôsledku politiky tejto krajiny 
voči našim susedom;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 102
Fernando Maura Barandiarán

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. je presvedčený o tom, že zmena 
strategickej situácie a vývoj vojenskej 
situácie v oblasti Čierneho mora 
signalizujú širšie a systémové zmeny 
európskej bezpečnosti; je presvedčený 

3. je presvedčený o tom, že zmena 
strategickej situácie a vývoj vojenskej 
situácie v oblasti Čierneho mora 
signalizujú širšie a systémové zmeny 
európskej bezpečnosti; je presvedčený 
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o tom, že EÚ a členské štáty musia mať 
pripravenú bezpečnostnú odpoveď na 
tieto zmeny;

o tom, že EÚ a členské štáty musia 
preventívne vypracovať spoločnú 
stratégiu v oblasti bezpečnosti;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 103
Gabrielius Landsbergis

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. je presvedčený o tom, že zmena 
strategickej situácie a vývoj vojenskej 
situácie v oblasti Čierneho mora 
signalizujú širšie a systémové zmeny 
európskej bezpečnosti; je presvedčený 
o tom, že EÚ a členské štáty musia mať 
pripravenú bezpečnostnú odpoveď na tieto 
zmeny;

3. je presvedčený o tom, že zmena 
strategickej situácie a vývoj vojenskej 
situácie v oblasti Čierneho mora 
signalizujú širšie a systémové zmeny 
európskej bezpečnosti; je presvedčený 
o tom, že EÚ a členské štáty musia mať 
pripravenú bezpečnostnú odpoveď na tieto 
zmeny; EÚ by mala zvýšiť svoju vlastnú 
odolnosť a reagovať na problematiku 
informácií o zbrojení a informačnej 
bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Marek Jurek

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. je presvedčený o tom, že zmena 
strategickej situácie a vývoj vojenskej 
situácie v oblasti Čierneho mora 
signalizujú širšie a systémové zmeny 
európskej bezpečnosti; je presvedčený 
o tom, že EÚ a členské štáty musia mať 
pripravenú bezpečnostnú odpoveď na tieto 
zmeny;

3. je presvedčený o tom, že zmena 
strategickej situácie a vývoj vojenskej 
situácie v oblasti Čierneho mora 
signalizujú širšie a systémové zmeny 
európskej bezpečnosti; je presvedčený 
o tom, že EÚ a členské štáty musia mať 
pripravenú bezpečnostnú odpoveď na tieto 
zmeny; dôrazne odsudzuje, že sa Rusko 
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vzdalo mandátu na rokovanie o Zmluve o 
konvenčných ozbrojených silách v 
Európe;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 105
Eleftherios Synadinos

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. je presvedčený o tom, že zmena 
strategickej situácie a vývoj vojenskej 
situácie v oblasti Čierneho mora 
signalizujú širšie a systémové zmeny 
európskej bezpečnosti; je presvedčený 
o tom, že EÚ a členské štáty musia mať 
pripravenú bezpečnostnú odpoveď na tieto 
zmeny;

3. je presvedčený o tom, že zmena 
strategickej situácie v oblasti Čierneho 
mora je výzvou pre európsku bezpečnosť; 
je presvedčený o tom, že EÚ a členské 
štáty musia mať pripravenú bezpečnostnú 
odpoveď na tieto zmeny;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 106
Javier Nart

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. je hlboko znepokojený súčasným 
zväčšovaním obranných a útočných 
vojenských síl Ruska v oblasti Čierneho 
mora a plánovaným rozšírením 
a modernizáciou ruskej čiernomorskej 
flotily vrátane doplnenia šiestich nových 
moderných dieselových ponoriek typu 
Rostov na Done a šiestich nových fregát 
typu Admirál Grigorovič; upozorňuje, že 
rozmiestnením útočných vzdušných síl 
a modernizáciou krymskej vojenskej 

4. berie na vedomie zväčšovanie 
obranných a útočných vojenských síl 
Ruska v oblasti Čierneho mora 
a plánované rozšírenie a modernizáciu
ruskej čiernomorskej flotily vrátane 
doplnenia šiestich nových moderných 
dieselových ponoriek typu Rostov na Done 
a šiestich nových fregát typu Admirál 
Grigorovič; pripomína, že rozmiestnenie
útočných vzdušných síl a modernizácia
krymskej vojenskej infraštruktúry budú 
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infraštruktúry sa rozšíri útočné vojenské 
postavenie Ruska a jeho schopnosť 
plánovať použitie sily za hranicami 
vlastného územia;

naďalej výrazne menšie v porovnaní s 
modernizáciou americkej flotily na 
svetovej úrovni a nepredstavujú skutočne 
výraznú zmenu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 107
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. je hlboko znepokojený súčasným 
zväčšovaním obranných a útočných 
vojenských síl Ruska v oblasti Čierneho 
mora a plánovaným rozšírením 
a modernizáciou ruskej čiernomorskej 
flotily vrátane doplnenia šiestich nových 
moderných dieselových ponoriek typu 
Rostov na Done a šiestich nových fregát 
typu Admirál Grigorovič; upozorňuje, že 
rozmiestnením útočných vzdušných síl 
a modernizáciou krymskej vojenskej 
infraštruktúry sa rozšíri útočné vojenské 
postavenie Ruska a jeho schopnosť 
plánovať použitie sily za hranicami 
vlastného územia;

4. poukazuje na súčasné zväčšovanie
obranných a útočných vojenských síl 
Ruska v oblasti Čierneho mora 
a plánované rozšírenie a modernizáciu
ruskej čiernomorskej flotily vrátane 
doplnenia šiestich nových moderných 
dieselových ponoriek typu Rostov na Done 
a šiestich nových fregát typu Admirál 
Grigorovič; upozorňuje, že rozmiestnením 
obranných vzdušných síl a modernizáciou 
krymskej vojenskej infraštruktúry sa rozšíri 
útočné vojenské postavenie Ruska a jeho 
schopnosť plánovať použitie sily za 
hranicami vlastného územia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 108
Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. je hlboko znepokojený súčasným 
zväčšovaním obranných a útočných 

4. berie na vedomie súčasné zväčšovanie
obranných a útočných vojenských síl 
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vojenských síl Ruska v oblasti Čierneho 
mora a plánovaným rozšírením 
a modernizáciou ruskej čiernomorskej 
flotily vrátane doplnenia šiestich nových 
moderných dieselových ponoriek typu 
Rostov na Done a šiestich nových fregát 
typu Admirál Grigorovič; upozorňuje, že 
rozmiestnením útočných vzdušných síl 
a modernizáciou krymskej vojenskej 
infraštruktúry sa rozšíri útočné vojenské 
postavenie Ruska a jeho schopnosť 
plánovať použitie sily za hranicami 
vlastného územia;

Ruska v oblasti Čierneho mora 
a plánované rozšírenie a modernizáciu
ruskej čiernomorskej flotily vrátane 
doplnenia šiestich nových moderných 
dieselových ponoriek typu Rostov na Done 
a šiestich nových fregát typu Admirál 
Grigorovič; upozorňuje, že rozmiestnením 
útočných vzdušných síl a modernizáciou 
krymskej vojenskej infraštruktúry sa rozšíri 
útočné vojenské postavenie Ruska; je však 
presvedčený, že potreba využitia všetkých 
možných diplomatických prostriedkov na 
zmiernenie napätia je naliehavejšia než 
kedykoľvek predtým;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 109
Fernando Maura Barandiarán

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. je hlboko znepokojený súčasným 
zväčšovaním obranných a útočných 
vojenských síl Ruska v oblasti Čierneho 
mora a plánovaným rozšírením 
a modernizáciou ruskej čiernomorskej 
flotily vrátane doplnenia šiestich nových 
moderných dieselových ponoriek typu 
Rostov na Done a šiestich nových fregát 
typu Admirál Grigorovič; upozorňuje, že 
rozmiestnením útočných vzdušných síl 
a modernizáciou krymskej vojenskej 
infraštruktúry sa rozšíri útočné vojenské 
postavenie Ruska a jeho schopnosť 
plánovať použitie sily za hranicami 
vlastného územia;

4. je hlboko znepokojený súčasným 
zväčšovaním obranných a útočných 
vojenských síl Ruska v oblasti Čierneho 
mora a plánovaným rozšírením 
a modernizáciou ruskej čiernomorskej 
flotily vrátane doplnenia šiestich nových 
moderných dieselových ponoriek typu 
Rostov na Done a šiestich nových fregát 
typu Admirál Grigorovič; pripomína, že 
rozmiestnením útočných vzdušných síl 
a modernizáciou krymskej vojenskej 
infraštruktúry sa rozšíri útočné vojenské 
postavenie Ruska a jeho schopnosť 
plánovať použitie sily za hranicami 
vlastného územia;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 110
Eleftherios Synadinos

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. je hlboko znepokojený súčasným 
zväčšovaním obranných a útočných
vojenských síl Ruska v oblasti Čierneho 
mora a plánovaným rozšírením 
a modernizáciou ruskej čiernomorskej 
flotily vrátane doplnenia šiestich nových 
moderných dieselových ponoriek typu 
Rostov na Done a šiestich nových fregát 
typu Admirál Grigorovič; upozorňuje, že 
rozmiestnením útočných vzdušných síl 
a modernizáciou krymskej vojenskej 
infraštruktúry sa rozšíri útočné vojenské 
postavenie Ruska a jeho schopnosť 
plánovať použitie sily za hranicami 
vlastného územia;

4. je hlboko znepokojený súčasným 
zväčšovaním vojenských síl Ruska 
v oblasti Čierneho mora a plánovanou 
modernizáciou ruskej čiernomorskej 
flotily; upozorňuje, že rozmiestnením 
vzdušných síl a modernizáciou krymskej 
vojenskej infraštruktúry sa rozšíri vojenské 
postavenie Ruska a jeho schopnosť 
plánovať použitie sily za hranicami 
vlastného územia;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 111
Gabrielius Landsbergis

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. so znepokojením berie na vedomie 
kontinuálne vyzbrojovanie Ruskom na 
okupovaných územiach Abchádzska a 
regiónov Schinkvali/Južného Osetska v 
Gruzínsku; vojenská infraštruktúra 
obranného a ofenzívneho charakteru so 
širokým operačným rozsahom vrátane 
raketometov delostreleckých práporov 
(tzv. Systémy „Smerch“, „Grad“ a 
„Uragan“), protilietadlových raketových 
kompletov zem-vzduch (S-300, OSA, 
Tochka/Tochka U), protileteckých 
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delostreleckých systémov zem-vzduch 
(Strela-10, 2S6 Tunguska) a 
samohybných diel (2S3 „Akatsia“) 
predstavuje vážnu hrozbu pre celú oblasť 
Čierneho mora; Prímorskú oblasť 
okupovaného regiónu Abcházska 
kontrolujú hliadkové člny vrátane typov 
„Mangust“ a „Sobol“, ktoré majú 
základňu v prístavoch Ochamchire a 
Suchumi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Javier Nart

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva so znepokojením, že 
Rusko významne posilnilo svoju vzdušnú 
a námornú obranu v oblasti Čierneho 
mora, v rámci ktorej rozmiestňuje nové 
námorné obranné (protilodné) strely 
(s doletom 600 km, schopné zasiahnuť 
Bospor) a prostredníctvom ktorej 
zabezpečuje kontrolu troch štvrtín 
vzdušného priestoru v oblasti Čierneho 
mora ruskými bojovými lietadlami (na 
základe prakticky trojnásobného zvýšenia 
počtu letísk na Kryme); v tejto súvislosti 
poznamenáva, že Rusko posilnilo svoje 
strategické aj taktické kapacity: zo 
strategického hľadiska bombardéry 
s dlhým doletom, schopné niesť strely 
s plochou dráhou letu, a prieskumné 
letectvo operujúce v blízkosti západného 
pobrežia Čierneho mora dokážu 
preniknúť hlboko na územie strednej 
Európy, a z taktického hľadiska 
významnú možnú pozemnú hrozbu 
predstavujú dve brigády námornej 
pechoty (prípadne podporované loďami 

vypúšťa sa
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na prepravu vrtuľníkov typu Mistrál);

Or. es

Pozmeňujúci návrh 113
Charles Tannock

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva so znepokojením, že 
Rusko významne posilnilo svoju vzdušnú 
a námornú obranu v oblasti Čierneho mora, 
v rámci ktorej rozmiestňuje nové námorné 
obranné (protilodné) strely (s doletom 
600 km, schopné zasiahnuť Bospor) 
a prostredníctvom ktorej zabezpečuje 
kontrolu troch štvrtín vzdušného priestoru 
v oblasti Čierneho mora ruskými bojovými 
lietadlami (na základe prakticky 
trojnásobného zvýšenia počtu letísk na 
Kryme); v tejto súvislosti poznamenáva, že 
Rusko posilnilo svoje strategické aj 
taktické kapacity: zo strategického 
hľadiska bombardéry s dlhým doletom, 
schopné niesť strely s plochou dráhou letu, 
a prieskumné letectvo operujúce v blízkosti 
západného pobrežia Čierneho mora dokážu
preniknúť hlboko na územie strednej 
Európy, a z taktického hľadiska významnú 
možnú pozemnú hrozbu predstavujú dve 
brigády námornej pechoty (prípadne 
podporované loďami na prepravu 
vrtuľníkov typu Mistrál);

5. poznamenáva so znepokojením, že 
Rusko významne posilnilo svoju vzdušnú 
a námornú obranu v oblasti Čierneho mora, 
v rámci ktorej rozmiestňuje nové námorné 
obranné (protilodné) strely (s doletom 
600 km, schopné zasiahnuť Bospor) 
a prostredníctvom ktorej zabezpečuje 
kontrolu troch štvrtín vzdušného priestoru 
v oblasti Čierneho mora ruskými bojovými 
lietadlami (na základe prakticky 
trojnásobného zvýšenia počtu letísk na 
Kryme); v tejto súvislosti poznamenáva, že 
Rusko posilnilo svoje strategické aj 
taktické kapacity: zo strategického 
hľadiska bombardéry s dlhým doletom, 
schopné niesť strely s plochou dráhou letu, 
a prieskumné letectvo operujúce v blízkosti 
západného pobrežia Čierneho mora môžu 
potenciálne preniknúť hlboko na územie 
strednej Európy, a z taktického hľadiska 
významnú možnú pozemnú hrozbu 
predstavujú dve brigády námornej pechoty 
(prípadne podporované loďami na prepravu 
vrtuľníkov typu Mistrál);

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 5
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva so znepokojením, že 
Rusko významne posilnilo svoju vzdušnú 
a námornú obranu v oblasti Čierneho mora, 
v rámci ktorej rozmiestňuje nové námorné 
obranné (protilodné) strely (s doletom 
600 km, schopné zasiahnuť Bospor) 
a prostredníctvom ktorej zabezpečuje 
kontrolu troch štvrtín vzdušného priestoru 
v oblasti Čierneho mora ruskými bojovými 
lietadlami (na základe prakticky 
trojnásobného zvýšenia počtu letísk na 
Kryme); v tejto súvislosti poznamenáva, že 
Rusko posilnilo svoje strategické aj 
taktické kapacity: zo strategického 
hľadiska bombardéry s dlhým doletom, 
schopné niesť strely s plochou dráhou letu, 
a prieskumné letectvo operujúce v blízkosti 
západného pobrežia Čierneho mora dokážu 
preniknúť hlboko na územie strednej 
Európy, a z taktického hľadiska významnú 
možnú pozemnú hrozbu predstavujú dve 
brigády námornej pechoty (prípadne 
podporované loďami na prepravu 
vrtuľníkov typu Mistrál);

5. poznamenáva, že Rusko významne 
posilnilo svoju vzdušnú a námornú obranu 
v oblasti Čierneho mora, v rámci ktorej 
rozmiestňuje nové námorné obranné 
(protilodné) strely (s doletom 600 km, 
schopné zasiahnuť Bospor) 
a prostredníctvom ktorej zabezpečuje 
kontrolu troch štvrtín vzdušného priestoru 
v oblasti Čierneho mora ruskými bojovými 
lietadlami (na základe prakticky 
trojnásobného zvýšenia počtu letísk na 
Kryme); v tejto súvislosti poznamenáva, že 
Rusko posilnilo svoje strategické aj 
taktické kapacity: zo strategického 
hľadiska bombardéry s dlhým doletom, 
schopné niesť strely s plochou dráhou letu, 
a prieskumné letectvo operujúce v blízkosti 
západného pobrežia Čierneho mora dokážu 
preniknúť hlboko na územie strednej 
Európy, a z taktického hľadiska významnú 
možnú pozemnú hrozbu predstavujú dve 
brigády námornej pechoty (prípadne 
podporované loďami na prepravu 
vrtuľníkov typu Mistrál);

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 115
Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva so znepokojením, že 
Rusko významne posilnilo svoju vzdušnú 
a námornú obranu v oblasti Čierneho mora, 
v rámci ktorej rozmiestňuje nové námorné 
obranné (protilodné) strely (s doletom 
600 km, schopné zasiahnuť Bospor) 
a prostredníctvom ktorej zabezpečuje 
kontrolu troch štvrtín vzdušného priestoru 

5. poznamenáva so znepokojením, že 
Rusko významne posilnilo svoju vzdušnú 
a námornú obranu v oblasti Čierneho mora, 
v rámci ktorej rozmiestňuje nové námorné 
obranné (protilodné) strely (s doletom 
600 km, schopné zasiahnuť Bospor) 
a prostredníctvom ktorej zabezpečuje 
kontrolu troch štvrtín vzdušného priestoru 
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v oblasti Čierneho mora ruskými bojovými 
lietadlami (na základe prakticky 
trojnásobného zvýšenia počtu letísk na 
Kryme); v tejto súvislosti poznamenáva, že 
Rusko posilnilo svoje strategické aj 
taktické kapacity: zo strategického 
hľadiska bombardéry s dlhým doletom, 
schopné niesť strely s plochou dráhou 
letu, a prieskumné letectvo operujúce v 
blízkosti západného pobrežia Čierneho 
mora dokážu preniknúť hlboko na územie 
strednej Európy, a z taktického hľadiska 
významnú možnú pozemnú hrozbu 
predstavujú dve brigády námornej 
pechoty (prípadne podporované loďami 
na prepravu vrtuľníkov typu Mistrál);

v oblasti Čierneho mora ruskými bojovými 
lietadlami (na základe prakticky 
trojnásobného zvýšenia počtu letísk na 
Kryme); v tejto súvislosti poznamenáva, že 
Rusko posilnilo svoje strategické aj 
taktické kapacity: domnieva sa, že 
vzhľadom na túto situáciu sa každá 
diplomatická, regionálna a medzinárodná 
inštitúcia, v ktorej Moskva zohráva 
vedúcu úlohu, musí stať dôležitým 
miestom pre diskusiu o primeraných 
diplomatických riešeniach tejto 
problematiky;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 116
Fernando Maura Barandiarán

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva so znepokojením, že 
Rusko významne posilnilo svoju vzdušnú 
a námornú obranu v oblasti Čierneho mora, 
v rámci ktorej rozmiestňuje nové námorné 
obranné (protilodné) strely (s doletom 
600 km, schopné zasiahnuť Bospor) 
a prostredníctvom ktorej zabezpečuje 
kontrolu troch štvrtín vzdušného priestoru 
v oblasti Čierneho mora ruskými bojovými 
lietadlami (na základe prakticky 
trojnásobného zvýšenia počtu letísk na 
Kryme); v tejto súvislosti poznamenáva, že 
Rusko posilnilo svoje strategické aj 
taktické kapacity: zo strategického 
hľadiska bombardéry s dlhým doletom, 
schopné niesť strely s plochou dráhou letu, 
a prieskumné letectvo operujúce v blízkosti 
západného pobrežia Čierneho mora dokážu 
preniknúť hlboko na územie strednej 

5. poznamenáva so znepokojením, že 
Rusko významne posilnilo svoju vzdušnú 
a námornú obranu v oblasti Čierneho mora, 
v rámci ktorej rozmiestňuje nové námorné 
obranné (protilodné) strely (s doletom 
600 km) a prostredníctvom ktorej 
zabezpečuje kontrolu troch štvrtín 
vzdušného priestoru v oblasti Čierneho 
mora ruskými bojovými lietadlami (na 
základe prakticky trojnásobného zvýšenia 
počtu letísk na Kryme); v tejto súvislosti 
poznamenáva, že Rusko posilnilo svoje 
strategické aj taktické kapacity: zo 
strategického hľadiska bombardéry 
s dlhým doletom, schopné niesť strely 
s plochou dráhou letu, a prieskumné 
letectvo operujúce v blízkosti západného 
pobrežia Čierneho mora, a z taktického 
hľadiska významnú možnú hrozbu 
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Európy, a z taktického hľadiska významnú 
možnú pozemnú hrozbu predstavujú dve 
brigády námornej pechoty (prípadne 
podporované loďami na prepravu 
vrtuľníkov typu Mistrál);

predstavujú dve brigády námornej pechoty 
(prípadne podporované loďami na prepravu 
vrtuľníkov typu Mistrál);

Or. es

Pozmeňujúci návrh 117
Marek Jurek

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva so znepokojením, že 
Rusko významne posilnilo svoju vzdušnú 
a námornú obranu v oblasti Čierneho mora, 
v rámci ktorej rozmiestňuje nové námorné 
obranné (protilodné) strely (s doletom 
600 km, schopné zasiahnuť Bospor) 
a prostredníctvom ktorej zabezpečuje 
kontrolu troch štvrtín vzdušného priestoru 
v oblasti Čierneho mora ruskými bojovými 
lietadlami (na základe prakticky 
trojnásobného zvýšenia počtu letísk na 
Kryme); v tejto súvislosti poznamenáva, že 
Rusko posilnilo svoje strategické aj 
taktické kapacity: zo strategického 
hľadiska bombardéry s dlhým doletom, 
schopné niesť strely s plochou dráhou letu, 
a prieskumné letectvo operujúce v blízkosti 
západného pobrežia Čierneho mora dokážu 
preniknúť hlboko na územie strednej 
Európy, a z taktického hľadiska významnú 
možnú pozemnú hrozbu predstavujú dve 
brigády námornej pechoty (prípadne 
podporované loďami na prepravu 
vrtuľníkov typu Mistrál);

5. poznamenáva so znepokojením, že 
Rusko významne posilnilo svoju vzdušnú 
a námornú obranu v oblasti Čierneho mora, 
v rámci ktorej rozmiestňuje nové námorné 
obranné (protilodné) strely (s doletom 
600 km, schopné zasiahnuť Bospor) 
a prostredníctvom ktorej zabezpečuje 
kontrolu troch štvrtín vzdušného priestoru 
v oblasti Čierneho mora ruskými bojovými 
lietadlami (na základe prakticky 
trojnásobného zvýšenia počtu letísk na 
Kryme); v tejto súvislosti poznamenáva, že 
Rusko posilnilo svoje strategické aj 
taktické kapacity: zo strategického 
hľadiska bombardéry s dlhým doletom, 
schopné niesť strely s plochou dráhou letu, 
a prieskumné letectvo operujúce v blízkosti 
západného pobrežia Čierneho mora dokážu 
preniknúť hlboko na územie strednej 
Európy, a z taktického hľadiska významnú 
možnú pozemnú hrozbu predstavujú dve 
brigády námornej pechoty (prípadne 
podporované loďami na prepravu 
vrtuľníkov typu Mistrál); naliehavo vyzýva 
Francúzsko, aby jednoznačne a konečne 
upustilo od predaja obojživelných 
výsadkových lodí do Ruska;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 118
Eleftherios Synadinos

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poznamenáva so znepokojením, že 
Rusko významne posilnilo svoju vzdušnú 
a námornú obranu v oblasti Čierneho mora, 
v rámci ktorej rozmiestňuje nové námorné 
obranné (protilodné) strely (s doletom 
600 km, schopné zasiahnuť Bospor) 
a prostredníctvom ktorej zabezpečuje 
kontrolu troch štvrtín vzdušného priestoru 
v oblasti Čierneho mora ruskými bojovými 
lietadlami (na základe prakticky 
trojnásobného zvýšenia počtu letísk na 
Kryme); v tejto súvislosti poznamenáva, že 
Rusko posilnilo svoje strategické aj 
taktické kapacity: zo strategického 
hľadiska bombardéry s dlhým doletom, 
schopné niesť strely s plochou dráhou 
letu, a prieskumné letectvo operujúce v 
blízkosti západného pobrežia Čierneho 
mora dokážu preniknúť hlboko na územie 
strednej Európy, a z taktického hľadiska 
významnú možnú pozemnú hrozbu 
predstavujú dve brigády námornej 
pechoty (prípadne podporované loďami 
na prepravu vrtuľníkov typu Mistrál);

5. poznamenáva, že Rusko významne 
posilnilo svoju vzdušnú a námornú obranu 
v oblasti Čierneho mora;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 119
Ioan Mircea Pașcu

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. je hlboko znepokojený vyhlásením 
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prezidenta Putina, že bol počas 
obsadzovania Krymu Ruskom pripravený 
uviesť do pohotovosti ruské jadrové sily, 
ak by Západ zasiahol proti tejto anexii; 
takisto je hlboko znepokojený hrozivými 
vyhláseniami vysokopostavených ruských 
predstaviteľov, že Rusko má právo 
rozmiestniť a použiť jadrové zbrane na 
Kryme; so znepokojením poznamenáva, že 
v marci 2015 Rusko rozmiestnilo na 
Kryme počas vojenského cvičenia bližšie 
neurčený počet strategických jadrových 
bombardérov TU22M3;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. poznamenáva s veľkým znepokojením 
vojenské ťaženie NATO, ktoré sa 
prejavuje cvičením vykonávaným v 
niektorých štátoch hraničiacich s 
Ruskom; pripomína, že vo februári bolo 
presunutých 140 vozidiel a 1 400 vojakov 
takmer na 300 metrov od hraníc Estónska 
s Ruskom; je znepokojený vojenskými 
cvičeniami tejto vojenskej aliancie na 
pobreží Bulharska;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 121
Javier Nart

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. upozorňuje, že možné rozmiestnenie 
ruských systémov zbraní s dvojakou 
funkciou na Kryme spochybňuje dobré 
úmysly Ruska, pokiaľ ide o dosiahnutie 
pokroku, pokiaľ ide o viacstranný 
program jadrového odzbrojenia v rámci 
nadchádzajúcej revízie zmluvy o nešírení 
jadrových zbraní, a oslabuje doterajšie 
úsilie v tejto oblasti;

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 122
Georgios Epitideios

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. upozorňuje, že možné rozmiestnenie 
ruských systémov zbraní s dvojakou 
funkciou na Kryme spochybňuje dobré 
úmysly Ruska, pokiaľ ide o dosiahnutie 
pokroku, pokiaľ ide o viacstranný 
program jadrového odzbrojenia v rámci 
nadchádzajúcej revízie zmluvy o nešírení 
jadrových zbraní, a oslabuje doterajšie 
úsilie v tejto oblasti;

vypúšťa sa

Or. el

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

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. upozorňuje, že možné rozmiestnenie 6. upozorňuje, že možné rozmiestnenie 



AM\1055090SK.doc 65/128 PE552.050v01-00

SK

ruských systémov zbraní s dvojakou 
funkciou na Kryme spochybňuje dobré 
úmysly Ruska, pokiaľ ide o dosiahnutie 
pokroku, pokiaľ ide o viacstranný program 
jadrového odzbrojenia v rámci 
nadchádzajúcej revízie zmluvy o nešírení 
jadrových zbraní, a oslabuje doterajšie 
úsilie v tejto oblasti;

ruských systémov zbraní s dvojakou 
funkciou na Kryme spochybňuje dobré 
úmysly Ruska, pokiaľ ide o dosiahnutie 
pokroku, pokiaľ ide o viacstranný program 
jadrového odzbrojenia v rámci 
nadchádzajúcej revízie zmluvy o nešírení 
jadrových zbraní, a oslabuje doterajšie 
úsilie v tejto oblasti, pričom táto politika je 
iba výsledkom snahy USA o vycúvanie zo 
Zmluvy o antibalistických raketách a 
rozmiestnení protiraketového štítu NATO 
v Európe namiereného proti Rusku;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 124
Marek Jurek

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. upozorňuje, že možné rozmiestnenie 
ruských systémov zbraní s dvojakou 
funkciou na Kryme spochybňuje dobré 
úmysly Ruska, pokiaľ ide o dosiahnutie 
pokroku, pokiaľ ide o viacstranný program 
jadrového odzbrojenia v rámci 
nadchádzajúcej revízie zmluvy o nešírení 
jadrových zbraní, a oslabuje doterajšie 
úsilie v tejto oblasti;

6. upozorňuje, že možné rozmiestnenie 
ruských systémov zbraní s dvojakou 
funkciou na Kryme spochybňuje dobré 
úmysly Ruska, pokiaľ ide o dosiahnutie 
pokroku, pokiaľ ide o viacstranný program 
jadrového odzbrojenia v rámci 
nadchádzajúcej revízie zmluvy o nešírení 
jadrových zbraní, a oslabuje doterajšie 
úsilie v tejto oblasti; dôrazne odsudzuje 
údržbu a modernizáciu arzenálu 
taktických jadrových hlavíc Ruskom, 
ktorých veľkosť mnohokrát presahuje 
podobný arzenál NATO; je znepokojený 
náznakmi porušovania Zmluvy o nešírení 
jadrových rakiet stredného a krátkeho 
doletu Ruskom, ktoré by mohlo 
predstavovať vážnu hrozbu pre Európu a 
ostatné krajiny, ktoré bezprostredne 
susedia s Ruskom;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 125
Eleftherios Synadinos

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. upozorňuje, že možné rozmiestnenie 
ruských systémov zbraní s dvojakou 
funkciou na Kryme spochybňuje dobré 
úmysly Ruska, pokiaľ ide o dosiahnutie 
pokroku, pokiaľ ide o viacstranný program 
jadrového odzbrojenia v rámci 
nadchádzajúcej revízie zmluvy o nešírení
jadrových zbraní, a oslabuje doterajšie 
úsilie v tejto oblasti;

6. upozorňuje, že možné rozmiestnenie 
ruských systémov zbraní s dvojakou 
funkciou na Kryme ohrozuje viacstranný 
program jadrového odzbrojenia v rámci 
nadchádzajúcej revízie zmluvy o nešírení 
jadrových zbraní, a oslabuje doterajšie 
úsilie v tejto oblasti;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 126
Javier Nart

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. považuje nedávne tesné prelety ruských 
bojových lietadiel nad vojenskými loďami 
NATO a ťažobnými plošinami v Čiernom 
mori za jasný signál agresívnejšej pozície 
Ruska v oblasti Čierneho mora a varuje 
pred zvýšeným rizikom eskalácie;

7. považuje nedávne tesné prelety ruských 
bojových lietadiel nad vojenskými loďami 
NATO a ťažobnými plošinami v Čiernom 
mori za možný signál agresívnejšej pozície 
Ruska v oblasti Čierneho mora a varuje 
pred zvýšeným rizikom eskalácie; 
domnieva sa, že znížením intenzity 
prejavov a využívania umiernenej 
diplomacie znepriatelenými stranami a 
vonkajšími činiteľmi možno dosiahnuť 
viac než prostredníctvom zvýšenej miery 
vojenskej leteckej dopravy medzi oboma 
krajinami;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 127
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. považuje nedávne tesné prelety ruských 
bojových lietadiel nad vojenskými loďami 
NATO a ťažobnými plošinami v Čiernom 
mori za jasný signál agresívnejšej pozície 
Ruska v oblasti Čierneho mora a varuje 
pred zvýšeným rizikom eskalácie;

7. považuje nedávne tesné prelety ruských 
bojových lietadiel nad vojenskými loďami 
NATO a ťažobnými plošinami v Čiernom 
mori za jasný signál agresívnejšej pozície 
v oblasti Čierneho mora a varuje pred 
zvýšeným rizikom eskalácie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 128
Indrek Tarand
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. považuje nedávne tesné prelety ruských 
bojových lietadiel nad vojenskými loďami 
NATO a ťažobnými plošinami v Čiernom 
mori za jasný signál agresívnejšej pozície 
Ruska v oblasti Čierneho mora a varuje 
pred zvýšeným rizikom eskalácie;

7. považuje nedávne tesné prelety ruských 
bojových lietadiel nad vojenskými loďami 
NATO a ťažobnými plošinami v Čiernom 
mori za jasný signál agresívnejšej pozície 
Ruska v oblasti Čierneho mora a varuje 
pred zvýšeným rizikom eskalácie; žiada o 
priame vojenské komunikačné linky, aby 
nedošlo k tragickým nedorozumeniam s 
ďalekosiahlymi vojenskými a 
bezpečnostnými dôsledkami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 7



PE552.050v01-00 68/128 AM\1055090SK.doc

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. považuje nedávne tesné prelety ruských 
bojových lietadiel nad vojenskými loďami 
NATO a ťažobnými plošinami v Čiernom 
mori za jasný signál agresívnejšej pozície 
Ruska v oblasti Čierneho mora a varuje 
pred zvýšeným rizikom eskalácie;

7. považuje nedávne tesné prelety ruských 
bojových lietadiel nad vojenskými loďami 
NATO a ťažobnými plošinami v Čiernom 
mori za jasný signál agresívnejšej pozície 
Ruska v oblasti Čierneho mora a varuje 
pred zvýšeným rizikom eskalácie; berie na 
vedomie cvičenia NATO v Čiernom mori 
a štvornásobný nárast počtu preletov 
NATO ponad pobaltské regióny; 
nesúhlasí s eskalujúcimi demonštráciami 
sily na oboch stranách, ktoré slúžia iba na 
zvýšenie napätia;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 130
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. domnieva sa, že vzdušné 
rozmiestňovanie nad Baltským morom zo 
strany NATO v rámci operácie 
„Immediate Reassurance Measures“ a 
predĺženie operácie „Baltic Air Policing“ 
nie je opodstatnené a je súčasťou 
militaristickej eskalácie tejto vojenskej 
aliancie; pripomína, že identifikácia 
všetkých ruských lietadiel uskutočnená v 
rámci cvičenia NATO sa uskutočnila iba v 
medzinárodných vodách;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 131
Javier Nart
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Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. je hlboko znepokojený mimoriadne 
vážnou situáciou na východnej Ukrajine, 
kde vojna vedie k destabilizácii Ukrajiny 
a regiónu ako celku vrátane zjavného 
prikročenia k vytvoreniu pozemného 
koridoru spájajúceho ruské územie 
s Krymom cez územie kontrolované 
separatistami pozdĺž západného pobrežia 
Azovského mora (Mariupoľ);

8. je hlboko znepokojený mimoriadne 
vážnou situáciou na východnej Ukrajine, 
kde vojna vedie k destabilizácii Ukrajiny 
a regiónu ako celku;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 132
Charles Tannock

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. je hlboko znepokojený mimoriadne 
vážnou situáciou na východnej Ukrajine, 
kde vojna vedie k destabilizácii Ukrajiny 
a regiónu ako celku vrátane zjavného
prikročenia k vytvoreniu pozemného 
koridoru spájajúceho ruské územie 
s Krymom cez územie kontrolované 
separatistami pozdĺž západného pobrežia 
Azovského mora (Mariupoľ);

8. je hlboko znepokojený mimoriadne 
vážnou situáciou na východnej Ukrajine, 
kde vojna vedie k destabilizácii Ukrajiny 
a regiónu ako celku vrátane neustálej 
hrozby vytvorenia pozemného koridoru do 
Mariupoľu pozdĺž západného pobrežia 
Azovského mora cez územie kontrolované 
separatistami;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 8
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. je hlboko znepokojený mimoriadne 
vážnou situáciou na východnej Ukrajine, 
kde vojna vedie k destabilizácii Ukrajiny 
a regiónu ako celku vrátane zjavného 
prikročenia k vytvoreniu pozemného 
koridoru spájajúceho ruské územie 
s Krymom cez územie kontrolované 
separatistami pozdĺž západného pobrežia 
Azovského mora (Mariupoľ);

8. je hlboko znepokojený mimoriadne 
vážnou situáciou na východnej Ukrajine, 
kde vojna vyvolaná nedodržaním dohôd z 
21. februára 2014, ktoré podpísali čelní 
predstavitelia vtedajších opozičných strán, 
ministri zahraničných vecí Francúzska, 
Maďarska a Poľska, porušením série 
článkov 108, 110, 112 a 126 ukrajinskej 
ústavy na základe rozhodnutí z 
22. februára 2015 (zvrhnutie prezidenta 
Janukovyča) a z 24. februára 2015 
(zvrhnutie sudcov Ústavného súdu), a 
odmietnutím kyjevskej vlády v marci a 
apríli 2014 rokovať o vhodnom štatúte pre 
politické, hospodárske, sociálne a 
kultúrne znaky regiónov Luhanska a 
Donecka, viedla k destabilizácii krajiny a 
celého regiónu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 134
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. je hlboko znepokojený mimoriadne 
vážnou situáciou na východnej Ukrajine, 
kde vojna vedie k destabilizácii Ukrajiny 
a regiónu ako celku vrátane zjavného
prikročenia k vytvoreniu pozemného 
koridoru spájajúceho ruské územie 
s Krymom cez územie kontrolované 
separatistami pozdĺž západného pobrežia 
Azovského mora (Mariupoľ);

8. je hlboko znepokojený mimoriadne 
vážnou situáciou na východnej Ukrajine, 
kde vojna vedie k destabilizácii Ukrajiny 
a regiónu ako celku vrátane možného
prikročenia k vytvoreniu pozemného 
koridoru spájajúceho ruské územie 
s Krymom cez územie kontrolované 
separatistami pozdĺž západného pobrežia 
Azovského mora (Mariupoľ);

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 135
Marek Jurek

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. je hlboko znepokojený mimoriadne 
vážnou situáciou na východnej Ukrajine, 
kde vojna vedie k destabilizácii Ukrajiny 
a regiónu ako celku vrátane zjavného 
prikročenia k vytvoreniu pozemného 
koridoru spájajúceho ruské územie 
s Krymom cez územie kontrolované 
separatistami pozdĺž západného pobrežia 
Azovského mora (Mariupoľ);

8. je hlboko znepokojený mimoriadne 
vážnou situáciou na východnej Ukrajine, 
kde vojna vedie k destabilizácii Ukrajiny 
a regiónu ako celku vrátane zjavného 
prikročenia k vytvoreniu pozemného 
koridoru spájajúceho ruské územie 
s Krymom cez územie kontrolované 
separatistami pozdĺž západného pobrežia 
Azovského mora (Mariupoľ); v dôsledku 
toho by Ukrajina mohla byť celkom 
odrezaná od mora;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 136
Eleftherios Synadinos

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. je hlboko znepokojený mimoriadne 
vážnou situáciou na východnej Ukrajine, 
kde vojna vedie k destabilizácii Ukrajiny 
a regiónu ako celku vrátane zjavného 
prikročenia k vytvoreniu pozemného 
koridoru spájajúceho ruské územie 
s Krymom cez územie kontrolované 
separatistami pozdĺž západného pobrežia 
Azovského mora (Mariupoľ);

8. je hlboko znepokojený mimoriadne 
vážnou situáciou na východnej Ukrajine, 
kde vojna vedie k destabilizácii Ukrajiny 
a regiónu ako celku;

Or. el
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Pozmeňujúci návrh 137
Marek Jurek

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. podporuje iniciatívu prezidenta Petra 
Porošenka vyslať na východ Ukrajiny 
mierové sily; pripomína, že na 
poskytovanie zbrojnej pomoci Ukrajine 
nebolo vydané žiadne embargo a 
vyjadruje presvedčenie, že takáto pomoc 
od štátov Európskej únie by mohla účinne 
prispieť k zastaveniu šírenia ruskej 
agresie; vyzýva na začatie stálej
monitorovacej misie medzinárodným 
spoločenstvom, aby sa zabezpečilo 
rešpektovanie práv ukrajinských a 
tatárskych komunít na Kryme;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 138
Marek Jurek

Návrh uznesenia
Odsek 8 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8b. uznáva, že najvhodnejšia reakcia v 
prípade dlhodobej okupácie Krymu by 
bola podpora štátov EÚ, ktoré sú členmi 
NATO, pre urýchlenie vstupu Gruzínska 
do Severoatlantickej aliancie; vyzýva 
Ukrajinu a Moldavsko, aby prijali 
opatrenia s cieľom zabrániť poskytovaniu 
zbraní a vojenských dodávok do 
Dnesterska, či už po zemi alebo letecky; 
vyzýva EÚ a NATO, aby poskytli Ukrajine 
podporu, aby mohla zabezpečiť svoju 
hranicu s regiónom Dnester;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 139
Georgios Epitideios

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. odsudzuje skutočnosť, že Rusko 
poskytuje priamu aj nepriamu podporu 
separatistickým akciám, čím umožňuje 
pokračovanie vojny; je znepokojený 
správami o vojnových zločinoch 
spáchaných v regióne kontrolovanom 
separatistami podporovanými Ruskom; 
naliehavo žiada Rusko, aby využilo svoj 
vplyv s cieľom dosiahnuť zastavenie 
násilností;

vypúšťa sa

Or. el

Pozmeňujúci návrh 140
Eleftherios Synadinos

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. odsudzuje skutočnosť, že Rusko 
poskytuje priamu aj nepriamu podporu 
separatistickým akciám, čím umožňuje 
pokračovanie vojny; je znepokojený 
správami o vojnových zločinoch 
spáchaných v regióne kontrolovanom 
separatistami podporovanými Ruskom; 
naliehavo žiada Rusko, aby využilo svoj 
vplyv s cieľom dosiahnuť zastavenie 
násilností;

vypúšťa sa

Or. el
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Pozmeňujúci návrh 141
Javier Nart

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. odsudzuje skutočnosť, že Rusko 
poskytuje priamu aj nepriamu podporu 
separatistickým akciám, čím umožňuje 
pokračovanie vojny; je znepokojený 
správami o vojnových zločinoch 
spáchaných v regióne kontrolovanom 
separatistami podporovanými Ruskom; 
naliehavo žiada Rusko, aby využilo svoj 
vplyv s cieľom dosiahnuť zastavenie 
násilností;

9. odsudzuje skutočnosť, že Rusko 
poskytuje priamu aj nepriamu podporu 
separatistickým akciám, čím umožňuje 
pokračovanie vojny; je znepokojený 
správami o vojnových zločinoch 
spáchaných v regióne kontrolovanom 
separatistami podporovanými Ruskom, ako 
aj na ukrajinskej strane prostredníctvom 
financovania oligarchov; naliehavo žiada 
obe krajiny, aby využili svoj vplyv 
s cieľom dosiahnuť zastavenie násilností;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 142
Kati Piri

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. odsudzuje skutočnosť, že Rusko 
poskytuje priamu aj nepriamu podporu 
separatistickým akciám, čím umožňuje 
pokračovanie vojny; je znepokojený 
správami o vojnových zločinoch 
spáchaných v regióne kontrolovanom 
separatistami podporovanými Ruskom; 
naliehavo žiada Rusko, aby využilo svoj 
vplyv s cieľom dosiahnuť zastavenie 
násilností;

9. odsudzuje skutočnosť, že Rusko 
poskytuje priamu aj nepriamu podporu 
separatistickým akciám, čím umožňuje 
pokračovanie vojny; je znepokojený 
správami o vojnových zločinoch 
spáchaných v regióne kontrolovanom 
separatistami podporovanými Ruskom 
vrátane zostrelenia civilného lietadla MH-
17; naliehavo žiada Rusko, aby využilo 
svoj vplyv s cieľom dosiahnuť zastavenie 
násilností a pripomína, že na spáchané 
vojnové zločiny sa nemôže vzťahovať 
žiadna amnestia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 143
Zdzisław Krasnodębski

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. odsudzuje skutočnosť, že Rusko 
poskytuje priamu aj nepriamu podporu 
separatistickým akciám, čím umožňuje 
pokračovanie vojny; je znepokojený 
správami o vojnových zločinoch 
spáchaných v regióne kontrolovanom 
separatistami podporovanými Ruskom; 
naliehavo žiada Rusko, aby využilo svoj 
vplyv s cieľom dosiahnuť zastavenie 
násilností;

9. odsudzuje skutočnosť, že Rusko 
poskytuje priamu aj nepriamu podporu 
separatistickým akciám vrátane podpory 
zbraní a verbovania, čím umožňuje 
pokračovanie vojny; je znepokojený 
správami o vojnových zločinoch 
spáchaných v regióne kontrolovanom 
separatistami podporovanými Ruskom; 
naliehavo žiada Rusko, aby okamžite 
stiahlo všetky svoje ozbrojené sily z 
územia Ukrajiny a využilo svoj vplyv 
s cieľom dosiahnuť zastavenie násilností;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. odsudzuje skutočnosť, že Rusko 
poskytuje priamu aj nepriamu podporu 
separatistickým akciám, čím umožňuje 
pokračovanie vojny; je znepokojený 
správami o vojnových zločinoch 
spáchaných v regióne kontrolovanom 
separatistami podporovanými Ruskom; 
naliehavo žiada Rusko, aby využilo svoj 
vplyv s cieľom dosiahnuť zastavenie 
násilností;

9. schvaľuje skutočnosť, že Rusko 
poskytuje priamu aj nepriamu podporu 
miestnemu obyvateľstvu, najmä 
prostredníctvom prijatia 1 200 000 
utečencov na svojom území, a vyslaním 14 
humanitárnych konvojov do oblasti 
zasiahnutej konfliktom; naliehavo žiada 
Rusko a USA, aby využili svoj vplyv 
s cieľom dosiahnuť zastavenie násilností;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 145
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. odsudzuje skutočnosť, že Rusko 
poskytuje priamu aj nepriamu podporu 
separatistickým akciám, čím umožňuje 
pokračovanie vojny; je znepokojený 
správami o vojnových zločinoch 
spáchaných v regióne kontrolovanom 
separatistami podporovanými Ruskom; 
naliehavo žiada Rusko, aby využilo svoj 
vplyv s cieľom dosiahnuť zastavenie 
násilností;

9. odsudzuje skutočnosť, že Rusko 
poskytuje priamu aj nepriamu podporu 
separatistickým skupinám na Ukrajine, 
čím umožňuje pokračovanie vojny; je 
znepokojený správami o vojnových 
zločinoch spáchaných v regióne 
kontrolovanom separatistami 
podporovanými Ruskom; naliehavo žiada 
Rusko, aby využilo svoj vplyv s cieľom 
dosiahnuť zastavenie násilností a pristúpiť 
k minským dohodám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Tonino Picula

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. odsudzuje skutočnosť, že Rusko 
poskytuje priamu aj nepriamu podporu 
separatistickým akciám, čím umožňuje 
pokračovanie vojny; je znepokojený 
správami o vojnových zločinoch 
spáchaných v regióne kontrolovanom 
separatistami podporovanými Ruskom; 
naliehavo žiada Rusko, aby využilo svoj 
vplyv s cieľom dosiahnuť zastavenie 
násilností;

9. odsudzuje skutočnosť, že Rusko 
poskytuje priamu aj nepriamu podporu 
separatistickým akciám, čím umožňuje 
pokračovanie vojny; je znepokojený 
správami o vojnových zločinoch 
spáchaných v regióne kontrolovanom 
separatistami podporovanými Ruskom; 
naliehavo žiada Rusko, aby využilo svoj 
vplyv s cieľom dosiahnuť zastavenie 
násilností a ďalších vojnových zločinov, a 
zabránilo novým obetiam;

Or. hr
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Pozmeňujúci návrh 147
Fernando Maura Barandiarán

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. odsudzuje skutočnosť, že Rusko 
poskytuje priamu aj nepriamu podporu 
separatistickým akciám, čím umožňuje 
pokračovanie vojny; je znepokojený 
správami o vojnových zločinoch 
spáchaných v regióne kontrolovanom 
separatistami podporovanými Ruskom; 
naliehavo žiada Rusko, aby využilo svoj 
vplyv s cieľom dosiahnuť zastavenie 
násilností;

9. odsudzuje skutočnosť, že Rusko 
poskytuje priamu aj nepriamu podporu 
separatistickým akciám; je znepokojený 
správami o vojnových zločinoch 
spáchaných v regióne kontrolovanom 
separatistami podporovanými Ruskom; 
naliehavo žiada Rusko, aby využilo svoj 
vplyv s cieľom dosiahnuť zastavenie 
násilností;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 148
Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. odsudzuje skutočnosť, že Rusko 
poskytuje priamu aj nepriamu podporu 
separatistickým akciám, čím umožňuje
pokračovanie vojny; je znepokojený 
správami o vojnových zločinoch 
spáchaných v regióne kontrolovanom 
separatistami podporovanými Ruskom; 
naliehavo žiada Rusko, aby využilo svoj 
vplyv s cieľom dosiahnuť zastavenie 
násilností;

9. odsudzuje skutočnosť, že Rusko 
poskytuje priamu aj nepriamu podporu 
separatistickým akciám, dištancuje sa od 
predaja zbraní Západu ukrajinským 
vojskám, ako aj od akcií dobrovoľných 
polovojenských skupín krajnej pravice 
vrátane práporu Azov; je presvedčený, že 
tieto faktory podporujú pokračovanie 
vojny; je znepokojený správami 
o vojnových zločinoch; naliehavo žiada 
Rusko a všetky zúčastnené strany, aby 
využili svoj vplyv s cieľom dosiahnuť 
zastavenie násilností; 

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 149
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. odsudzuje priamu podporu, ktorú 
ukrajinská vláda a regionálne orgány 
Dnepropetrovska poskytujú ozbrojeným 
milíciám, ktoré tvoria militanti otvorene 
sa hlásiaci k nacionalizmu a extrémizmu 
nazývaní špeciálny prápor „Donbas“, 
špeciálny prápor „Aidar“, špeciálny 
prápor „Sytch“, špeciálny regiment 
„Azov“, špeciálny prápor „Dnipro-1“, 
špeciálny prápor „Dnipro-2“, ukrajinský 
dobrovoľnícky zbor „Pravy Sektor“ a 
40 ďalších skupín tohto typu; odsudzuje 
opakované porušovanie ľudských práv a 
vojnové zločiny, ktoré páchajú tieto 
ozbrojené skupiny na občanoch regiónov 
Donecka a Luhanska, a najmä tie, na 
ktoré v správe EUR 50/040/2014 z 
8. septembra 2014 poukazuje MVO 
Amnesty International; požaduje, aby 
ukrajinská vláda rozpustila a odzbrojila 
tieto ozbrojené skupiny, ktoré nemajú 
miesto v demokracii, kde môžu legálne 
nosiť zbraň, zatýkať a vykonávať 
policajné operácie iba polícia a ozbrojené 
sily zákonne založené a kontrolované 
občianskou mocou;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 150
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. odsudzuje podporu, ktorú Západ 
poskytuje ukrajinskej vláde; pripomína, že 
táto vláda vznikla štátnym prevratom, 
ktorý zahŕňal účasť fašistických a 
neonacistických prvkov;

Or. es

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

Návrh uznesenia
Odsek 9 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9b. naliehavo žiada Komisiu a MMF, aby 
zablokovali finančnú pomoc poskytovanú 
Ukrajine, pretože sa používa na 
financovanie vojny, ktorú táto krajina 
vedie proti obyvateľom regiónov Donecka 
a Luhanska, vojny, ktorá sa mylne nazýva 
„protiteroristická operácia“;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 152
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. ľutuje, že iniciatívy týkajúce sa 
spolupráce pri zaisťovaní regionálnej 
bezpečnosti v oblasti Čierneho mora 
BLACKSEAFOR a Čiernomorský súlad 
(Black Sea Harmony), ktoré mali 
ostatnému svetu ukázať, že hlavnú 
zodpovednosť za svoju bezpečnosť nesú 

vypúšťa sa
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pobrežné krajiny, sa prejavili ako príliš 
slabé a v súčasnosti sú paralyzované;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. domnieva sa, že ako člen NATO a 
krajina, ktorá je oficiálnym kandidátom 
na vstup do EÚ, je Turecko strategickým 
bezpečnostným partnerom v tomto 
regióne; vyjadruje však poľutovanie nad 
skutočnosťou, že nedávny diplomatický 
postoj Turecka, najmä pokiaľ ide o krízu 
na Blízkom a Strednom východe, sa 
ukázal ako veľmi nejednoznačný a v 
rozpore s pozíciami EÚ a NATO;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 154
Charles Tannock

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že vzťah s Ruskom, ktoré 
je dôležitým aktérom medzinárodného 
systému, by mal byť z dlhodobého 
hľadiska založený na spolupráci, a nie na 
konflikte; domnieva sa však, že 
z krátkodobého a strednodobého hľadiska 
by sa akékoľvek obnovenie spolupráce 
malo (vzhľadom na stratu dôvery po 
posledných ruských krokoch) opierať po 
prvé o pevnú strategickú istotu, ktorú 

11. zdôrazňuje, že vzťah s Ruskom, ktoré 
je dôležitým aktérom medzinárodného 
systému, by mal byť z dlhodobého 
hľadiska založený na spolupráci, a nie na 
konfrontácii; domnieva sa však, že 
z krátkodobého a strednodobého hľadiska 
by sa akékoľvek obnovenie spolupráce 
malo (vzhľadom na stratu dôvery po 
posledných ruských krokoch) opierať po 
prvé o pevnú strategickú istotu, ktorú 
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NATO ponúka svojim východným členom, 
a po druhé o skutočnosť, že neexistuje 
politické riešenie, ktoré by bolo založené 
na prijatí nezákonnej anexie Krymu;

NATO ponúka svojim východným členom, 
a po druhé o skutočnosť, že neexistuje 
politické riešenie, ktoré by bolo založené 
na prijatí nezákonnej anexie Krymu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Angel Dzhambazki

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že vzťah s Ruskom, ktoré 
je dôležitým aktérom medzinárodného 
systému, by mal byť z dlhodobého 
hľadiska založený na spolupráci, a nie na 
konflikte; domnieva sa však, že 
z krátkodobého a strednodobého hľadiska 
by sa akékoľvek obnovenie spolupráce 
malo (vzhľadom na stratu dôvery po 
posledných ruských krokoch) opierať po 
prvé o pevnú strategickú istotu, ktorú 
NATO ponúka svojim východným členom, 
a po druhé o skutočnosť, že neexistuje 
politické riešenie, ktoré by bolo založené 
na prijatí nezákonnej anexie Krymu;

11. zdôrazňuje, že vzťah s Ruskom, ktoré 
je dôležitým aktérom medzinárodného 
systému, by mal byť z dlhodobého 
hľadiska založený na spolupráci, na 
politickom dialógu v dobrej viere, a nie na 
konfrontácii; domnieva sa však, že 
z krátkodobého a strednodobého hľadiska 
by sa akékoľvek obnovenie spolupráce 
malo (vzhľadom na stratu dôvery po 
posledných ruských krokoch) opierať po 
prvé o pevnú strategickú istotu, ktorú 
NATO ponúka svojim východným členom, 
a po druhé o skutočnosť, že neexistuje 
politické riešenie, ktoré by bolo založené 
na prijatí nezákonnej anexie Krymu;

Or. bg

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

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že vzťah s Ruskom, ktoré 
je dôležitým aktérom medzinárodného 
systému, by mal byť z dlhodobého 

11. zdôrazňuje, že vzťah s Ruskom, ktoré 
je dôležitým aktérom medzinárodného 
systému, by mal byť z dlhodobého 
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hľadiska založený na spolupráci, a nie na 
konflikte; domnieva sa však, že 
z krátkodobého a strednodobého hľadiska 
by sa akékoľvek obnovenie spolupráce 
malo (vzhľadom na stratu dôvery po 
posledných ruských krokoch) opierať po 
prvé o pevnú strategickú istotu, ktorú 
NATO ponúka svojim východným členom, 
a po druhé o skutočnosť, že neexistuje 
politické riešenie, ktoré by bolo založené 
na prijatí nezákonnej anexie Krymu;

hľadiska založený na spolupráci, a nie na 
konflikte; domnieva sa, že z krátkodobého 
a strednodobého hľadiska by sa akékoľvek 
obnovenie spolupráce malo opierať o 
stiahnutie NATO z východnej Európy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 157
Ioan Mircea Pașcu

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že vzťah s Ruskom, ktoré 
je dôležitým aktérom medzinárodného 
systému, by mal byť z dlhodobého 
hľadiska založený na spolupráci, a nie na 
konflikte; domnieva sa však, že 
z krátkodobého a strednodobého hľadiska 
by sa akékoľvek obnovenie spolupráce 
malo (vzhľadom na stratu dôvery po 
posledných ruských krokoch) opierať po 
prvé o pevnú strategickú istotu, ktorú 
NATO ponúka svojim východným členom, 
a po druhé o skutočnosť, že neexistuje 
politické riešenie, ktoré by bolo založené 
na prijatí nezákonnej anexie Krymu;

11. zdôrazňuje, že vzťah s Ruskom, ktoré 
je dôležitým aktérom medzinárodného 
systému, by mal byť z dlhodobého 
hľadiska založený spravidla na spolupráci, 
a nie na konflikte; domnieva sa však, že 
z krátkodobého a strednodobého hľadiska 
musí byť akékoľvek obmedzenie eskalácie 
a obnovenie spolupráce malo (vzhľadom 
na stratu dôvery po posledných ruských 
krokoch) založené na rozdiel od úplného 
vykonávania minských dohôd Ruskom 
(ktoré sa vzťahujú iba na konflikt na 
východe Ukrajiny), na navrátení Krymu 
Ukrajine, obnovenie predchádzajúceho 
stavu, a na opieranie sa o pevnú 
strategickú istotu, ktorú NATO ponúka 
svojim východným členom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
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Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že vzťah s Ruskom, ktoré 
je dôležitým aktérom medzinárodného 
systému, by mal byť z dlhodobého 
hľadiska založený na spolupráci, a nie na 
konflikte; domnieva sa však, že 
z krátkodobého a strednodobého hľadiska 
by sa akékoľvek obnovenie spolupráce 
malo (vzhľadom na stratu dôvery po 
posledných ruských krokoch) opierať po 
prvé o pevnú strategickú istotu, ktorú 
NATO ponúka svojim východným členom, 
a po druhé o skutočnosť, že neexistuje 
politické riešenie, ktoré by bolo založené 
na prijatí nezákonnej anexie Krymu;

11. zdôrazňuje, že vzťah s Ruskom, ktoré 
je dôležitým aktérom medzinárodného 
systému, by mal byť z dlhodobého 
hľadiska založený na spolupráci, a nie na 
konflikte;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 159
Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že vzťah s Ruskom, ktoré 
je dôležitým aktérom medzinárodného 
systému, by mal byť z dlhodobého 
hľadiska založený na spolupráci, a nie na 
konflikte; domnieva sa však, že 
z krátkodobého a strednodobého hľadiska 
by sa akékoľvek obnovenie spolupráce 
malo (vzhľadom na stratu dôvery po 
posledných ruských krokoch) opierať po 
prvé o pevnú strategickú istotu, ktorú 
NATO ponúka svojim východným členom, 
a po druhé o skutočnosť, že neexistuje 
politické riešenie, ktoré by bolo založené 
na prijatí nezákonnej anexie Krymu;

11. zdôrazňuje, že vzťah s Ruskom, ktoré 
je dôležitým aktérom medzinárodného 
systému, ale ktoré postupne prechádza na 
spoluprácu s Východom, najmä s 
Pekingom (možným pilierom v systéme 
alternatívnych aliancií nezávislých od 
Západu), by mal byť založený na 
spolupráci, a nie na konflikte; domnieva sa 
však, že z krátkodobého a strednodobého 
hľadiska by sa akékoľvek obnovenie 
spolupráce malo naďalej opierať o 
skutočnosť, že neexistuje iné riešenie
krízy než politické či diplomatické 
riešenie;
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 160
Gabrielius Landsbergis

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že vzťah s Ruskom, ktoré 
je dôležitým aktérom medzinárodného 
systému, by mal byť z dlhodobého 
hľadiska založený na spolupráci, a nie na 
konflikte; domnieva sa však, že 
z krátkodobého a strednodobého hľadiska 
by sa akékoľvek obnovenie spolupráce 
malo (vzhľadom na stratu dôvery po 
posledných ruských krokoch) opierať po 
prvé o pevnú strategickú istotu, ktorú 
NATO ponúka svojim východným členom, 
a po druhé o skutočnosť, že neexistuje 
politické riešenie, ktoré by bolo založené 
na prijatí nezákonnej anexie Krymu;

11. zdôrazňuje, že vzťah s Ruskom, ktoré 
je dôležitým aktérom medzinárodného 
systému, by mal byť z dlhodobého 
hľadiska založený na spolupráci, a nie na 
konflikte; domnieva sa však, že 
z krátkodobého a strednodobého hľadiska 
by sa akékoľvek obnovenie spolupráce 
malo (vzhľadom na stratu dôvery po 
posledných ruských krokoch) pevne
opierať po prvé o pevnú strategickú istotu, 
ktorú NATO ponúka svojim východným 
členom, a po druhé o zmenu ruskej 
politiky voči Ukrajine, najmä úplné a 
bezpodmienečné vykonávanie minských 
dohôd zo septembra 2014 a februára 
2015, vrátane obnovenia kontroly 
ukrajinských orgánov nad svojim územím 
v rámci medzinárodne uznaných hraníc, 
t. j. návrat Krymu Ukrajine;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Eleftherios Synadinos

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že vzťah s Ruskom, ktoré 
je dôležitým aktérom medzinárodného 
systému, by mal byť z dlhodobého 
hľadiska založený na spolupráci, a nie na 

11. zdôrazňuje, že vzťah s Ruskom, ktoré 
je dôležitým aktérom medzinárodného 
systému, by mal byť z dlhodobého 
hľadiska založený na spolupráci, a nie na 
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konflikte; domnieva sa však, že 
z krátkodobého a strednodobého hľadiska 
by sa akékoľvek obnovenie spolupráce 
malo (vzhľadom na stratu dôvery po 
posledných ruských krokoch) opierať po 
prvé o pevnú strategickú istotu, ktorú
NATO ponúka svojim východným členom, 
a po druhé o skutočnosť, že neexistuje 
politické riešenie, ktoré by bolo založené 
na prijatí nezákonnej anexie Krymu;

konflikte; domnieva sa však, že 
z krátkodobého a strednodobého hľadiska 
by sa akékoľvek obnovenie spolupráce 
malo (vzhľadom na stratu dôvery po 
posledných ruských krokoch) opierať po 
prvé o pevnú strategickú istotu, ktorú EÚ 
ponúka svojim východným členom, a po 
druhé o skutočnosť, že neexistuje politické 
riešenie, ktoré by bolo založené na prijatí 
nezákonnej anexie Krymu;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 162
Gabrielius Landsbergis

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyjadruje nádej, že minská dohoda 
o prímerí dosiahnutá 12. februára 2015 
bude dodržaná a poskytne čas na politické 
vyriešenie situácie prostredníctvom 
rokovaní;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Zdzisław Krasnodębski

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyjadruje nádej, že minská dohoda 
o prímerí dosiahnutá 12. februára 2015 
bude dodržaná a poskytne čas na politické 
vyriešenie situácie prostredníctvom 
rokovaní;

12. je hlboko znepokojený, že minská 
dohoda o prímerí dosiahnutá 
12. februára 2015 bola viackrát porušená 
separatistami podporovanými Ruskom, 
najmä v oblasti Debalcevo a v blízkosti 
Mariupoľa; vyjadruje nádej, že túto 
dohodu budú dodržiavať a vykonávať 
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všetky strany, a že poskytne čas na 
politické vyriešenie situácie 
prostredníctvom rokovaní;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyjadruje nádej, že minská dohoda 
o prímerí dosiahnutá 12. februára 2015 
bude dodržaná a poskytne čas na politické 
vyriešenie situácie prostredníctvom 
rokovaní;

12. vyjadruje nádej, že minská dohoda 
o prímerí dosiahnutá 12. februára 2015 
bude dodržaná a poskytne čas na politické 
vyriešenie situácie prostredníctvom 
rokovaní s de facto orgánmi regiónov 
Luhanska a Donecka v politickom a 
hospodárskom kontexte danom minskými 
dohodami;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 165
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyjadruje nádej, že minská dohoda 
o prímerí dosiahnutá 12. februára 2015 
bude dodržaná a poskytne čas na politické 
vyriešenie situácie prostredníctvom 
rokovaní;

12. vyjadruje nádej, že riadne vykonávanie 
minskej dohody sa bude čoskoro účinne 
uplatňovať;

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

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyjadruje nádej, že minská dohoda 
o prímerí dosiahnutá 12. februára 2015 
bude dodržaná a poskytne čas na politické 
vyriešenie situácie prostredníctvom 
rokovaní;

12. vyjadruje nádej, že minská dohoda 
o prímerí dosiahnutá 12. februára 2015 
bude dodržaná, hoci existujú náznaky 
porušenia zo strany Ruska a separatistov,
a poskytne čas na politické vyriešenie 
situácie prostredníctvom rokovaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. je presvedčený o tom, že ak Rusko 
nedodrží minskú dohodu o prímerí a bude 
naďalej destabilizovať východnú 
Ukrajinu a nezákonne okupovať Krym, 
musí sa predĺžiť, ba dokonca sprísniť, 
režim sankcií;

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 168
Georgios Epitideios

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. je presvedčený o tom, že ak Rusko 
nedodrží minskú dohodu o prímerí a bude 

vypúšťa sa
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naďalej destabilizovať východnú 
Ukrajinu a nezákonne okupovať Krym, 
musí sa predĺžiť, ba dokonca sprísniť, 
režim sankcií;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 169
Javier Nart

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. je presvedčený o tom, že ak Rusko 
nedodrží minskú dohodu o prímerí a bude 
naďalej destabilizovať východnú Ukrajinu 
a nezákonne okupovať Krym, musí sa 
predĺžiť, ba dokonca sprísniť, režim 
sankcií;

13. je presvedčený o tom, že ak Rusko 
nedodrží minskú dohodu o prímerí a bude 
naďalej destabilizovať východnú Ukrajinu 
a nezákonne okupovať Krym, musí sa 
predĺžiť režim sankcií;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 170
Kati Piri

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. je presvedčený o tom, že ak Rusko 
nedodrží minskú dohodu o prímerí a bude 
naďalej destabilizovať východnú Ukrajinu 
a nezákonne okupovať Krym, musí sa 
predĺžiť, ba dokonca sprísniť, režim 
sankcií;

13. je presvedčený o tom, že ak Rusko 
nedodrží minskú dohodu o prímerí a bude 
naďalej destabilizovať východnú Ukrajinu 
a nezákonne okupovať Krym, musí sa 
nielen predĺžiť, ale aj sprísniť, režim 
sankcií;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 171
Charles Tannock

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. je presvedčený o tom, že ak Rusko 
nedodrží minskú dohodu o prímerí a bude 
naďalej destabilizovať východnú Ukrajinu 
a nezákonne okupovať Krym, musí sa 
predĺžiť, ba dokonca sprísniť, režim 
sankcií;

13. je presvedčený o tom, že ak Rusko 
nedodrží podmienky poslednej minskej 
dohody o prímerí a bude naďalej 
destabilizovať východnú Ukrajinu 
a nezákonne okupovať Krym, musí sa 
sprísniť režim sankcií voči Ruskej 
federácii a zvážiť možnosť poskytnutia 
vojenských prostriedkov Ukrajine, aby sa 
mohla sama brániť;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. je presvedčený o tom, že ak Rusko 
nedodrží minskú dohodu o prímerí a bude 
naďalej destabilizovať východnú 
Ukrajinu a nezákonne okupovať Krym, 
musí sa predĺžiť, ba dokonca sprísniť,
režim sankcií;

13. je presvedčený o tom, že Rusko dodrží 
túto dohodu, ako to vyplýva zo správ 
pozorovateľskej misie OBSE, ktorá 
zaznamenala stiahnutie ťažkých zbraní 
povstalcami spolu so všeobecným 
zastavením násilností, s výnimkou 
niekoľkých veľmi málo lokalizovaných 
incidentov; v nadväznosti na to je 
potrebné zrušiť režim sankcií;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 173
Indrek Tarand
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. je presvedčený o tom, že ak Rusko 
nedodrží minskú dohodu o prímerí a bude 
naďalej destabilizovať východnú Ukrajinu 
a nezákonne okupovať Krym, musí sa 
predĺžiť, ba dokonca sprísniť, režim 
sankcií;

13. je presvedčený o tom, že ak Rusko 
nedodrží minské dohody o prímerí a bude 
naďalej destabilizovať východnú Ukrajinu 
a nezákonne okupovať Krym, musí sa 
predĺžiť, ba dokonca sprísniť, režim 
sankcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. je presvedčený o tom, že ak Rusko 
nedodrží minskú dohodu o prímerí a bude 
naďalej destabilizovať východnú Ukrajinu 
a nezákonne okupovať Krym, musí sa 
predĺžiť, ba dokonca sprísniť, režim 
sankcií;

13. je presvedčený o tom, že ak Rusko 
nedodrží minskú dohodu o prímerí a bude 
naďalej destabilizovať východnú Ukrajinu 
a nezákonne okupovať Krym, musí sa 
predĺžiť, ba dokonca sprísniť, režim 
sankcií; domnieva sa, že EÚ musí
preukázať jednotu, solidaritu a 
odhodlanie postihovať kroky Ruska proti 
platným medzinárodným právnym 
predpisom; zdôrazňuje, že sa musí plne 
dodržiavať súčasný medzinárodný právny 
rámec, a dialóg medzi EÚ a Ruskom sa 
musí zachovať iba súbežne s príslušnými 
sankciami stanovenými v minskej dohode;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. je presvedčený o tom, že ak Rusko 
nedodrží minskú dohodu o prímerí a bude 
naďalej destabilizovať východnú Ukrajinu 
a nezákonne okupovať Krym, musí sa 
predĺžiť, ba dokonca sprísniť, režim 
sankcií;

13. je presvedčený o tom, že ak Rusko 
nedodrží minskú dohodu o prímerí a bude 
naďalej destabilizovať východnú Ukrajinu 
a nezákonne okupovať Krym, musí sa 
predĺžiť a sprísniť režim sankcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Luděk Niedermayer

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. je presvedčený o tom, že ak Rusko 
nedodrží minskú dohodu o prímerí a bude 
naďalej destabilizovať východnú Ukrajinu 
a nezákonne okupovať Krym, musí sa 
predĺžiť, ba dokonca sprísniť, režim 
sankcií;

13. je presvedčený o tom, že pokiaľ Rusko 
v plnej miere nevykoná minskú dohodu 
o prímerí a bude naďalej destabilizovať 
východnú Ukrajinu a nezákonne okupovať 
Krym, musí sa predĺžiť a sprísniť režim 
sankcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. je presvedčený o tom, že ak Rusko 
nedodrží minskú dohodu o prímerí a bude 
naďalej destabilizovať východnú 
Ukrajinu a nezákonne okupovať Krym, 
musí sa predĺžiť, ba dokonca sprísniť, 
režim sankcií;

13. je presvedčený o tom, že EÚ by mala 
navrhnúť zvolanie rokovania za 
okrúhlym stolom medzi Ruskom, 
Ukrajinou a všetkými regionálnymi 
subjektmi, ako aj samotnou Úniou;
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 178
Eleftherios Synadinos

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. je presvedčený o tom, že ak Rusko 
nedodrží minskú dohodu o prímerí a bude 
naďalej destabilizovať východnú Ukrajinu 
a nezákonne okupovať Krym, musí sa 
predĺžiť, ba dokonca sprísniť, režim 
sankcií;

13. je presvedčený o tom, že ak Rusko 
alebo Ukrajina nedodržia minskú dohodu 
o prímerí a bude naďalej destabilizovať 
východnú Ukrajinu, budú sa musieť prijať 
príslušné opatrenia;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 179
Hilde Vautmans

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyzýva Rusko, aby na znak dobrej 
vôle a otvorenosti komunikácii otvorilo 
svoje trhy pre európske ovocie, zeleninu, 
mäso a mliečne výrobky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Gabrielius Landsbergis

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyzýva, že je potrebné navrátiť 
rovnováhu strategickej situácie v oblasti 
Čierneho mora; pripomína, že tak možno 
urobiť zvýšeným nasadením NATO a 
USA v tejto oblasti, čím sa zvýši 
odstrašujúci účinok väčšiny zasiahnutých 
spojencov a NATO ako celku v tejto 
konkrétnej oblasti; je presvedčený, že 
pobrežné štáty môžu významne prispieť 
tým, že spoja svoje úsilie, a preto vyzýva 
Ukrajinu, Moldavsko a Gruzínsko, aby 
zvážili vytvorenie spoločného práporu, a 
členské štáty NATO, aby zvážili podporu 
takejto iniciatívy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Gabrielius Landsbergis

Návrh uznesenia
Odsek 13 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. vyzýva členské štáty EÚ, aby 
zachovali pevný a jednotný postoj, pokiaľ 
ide o schválené sankcie voči Rusku, a to 
aj zmrazením všetkej vojenskej a obrannej 
spolupráce a zmlúv o zrušení, ako je 
napríklad dodávka obojživelných 
výsadkových lodí triedy Mistral do Ruska;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
James Carver

Návrh uznesenia
Odsek 14
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. víta vykonávanie energetickej politiky 
EÚ zameranej na podporu energetickej 
bezpečnosti všetkých členských štátov;
naliehavo žiada členské štáty, aby prijali 
opatrenia potrebné na zaistenie bezpečnosti 
ťažby ropy a plynu a dopravných aktivít 
v regióne Čierneho mora;

14. naliehavo žiada členské štáty, aby 
prijali opatrenia potrebné na zaistenie 
bezpečnosti ťažby ropy a plynu 
a dopravných aktivít v regióne Čierneho 
mora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Angel Dzhambazki

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. víta vykonávanie energetickej politiky 
EÚ zameranej na podporu energetickej 
bezpečnosti všetkých členských štátov; 
naliehavo žiada členské štáty, aby prijali 
opatrenia potrebné na zaistenie bezpečnosti 
ťažby ropy a plynu a dopravných aktivít 
v regióne Čierneho mora;

14. víta vykonávanie energetickej politiky 
EÚ zameranej na podporu energetickej 
bezpečnosti všetkých členských štátov; 
naliehavo žiada členské štáty, aby prijali 
opatrenia potrebné na zaistenie bezpečnosti 
ťažby ropy a plynu a dopravných aktivít 
v regióne Čierneho mora; odporúča, aby 
Komisia a Rada aktívne podporovali 
Bulharsko prostredníctvom investícií a 
finančných opatrení s cieľom zaistiť jeho 
energetickú bezpečnosť, so zreteľom na 
skutočnosť, že Bulharsko je najviac 
ohrozené potenciálnym prerušením 
dodávok zemného plynu;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 184
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh uznesenia
Odsek 14
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. víta vykonávanie energetickej politiky
EÚ zameranej na podporu energetickej 
bezpečnosti všetkých členských štátov; 
naliehavo žiada členské štáty, aby prijali 
opatrenia potrebné na zaistenie bezpečnosti 
ťažby ropy a plynu a dopravných aktivít 
v regióne Čierneho mora;

14. víta prínos Ruska k energetickej 
bezpečnosti všetkých členských štátov; 
naliehavo žiada členské štáty, aby prijali 
opatrenia potrebné na zaistenie bezpečnosti 
ťažby ropy a plynu a dopravných aktivít 
v regióne Čierneho mora, najmä 
rokovania o obnovení projektu South 
Stream;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 185
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. víta vykonávanie energetickej politiky 
EÚ zameranej na podporu energetickej 
bezpečnosti všetkých členských štátov; 
naliehavo žiada členské štáty, aby prijali 
opatrenia potrebné na zaistenie bezpečnosti 
ťažby ropy a plynu a dopravných aktivít 
v regióne Čierneho mora;

14. víta vykonávanie energetickej politiky 
EÚ zameranej na podporu energetickej 
bezpečnosti všetkých členských štátov; 
naliehavo žiada členské štáty, aby prijali 
opatrenia potrebné na zaistenie bezpečnosti 
ťažby ropy a plynu a dopravných aktivít 
v regióne Čierneho mora; vyzýva EÚ, aby 
udržala iniciatívy za diverzifikáciu 
energetických zdrojov v oblasti Čierneho 
mora ako súčasť stratégie energetickej 
nezávislosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh uznesenia
Odsek 14
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. víta vykonávanie energetickej politiky 
EÚ zameranej na podporu energetickej 
bezpečnosti všetkých členských štátov; 
naliehavo žiada členské štáty, aby prijali 
opatrenia potrebné na zaistenie bezpečnosti 
ťažby ropy a plynu a dopravných aktivít 
v regióne Čierneho mora;

14. berie na vedomie vykonávanie 
energetickej politiky EÚ zameranej na 
podporu energetickej bezpečnosti všetkých 
členských štátov; naliehavo žiada členské 
štáty, aby prijali opatrenia potrebné na 
zaistenie bezpečnosti ťažby ropy a plynu 
a dopravných aktivít v regióne Čierneho 
mora; domnieva sa, že konštruktívny a 
dôveryhodný vzťah so susediacimi 
krajinami je najlepšou zárukou dodávky 
energie z členských štátov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 187
Tonino Picula

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. víta vykonávanie energetickej politiky 
EÚ zameranej na podporu energetickej 
bezpečnosti všetkých členských štátov; 
naliehavo žiada členské štáty, aby prijali 
opatrenia potrebné na zaistenie 
bezpečnosti ťažby ropy a plynu 
a dopravných aktivít v regióne Čierneho 
mora;

14. víta vykonávanie energetickej politiky 
EÚ zameranej na podporu energetickej 
bezpečnosti a zníženie energetickej 
závislosti pre všetky členské štáty;

Or. hr

Pozmeňujúci návrh 188
Marek Jurek

Návrh uznesenia
Odsek 14
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. víta vykonávanie energetickej politiky 
EÚ zameranej na podporu energetickej 
bezpečnosti všetkých členských štátov; 
naliehavo žiada členské štáty, aby prijali 
opatrenia potrebné na zaistenie bezpečnosti 
ťažby ropy a plynu a dopravných aktivít 
v regióne Čierneho mora;

14. víta vykonávanie energetickej politiky 
EÚ zameranej na podporu energetickej 
bezpečnosti všetkých členských štátov; 
naliehavo žiada členské štáty, aby prijali 
opatrenia potrebné na zaistenie bezpečnosti 
ťažby ropy a plynu a dopravných aktivít 
v regióne Čierneho mora; vyzýva Európsku 
komisiu, aby znovu začala pracovať na 
výstavbe plynovodu Nabucco;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 189
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. je znepokojený skutočnosťou, že 
výhody vyplývajúcich z ťažby a prepravy 
ropy a plynu v oblasti Čierneho mora sú 
čoraz viac závislejšie od úrovne 
militarizácie, ktorá sa začala po 
nezákonnej anexii Krymu Ruskom a 
následnom zvyšovaní jeho kapacít v 
oblasti;

vypúšťa sa

Or. es

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

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. je znepokojený skutočnosťou, že 
výhody vyplývajúcich z ťažby a prepravy 

15. je znepokojený skutočnosťou, že 
výhody vyplývajúce z ťažby a prepravy 
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ropy a plynu v oblasti Čierneho mora sú 
čoraz viac závislejšie od úrovne 
militarizácie, ktorá sa začala po 
nezákonnej anexii Krymu Ruskom a 
následnom zvyšovaní jeho kapacít v 
oblasti;

ropy a plynu v oblasti Čierneho mora sú 
čoraz viac závislé od úrovne militarizácie, 
ktorá sa začala po amerických 
provokáciách na Kryme voči Rusku, ktoré 
viedli k zvyšovaniu jeho kapacít v oblasti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 191
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. je znepokojený skutočnosťou, že 
výhody vyplývajúcich z ťažby a prepravy 
ropy a plynu v oblasti Čierneho mora sú 
čoraz viac závislejšie od úrovne 
militarizácie, ktorá sa začala po nezákonnej 
anexii Krymu Ruskom a následnom 
zvyšovaní jeho kapacít v oblasti;

15. je znepokojený skutočnosťou, že 
výhody vyplývajúcich z ťažby a prepravy 
ropy a plynu v oblasti Čierneho mora sú 
čoraz viac závislé od úrovne militarizácie, 
ktorá sa začala po nezákonnej anexii 
Krymu Ruskom a následnom zvyšovaní 
jeho kapacít v oblasti; opätovne 
potvrdzuje, že vzhľadom na potenciál 
nestability a najmä závislosť Európy od 
oblasti Čierneho mora, pokiaľ ide o 
tranzit dodávok energie, má EÚ 
strategický záujem o to, aby regionálne 
subjekty odradila od riskantnej politiky a 
na tento účel môže byť potrebné 
mobilizovať európsku námornú a 
vzdušnú flotilu v Čiernom mori;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh uznesenia
Odsek 15
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. je znepokojený skutočnosťou, že 
výhody vyplývajúcich z ťažby a prepravy 
ropy a plynu v oblasti Čierneho mora sú 
čoraz viac závislejšie od úrovne 
militarizácie, ktorá sa začala po 
nezákonnej anexii Krymu Ruskom a 
následnom zvyšovaní jeho kapacít v 
oblasti;

15. je znepokojený skutočnosťou, že 
výhody vyplývajúce z ťažby a prepravy 
ropy a plynu v oblasti Čierneho mora sú 
čoraz viac závislé od úrovne militarizácie, 
ktorá sa začala destabilizáciou Ukrajiny 
začiatkom roku 2013;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 193
Georgios Epitideios

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. je znepokojený skutočnosťou, že 
výhody vyplývajúcich z ťažby a prepravy 
ropy a plynu v oblasti Čierneho mora sú 
čoraz viac závislejšie od úrovne 
militarizácie, ktorá sa začala po 
nezákonnej anexii Krymu Ruskom a 
následnom zvyšovaní jeho kapacít v 
oblasti;

15. je znepokojený skutočnosťou, že 
výhody vyplývajúce z ťažby a prepravy 
ropy a plynu v oblasti Čierneho mora sú 
čoraz viac závislé od úrovne militarizácie, 
ktorá sa začala po anexii Krymu Ruskom a 
následnom zvyšovaní jeho kapacít v 
oblasti;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 194
Tonino Picula

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. je znepokojený skutočnosťou, že 
výhody vyplývajúcich z ťažby a prepravy 
ropy a plynu v oblasti Čierneho mora sú 

15. je znepokojený skutočnosťou, že 
výhody vyplývajúce z ťažby a prepravy 
ropy a plynu v oblasti Čierneho mora sú 
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čoraz viac závislejšie od úrovne 
militarizácie, ktorá sa začala po nezákonnej 
anexii Krymu Ruskom a následnom 
zvyšovaní jeho kapacít v oblasti;

čoraz viac závislé od úrovne militarizácie, 
ktorá sa začala po nezákonnej anexii 
Krymu Ruskom a následnom zvyšovaní 
jeho kapacít v oblasti; vyzýva členské štáty, 
aby prijali opatrenia potrebné na 
zaručenie bezpečnosti ťažby ropy a plynu 
a prepravy v regióne Čierneho mora;

Or. hr

Pozmeňujúci návrh 195
Eleftherios Synadinos

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. je znepokojený skutočnosťou, že 
výhody vyplývajúcich z ťažby a prepravy 
ropy a plynu v oblasti Čierneho mora sú 
čoraz viac závislejšie od úrovne 
militarizácie, ktorá sa začala po 
nezákonnej anexii Krymu Ruskom a 
následnom zvyšovaní jeho kapacít v 
oblasti;

15. je znepokojený skutočnosťou, že 
výhody vyplývajúce z ťažby a prepravy 
ropy a plynu v oblasti Čierneho mora sú 
závislé od mierového riešenia vzniknutých 
problémov;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 196
Angel Dzhambazki

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. so znepokojením poukazuje na 
intenzívnejšiu spoluprácu medzi 
Tureckom a Ruskom v energetických 
otázkach, najmä na plánovanú výstavbu 
plynovodu Turkish Stream (Turecký 
prúd), ktorý úplne zmení situáciu v tomto 
regióne;
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Or. bg

Pozmeňujúci návrh 197
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že súčasná kríza má vplyv 
na spoluprácu v ďalších dôležitých 
oblastiach, ako sú napríklad riadenie 
a bezpečnosť hraníc (predovšetkým 
kontrola migrácie), nezákonné
obchodovanie a boj proti organizovanému 
zločinu;

16. zdôrazňuje, že súčasná kríza má vplyv 
na spoluprácu v ďalších dôležitých 
oblastiach, ako sú napríklad riadenie 
a bezpečnosť hraníc (predovšetkým 
kontrola migrácie), obchodovanie a boj 
proti organizovanému zločinu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že súčasná kríza má vplyv 
na spoluprácu v ďalších dôležitých 
oblastiach, ako sú napríklad riadenie 
a bezpečnosť hraníc (predovšetkým 
kontrola migrácie), nezákonné 
obchodovanie a boj proti organizovanému 
zločinu;

16. vyjadruje poľutovanie, že súčasná 
kríza bude mať vplyv na spoluprácu 
v ďalších dôležitých oblastiach, ako sú 
napríklad riadenie a bezpečnosť hraníc, 
nezákonné obchodovanie a boj proti 
organizovanému zločinu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 199
Kati Piri
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Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Rusko, aby rešpektovalo práva 
miestneho obyvateľstva na Kryme, 
predovšetkým pôvodných krymských 
Tatárov, z ktorých tisíce opustili svoju 
vlasť zo strachu pred prenasledovaním 
a hľadajú útočisko v ostatných oblastiach 
Ukrajiny;

17. vyzýva Rusko, aby rešpektovalo 
ľudské práva miestneho obyvateľstva na 
Kryme, predovšetkým pôvodných 
krymských Tatárov, z ktorých tisíce 
opustili svoju vlasť zo strachu pred 
prenasledovaním a hľadajú útočisko 
v ostatných oblastiach Ukrajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Tibor Szanyi

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Rusko, aby rešpektovalo práva 
miestneho obyvateľstva na Kryme, 
predovšetkým pôvodných krymských 
Tatárov, z ktorých tisíce opustili svoju 
vlasť zo strachu pred prenasledovaním 
a hľadajú útočisko v ostatných oblastiach 
Ukrajiny;

17. vyzýva Rusko, aby plne rešpektovalo 
práva miestneho obyvateľstva na Kryme, s 
osobitným dôrazom na etnické a 
národnostné menšiny, predovšetkým 
pôvodných krymských Tatárov, z ktorých 
tisíce opustili svoju vlasť zo strachu pred 
prenasledovaním a hľadajú útočisko 
v ostatných oblastiach Ukrajiny;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Rusko, aby rešpektovalo práva 
miestneho obyvateľstva na Kryme, 

17. vyzýva Rusko, aby naďalej 
rešpektovalo práva miestneho obyvateľstva 
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predovšetkým pôvodných krymských 
Tatárov, z ktorých tisíce opustili svoju 
vlasť zo strachu pred prenasledovaním 
a hľadajú útočisko v ostatných oblastiach 
Ukrajiny;

na Kryme, predovšetkým pôvodných 
krymských Tatárov, Grékov, Arménov a 
Nemcov, ktorým ruská vláda priznala 
prezidentským dekrétom č. 268 z 
21. apríla 2014 štatút nespravodlivo 
utláčaných ľudí a následne prijala 
opatrenia na ich celkovú rehabilitáciu 
spolu s kompenzačnými opatreniami, 
ktoré ukrajinská vláda doteraz nikdy 
nezaviedla; vyjadruje uspokojenie, že 
jazyk krymských Tatárov bol článkom 10 
ústavy Krymskej republiky z 11. Apríla 
2014 uznaný ako úradný jazyk Krymskej 
republiky, čo mu podľa článku 68 ústavy 
Ruskej federácie dáva štatút úradného 
jazyka na tomto území;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 202
Afzal Khan

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Rusko, aby rešpektovalo práva 
miestneho obyvateľstva na Kryme, 
predovšetkým pôvodných krymských 
Tatárov, z ktorých tisíce opustili svoju 
vlasť zo strachu pred prenasledovaním 
a hľadajú útočisko v ostatných oblastiach 
Ukrajiny;

17. odsudzuje otrasné porušovanie 
ľudských práv vrátane cenzúry slobody 
prejavu a prenasledovania menšín;
vyzýva Rusko, aby rešpektovalo práva 
miestneho obyvateľstva na Kryme, 
predovšetkým pôvodných krymských 
Tatárov, ktorých sa to konkrétne týka, a 
z ktorých tisíce opustili svoju vlasť zo 
strachu pred prenasledovaním a hľadajú 
útočisko v ostatných oblastiach Ukrajiny; 
vyjadruje im svoju solidaritu a naliehavo 
žiada o zlepšenie situácie a ochranu 
ľudských práv;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 203
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Rusko, aby rešpektovalo práva 
miestneho obyvateľstva na Kryme, 
predovšetkým pôvodných krymských 
Tatárov, z ktorých tisíce opustili svoju 
vlasť zo strachu pred prenasledovaním 
a hľadajú útočisko v ostatných oblastiach 
Ukrajiny;

17. vyzýva Rusko, aby rešpektovalo práva 
miestneho obyvateľstva na Kryme, 
predovšetkým pôvodných krymských 
Tatárov, z ktorých tisíce opustili svoju 
vlasť zo strachu pred prenasledovaním 
a hľadajú útočisko v ostatných oblastiach 
Ukrajiny; na druhej strane poukazuje na 
tisíce tamilských utečencov, ktorí utiekli z 
Donecka smerom do Ruska, a vyzýva ho, 
aby rešpektovalo ich práva;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 204
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Rusko, aby rešpektovalo práva 
miestneho obyvateľstva na Kryme, 
predovšetkým pôvodných krymských 
Tatárov, z ktorých tisíce opustili svoju 
vlasť zo strachu pred prenasledovaním 
a hľadajú útočisko v ostatných oblastiach 
Ukrajiny;

17. vyzýva Rusko, aby rešpektovalo práva 
miestneho obyvateľstva na Kryme, 
predovšetkým pôvodných krymských 
Tatárov, z ktorých tisíce utiekli zo svojej 
vlasti zo strachu pred prenasledovaním 
a hľadajú útočisko v ostatných oblastiach 
Ukrajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Luděk Niedermayer

Návrh uznesenia
Odsek 17
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Rusko, aby rešpektovalo práva 
miestneho obyvateľstva na Kryme, 
predovšetkým pôvodných krymských 
Tatárov, z ktorých tisíce opustili svoju 
vlasť zo strachu pred prenasledovaním 
a hľadajú útočisko v ostatných oblastiach 
Ukrajiny;

17. vyzýva Rusko, aby rešpektovalo práva 
miestneho obyvateľstva na Kryme, 
predovšetkým pôvodných krymských 
Tatárov, z ktorých tisíce opustili svoju 
vlasť zo strachu pred prenasledovaním 
a hľadajú útočisko v ostatných oblastiach 
Ukrajiny; odsudzuje systematické 
prenasledovanie, najmä krymských 
Tatárov, ktorí sa zúčastnili na 
demonštráciách na podporu ukrajinskej 
územnej celistvosti; vyzýva ruské orgány, 
aby okamžite zastavili prenasledovanie 
zákonodarného orgánu krymských 
Tatárov, ktorým je Mejlis;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Ioan Mircea Pașcu

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Rusko, aby rešpektovalo práva 
miestneho obyvateľstva na Kryme, 
predovšetkým pôvodných krymských 
Tatárov, z ktorých tisíce opustili svoju 
vlasť zo strachu pred prenasledovaním 
a hľadajú útočisko v ostatných oblastiach 
Ukrajiny;

17. odsudzuje porušovanie ľudských práv 
na Kryme od jeho okupácie ruskými 
jednotkami vrátane zastrašovania a 
miznutia, najmä pokiaľ ide o krymských 
Tatárov, z ktorých tisíce opustili svoju 
vlasť zo strachu pred prenasledovaním 
a hľadajú útočisko v ostatných oblastiach 
Ukrajiny; vyzýva Rusko, aby rešpektovalo 
práva miestneho obyvateľstva na Kryme a 
vyzýva Ukrajinu, EÚ a jej členské štáty, 
aby monitorovali dodržiavanie ľudských 
práv na Kryme;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 207
Daniel Caspary

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Rusko, aby rešpektovalo práva 
miestneho obyvateľstva na Kryme, 
predovšetkým pôvodných krymských 
Tatárov, z ktorých tisíce opustili svoju 
vlasť zo strachu pred prenasledovaním 
a hľadajú útočisko v ostatných oblastiach 
Ukrajiny;

17. vyzýva Rusko, aby rešpektovalo práva 
miestneho obyvateľstva na Kryme, 
predovšetkým pôvodných krymských 
Tatárov, z ktorých tisíce opustili svoju 
vlasť zo strachu pred prenasledovaním 
a hľadajú útočisko v ostatných oblastiach 
Ukrajiny; je mimoriadne znepokojený 
rastúcim počtom prípadov zmiznutia alebo 
núteného zmiznutia 1 a ;

__________________
1 a v zmysle článku 7 ods. 1 písm. j) 
Rímskeho štatútu (2002).

Or. de

Pozmeňujúci návrh 208
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyjadruje poľutovanie, že Kyjev 
pomohol vyvolať vnútorný vojenský 
konflikt tým, že údajne upieral jazykové a 
kultúrne práva veľkej časti svojho 
obyvateľstva;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 209
Javier Nart
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Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva ukrajinskú vládu, aby využila 
všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, 
a vyšetrila a stíhala vojnové zločiny 
spáchané na svojom území;

vypúšťa sa

Or. es

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

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva ukrajinskú vládu, aby využila 
všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, 
a vyšetrila a stíhala vojnové zločiny 
spáchané na svojom území;

18. vyzýva ukrajinskú vládu, aby využila 
všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, 
a vyšetrila a stíhala vojnové zločiny 
spáchané na svojom území, najmä 
masakry, ktoré spáchali provládni 
ozbrojenci v Odesse 2. mája 2014, a 
členovia špeciálneho práporu „Azov“ v 
Mariupole 9. mája 2014;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 211
Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva ukrajinskú vládu, aby využila 
všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, 
a vyšetrila a stíhala vojnové zločiny 
spáchané na svojom území;

18. vyzýva ukrajinskú vládu, aby využila 
všetky diplomatické prostriedky, ktoré má 
k dispozícii, a vyšetrila a stíhala vojnové 
zločiny spáchané na svojom území;
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 212
Indrek Tarand
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva ukrajinskú vládu, aby využila 
všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, 
a vyšetrila a stíhala vojnové zločiny 
spáchané na svojom území;

18. vyzýva ukrajinskú vládu, aby využila 
všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, 
a vyšetrila a stíhala vojnové zločiny 
spáchané v tomto konflikte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Afzal Khan

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva ukrajinskú vládu, aby využila 
všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, 
a vyšetrila a stíhala vojnové zločiny 
spáchané na svojom území;

18. žiada o vyšetrenie a lepší prístup 
medzinárodných organizácií pre 
monitorovanie ľudských práv ku všetkým 
prípadom závažného porušovania 
ľudských práv na Kryme; vyzýva 
ukrajinskú vládu, aby využila všetky 
prostriedky, ktoré má k dispozícii, 
a vyšetrila a stíhala vojnové zločiny 
spáchané na svojom území;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Fernando Maura Barandiarán
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Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva ukrajinskú vládu, aby využila 
všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, 
a vyšetrila a stíhala vojnové zločiny 
spáchané na svojom území;

18. vyzýva ukrajinskú vládu, aby využila 
všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, 
a vyšetrila a stíhala vojnové zločiny 
spáchané na celom svojom území a 
všetkými bojovými skupinami;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 215
Marek Jurek

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva ukrajinskú vládu, aby využila 
všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, 
a vyšetrila a stíhala vojnové zločiny 
spáchané na svojom území;

18. vyzýva ukrajinskú vládu, aby využila 
všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, 
a vyšetrila a stíhala vojnové zločiny 
spáchané na svojom území; vyzýva 
medzinárodné spoločenstvo vrátane 
Haagskeho tribunálu, aby začali s 
vyšetrovaním potenciálnych zločinov 
spáchaných počas nezákonnej anexii 
Krymu a konfliktu na východe Ukrajiny;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 216
Indrek Tarand
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. upozorňuje na mimoriadnu 
zraniteľnosť životného prostredia v 
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oblasti Čierneho mora; zdôrazňuje, že
rastúca militarizácia tejto oblasti 
predstavuje ďalšie riziká pre tento citlivý 
ekosystém a vyzýva na zriadenie účinného 
mechanizmu na prevenciu incidentov so 
spoľahlivým systémom výmeny informácií 
v prípade núdze medzi všetkými 
pobrežnými krajinami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Gabrielius Landsbergis

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. pripomína, že EÚ musí zostať 
zjednotená a vystupovať jednotne voči 
ruskej hybridnej vojne na Ukrajine; je 
pevne presvedčený, že jednota je 
predpokladom účinnej reakcie na všetky 
bezpečnostné hrozby a politické výzvy, 
ktoré vyplývajú z kombinácie ruských 
vojenských a nevojenských opatrení na 
Ukrajine;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva ukrajinskú vládu, aby prestala 
s útokmi na slobodu prejavu, a nátlakom 
na nezávislú tlač, najmä proti novinám 
„Vesti“, v ktorých sa v máji a septembri 
2014 uskutočnila sporná prehliadka, a 
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v priestoroch, v ktorých došlo v júli 2014 k 
dvom útokom; žiada o zrušenie správnych 
sankcií, ktoré prijala Ukrajinská štátna 
rada pre televízne a rozhlasové vysielanie 
voči televíznym kanálom „Inter“ a „112“ 
a voči rozhlasovej stanici „Vesti“, spolu so 
zákazom vysielania televíznej stanice CIS, 
„Mir“ a 15 ruských televíznych staníc na 
ukrajinskom území v júli 2014;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 219
Gabrielius Landsbergis

Návrh uznesenia
Odsek 18 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. pripomína, že 16. júla 2014 Rada 
Európskej únie zrušila zbrojné embargo 
uvalené na Ukrajinu, a že teda už 
neexistujú výhrady ani právne 
obmedzenia, ktoré by členským štátom 
bránili dodávať Ukrajine obranné zbrane;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
James Carver

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zdôrazňuje, že oblasť Čierneho mora 
by mala byť pre EÚ skutočne prvoradá; 
domnieva sa, že súčasný formát 
Čiernomorskej synergie je zastaraný; 
opätovne vyzýva Komisiu a ESVČ, aby 
pripravili komplexnú stratégiu EÚ pre 
oblasť Čierneho mora;

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Zdzisław Krasnodębski

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zdôrazňuje, že oblasť Čierneho mora 
by mala byť pre EÚ skutočne prvoradá; 
domnieva sa, že súčasný formát 
Čiernomorskej synergie je zastaraný; 
opätovne vyzýva Komisiu a ESVČ, aby 
pripravili komplexnú stratégiu EÚ pre 
oblasť Čierneho mora;

19. zdôrazňuje, že oblasť Čierneho mora 
by mala byť pre EÚ skutočne prvoradá; 
domnieva sa, že súčasný formát 
Čiernomorskej synergie je zastaraný; 
vyjadruje poľutovanie, že obavy 
Parlamentu a dosť obmedzené výsledky 
Čiernomorskej synergie, ako aj žiadosť o 
vypracovanie stratégie EÚ pre oblasť 
Čierneho mora, vyjadrené v uznesení z 
20. januára 2011 o stratégii EÚ pre 
oblasť Čierneho mora (2010/2087(INI)) 
neboli zohľadnené; opätovne vyzýva 
Komisiu a ESVČ, aby pripravili 
komplexnú stratégiu EÚ pre oblasť 
Čierneho mora v súvislosti s 
prebiehajúcou revíziou európskej 
susedskej politiky, a zabezpečili tak 
vyvážený prístup zahŕňajúci všetky 
príslušné programy týkajúce sa tejto 
oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zdôrazňuje, že oblasť Čierneho mora 
by mala byť pre EÚ skutočne prvoradá; 
domnieva sa, že súčasný formát 

19. zdôrazňuje, že oblasť Čierneho mora 
by mala byť pre EÚ skutočne prvoradá; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
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Čiernomorskej synergie je zastaraný; 
opätovne vyzýva Komisiu a ESVČ, aby 
pripravili komplexnú stratégiu EÚ pre 
oblasť Čierneho mora;

podporovala členské štáty v ich úsilí o 
stanovenie riešení pre zvýšenie svojho 
rozpočtu na obranu, a to na optimálnu 
úroveň 2 %; naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby pomohla Rumunsku nájsť riešenia na 
zlepšenie svojich vojenských kapacít, so 
zreteľom na hrozbu Ruska v oblasti 
Čierneho mora; domnieva sa, že súčasný 
formát Čiernomorskej synergie sa musí 
aktualizovať, reorganizovať a sprísniť; 
opätovne vyzýva Komisiu a ESVČ, aby 
pripravili komplexnú stratégiu EÚ pre 
oblasť Čierneho mora; zdôrazňuje, že 
ustanovenia stratégie námornej 
bezpečnosti EÚ by sa mali uplatňovať aj v 
prípade súvisiacich ustanovení o Čiernom 
mori;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Tonino Picula

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zdôrazňuje, že oblasť Čierneho mora 
by mala byť pre EÚ skutočne prvoradá; 
domnieva sa, že súčasný formát 
Čiernomorskej synergie je zastaraný; 
opätovne vyzýva Komisiu a ESVČ, aby 
pripravili komplexnú stratégiu EÚ pre 
oblasť Čierneho mora;

19. zdôrazňuje, že oblasť Čierneho mora 
by mala byť pre činnosť zahraničnej 
politiky EÚ skutočne prvoradá; domnieva 
sa, že súčasný formát Čiernomorskej 
synergie je zastaraný; opätovne vyzýva 
Komisiu a ESVČ, aby čo najskôr pripravili 
komplexnú stratégiu EÚ pre oblasť 
Čierneho mora;

Or. hr

Pozmeňujúci návrh 224
Gabrielius Landsbergis

Návrh uznesenia
Odsek 19
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zdôrazňuje, že oblasť Čierneho mora 
by mala byť pre EÚ skutočne prvoradá; 
domnieva sa, že súčasný formát 
Čiernomorskej synergie je zastaraný; 
opätovne vyzýva Komisiu a ESVČ, aby 
pripravili komplexnú stratégiu EÚ pre 
oblasť Čierneho mora;

19. zdôrazňuje, že oblasť Čierneho mora 
by mala byť pre EÚ skutočne prvoradá; 
domnieva sa, že súčasný formát 
Čiernomorskej synergie je zastaraný; 
opätovne vyzýva Komisiu a ESVČ, aby 
pripravili komplexnú stratégiu EÚ pre 
oblasť Čierneho mora; žiada o 
preskúmanie Európskej bezpečnostnej 
stratégie a očakáva, že preskúmanie 
európskej susedskej politiky prinesie 
intenzívnejšiu spoluprácu SBOP s 
pobrežnými partnerskými štátmi v oblasti 
Čierneho mora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
James Carver

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že napriek praktickému 
pozastaveniu Čiernomorskej synergie by 
spolupráca so štátmi v oblasti Čierneho 
mora mala pokračovať; víta prebiehajúce 
misie SBOP (poradná misia EÚ, 
pozorovateľská misia EÚ a pomocná 
hraničná misia EÚ) ako dôležité súčasti 
prístupu EÚ k riešeniu dlhodobých 
konfliktov v tomto regióne;

20. zdôrazňuje, že napriek praktickému 
pozastaveniu Čiernomorskej synergie by 
spolupráca so štátmi v oblasti Čierneho 
mora mala pokračovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Zdzisław Krasnodębski

Návrh uznesenia
Odsek 20
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že napriek praktickému 
pozastaveniu Čiernomorskej synergie by 
spolupráca so štátmi v oblasti Čierneho 
mora mala pokračovať; víta prebiehajúce 
misie SBOP (poradná misia EÚ, 
pozorovateľská misia EÚ a pomocná 
hraničná misia EÚ) ako dôležité súčasti 
prístupu EÚ k riešeniu dlhodobých 
konfliktov v tomto regióne;

20. zdôrazňuje, že napriek praktickému 
pozastaveniu Čiernomorskej synergie by 
spolupráca so štátmi v oblasti Čierneho 
mora mala pokračovať; víta prebiehajúce 
misie SBOP (poradná misia EÚ, 
pozorovateľská misia EÚ a pomocná 
hraničná misia EÚ) ako dôležité súčasti 
prístupu EÚ k riešeniu dlhodobých 
konfliktov v tomto regióne; víta úsilie 
členských štátov EÚ o posilnenie 
vojenských kapacít pobrežných štátov 
Čierneho mora zamerané na zvýšenie ich 
potenciálu reagovať na krízové situácie v 
tomto regióne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Indrek Tarand
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že napriek praktickému 
pozastaveniu Čiernomorskej synergie by 
spolupráca so štátmi v oblasti Čierneho 
mora mala pokračovať; víta prebiehajúce 
misie SBOP (poradná misia EÚ,
pozorovateľská misia EÚ a pomocná 
hraničná misia EÚ) ako dôležité súčasti 
prístupu EÚ k riešeniu dlhodobých 
konfliktov v tomto regióne;

20. zdôrazňuje, že napriek praktickému 
pozastaveniu Čiernomorskej synergie by 
spolupráca so štátmi v oblasti Čierneho 
mora mala pokračovať; víta prebiehajúce 
misie SBOP (poradná misia EÚ, 
pozorovateľská misia EÚ a pomocná 
hraničná misia EÚ);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda
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Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že napriek praktickému 
pozastaveniu Čiernomorskej synergie by 
spolupráca so štátmi v oblasti Čierneho 
mora mala pokračovať; víta prebiehajúce 
misie SBOP (poradná misia EÚ, 
pozorovateľská misia EÚ a pomocná 
hraničná misia EÚ) ako dôležité súčasti 
prístupu EÚ k riešeniu dlhodobých 
konfliktov v tomto regióne;

20. zdôrazňuje, že napriek praktickému 
pozastaveniu Čiernomorskej synergie by 
efektívna spolupráca so štátmi v oblasti 
Čierneho mora mala pokračovať; víta 
prebiehajúce misie SBOP (poradná misia 
EÚ, pozorovateľská misia EÚ a pomocná 
hraničná misia EÚ) ako dôležité súčasti 
prístupu EÚ k riešeniu dlhodobých 
konfliktov v tomto regióne; domnieva sa, 
že EÚ potrebuje odvážny a výkonný 
prístup, najmä pokiaľ ide o oblasť 
hospodárstva, obrany a bezpečnosti s 
cieľom vnútorne posilniť EÚ, 
aktualizovať a zlepšiť existujúce nástroje 
a rozvíjať svoju schopnosť reakcie na 
vývoj v susedstve, ktorý ovplyvňuje 
európsku bezpečnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že napriek praktickému 
pozastaveniu Čiernomorskej synergie by 
spolupráca so štátmi v oblasti Čierneho 
mora mala pokračovať; víta prebiehajúce 
misie SBOP (poradná misia EÚ, 
pozorovateľská misia EÚ a pomocná 
hraničná misia EÚ) ako dôležité súčasti 
prístupu EÚ k riešeniu dlhodobých 
konfliktov v tomto regióne;

20. zdôrazňuje, že napriek praktickému 
pozastaveniu Čiernomorskej synergie by 
spolupráca so štátmi v oblasti Čierneho 
mora mala pokračovať; víta prebiehajúce 
misie SBOP (poradná misia EÚ, 
pozorovateľská misia EÚ a pomocná 
hraničná misia EÚ) ako dôležité súčasti EÚ 
s cieľom prispieť k riešeniu dlhodobých 
konfliktov v tomto regióne;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 230
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že napriek praktickému 
pozastaveniu Čiernomorskej synergie by 
spolupráca so štátmi v oblasti Čierneho 
mora mala pokračovať; víta prebiehajúce 
misie SBOP (poradná misia EÚ, 
pozorovateľská misia EÚ a pomocná 
hraničná misia EÚ) ako dôležité súčasti 
prístupu EÚ k riešeniu dlhodobých 
konfliktov v tomto regióne;

20. zdôrazňuje, že napriek praktickému 
pozastaveniu Čiernomorskej synergie by 
spolupráca so štátmi v oblasti Čierneho 
mora mala pokračovať; berie na vedomie
prebiehajúce misie SBOP (poradná misia 
EÚ, pozorovateľská misia EÚ a pomocná 
hraničná misia EÚ) ako dôležité súčasti 
prístupu EÚ k riešeniu dlhodobých 
konfliktov v tomto regióne;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 231
Angel Dzhambazki

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje mimoriadny význam 
koordinácie s NATO a USA, keďže oblasť 
Čierneho mora tvorí kľúčovú zložku 
euroatlantickej bezpečnosti; víta záväzok 
NATO týkajúci sa podpory regionálneho 
úsilia štátov na pobreží Čierneho mora 
zameraného na zaistenie bezpečnosti 
a stability; vyzýva Organizáciu pre 
bezpečnosť a spoluprácu v Európe, aby 
rozšírila svoje úsilie súvisiace 
s bezpečnosťou Čierneho mora;

21. zdôrazňuje mimoriadny význam 
koordinácie s NATO, keďže oblasť 
Čierneho mora tvorí kľúčovú zložku 
euroatlantickej bezpečnosti; zdôrazňuje, že 
modernizácia a zvýšenie vojenských 
kapacít štátov na pobreží Čierneho mora, 
ktoré sú členskými štátmi EÚ a NATO, 
má kľúčový význam na zaistenie 
bezpečnosti a stability v tomto regióne a 
víta záväzok NATO podporiť regionálne 
úsilie týchto štátov; vyzýva Organizáciu 
pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, aby 
rozšírila svoje úsilie súvisiace 
s bezpečnosťou Čierneho mora;

Or. bg
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Pozmeňujúci návrh 232
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje mimoriadny význam 
koordinácie s NATO a USA, keďže oblasť 
Čierneho mora tvorí kľúčovú zložku 
euroatlantickej bezpečnosti; víta záväzok 
NATO týkajúci sa podpory regionálneho 
úsilia štátov na pobreží Čierneho mora 
zameraného na zaistenie bezpečnosti 
a stability; vyzýva Organizáciu pre 
bezpečnosť a spoluprácu v Európe, aby 
rozšírila svoje úsilie súvisiace 
s bezpečnosťou Čierneho mora;

21. zdôrazňuje, že koordinácia s NATO
a USA je kontraproduktívna, keďže oblasť 
Čierneho mora tvorí kľúčovú zložku 
európskej a eurázijskej bezpečnosti; 
vyzýva Organizáciu pre bezpečnosť 
a spoluprácu v Európe, aby rozšírila svoje 
úsilie súvisiace s bezpečnosťou Čierneho 
mora;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 233
Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje mimoriadny význam 
koordinácie s NATO a USA, keďže oblasť 
Čierneho mora tvorí kľúčovú zložku 
euroatlantickej bezpečnosti; víta záväzok 
NATO týkajúci sa podpory regionálneho 
úsilia štátov na pobreží Čierneho mora 
zameraného na zaistenie bezpečnosti 
a stability; vyzýva Organizáciu pre 
bezpečnosť a spoluprácu v Európe, aby 
rozšírila svoje úsilie súvisiace 
s bezpečnosťou Čierneho mora;

21. vyzýva Organizáciu pre bezpečnosť 
a spoluprácu v Európe, aby rozšírila svoje 
úsilie súvisiace s bezpečnosťou Čierneho
mora;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 234
Indrek Tarand
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje mimoriadny význam 
koordinácie s NATO a USA, keďže oblasť 
Čierneho mora tvorí kľúčovú zložku 
euroatlantickej bezpečnosti; víta záväzok 
NATO týkajúci sa podpory regionálneho 
úsilia štátov na pobreží Čierneho mora 
zameraného na zaistenie bezpečnosti 
a stability; vyzýva Organizáciu pre 
bezpečnosť a spoluprácu v Európe, aby 
rozšírila svoje úsilie súvisiace 
s bezpečnosťou Čierneho mora;

21. zdôrazňuje mimoriadny význam 
koordinácie s NATO a USA, keďže oblasť 
Čierneho mora tvorí kľúčovú zložku 
euroatlantickej bezpečnosti; víta záväzok 
NATO týkajúci sa podpory regionálneho 
úsilia štátov na pobreží Čierneho mora 
zameraného na zaistenie bezpečnosti 
a stability; vyzýva Organizáciu pre 
bezpečnosť a spoluprácu v Európe, aby 
rozšírila svoje úsilie súvisiace 
s bezpečnosťou Čierneho mora a vyzýva 
EÚ, aby podporila zvýšenú prítomnosť 
OBSE a nové iniciatívy OBSE v tomto 
regióne zamerané na zmiernenie 
bezpečnostnej situácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje mimoriadny význam 
koordinácie s NATO a USA, keďže oblasť 
Čierneho mora tvorí kľúčovú zložku 
euroatlantickej bezpečnosti; víta záväzok 
NATO týkajúci sa podpory regionálneho 
úsilia štátov na pobreží Čierneho mora 
zameraného na zaistenie bezpečnosti 
a stability; vyzýva Organizáciu pre 
bezpečnosť a spoluprácu v Európe, aby 
rozšírila svoje úsilie súvisiace 
s bezpečnosťou Čierneho mora;

21. zdôrazňuje mimoriadny význam 
koordinácie s NATO, keďže oblasť 
Čierneho mora tvorí kľúčovú zložku 
euroatlantickej bezpečnosti; víta záväzok 
NATO týkajúci sa podpory regionálneho 
úsilia štátov na pobreží Čierneho mora 
zameraného na zaistenie bezpečnosti 
a stability; vyzýva Organizáciu pre 
bezpečnosť a spoluprácu v Európe, aby 
rozšírila svoje úsilie súvisiace 
s bezpečnosťou Čierneho mora;
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 236
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje mimoriadny význam 
koordinácie s NATO a USA, keďže oblasť 
Čierneho mora tvorí kľúčovú zložku 
euroatlantickej bezpečnosti; víta záväzok 
NATO týkajúci sa podpory regionálneho 
úsilia štátov na pobreží Čierneho mora 
zameraného na zaistenie bezpečnosti 
a stability; vyzýva Organizáciu pre 
bezpečnosť a spoluprácu v Európe, aby 
rozšírila svoje úsilie súvisiace 
s bezpečnosťou Čierneho mora;

21. zdôrazňuje mimoriadny význam 
koordinácie s NATO a USA, keďže oblasť 
Čierneho mora tvorí kľúčovú zložku 
euroatlantickej bezpečnosti; víta záväzok 
NATO týkajúci sa podpory regionálneho 
úsilia štátov na pobreží Čierneho mora 
zameraného na zaistenie bezpečnosti 
a stability; zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
EÚ a NATO podporili zachovanie oblasti 
Čierneho mora ako otvoreného 
hospodárskeho priestoru; domnieva sa, že 
je potrebná konsolidácia 
transatlantického vzťahu s OBSE; vyzýva 
Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu 
v Európe, aby rozšírila svoje úsilie 
súvisiace s bezpečnosťou Čierneho mora; 
zdôrazňuje potrebu inovačného prístupu 
EÚ s cieľom nájsť riešenia pre nové 
výzvy, ktoré predstavuje informačná vojna 
a kybernetické útoky; víta rozhodnutie 
Rady z 19. – 20. marca o začatí projektu 
boja proti ruskej propagande, a to aj 
prostredníctvom financovania niekoľkých 
televíznych kanálov v ruskom jazyku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh uznesenia
Odsek 21
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje mimoriadny význam 
koordinácie s NATO a USA, keďže oblasť 
Čierneho mora tvorí kľúčovú zložku 
euroatlantickej bezpečnosti; víta záväzok 
NATO týkajúci sa podpory regionálneho 
úsilia štátov na pobreží Čierneho mora 
zameraného na zaistenie bezpečnosti 
a stability; vyzýva Organizáciu pre 
bezpečnosť a spoluprácu v Európe, aby 
rozšírila svoje úsilie súvisiace 
s bezpečnosťou Čierneho mora;

21. vyjadruje poľutovanie nad závislosťou 
Európy od politiky USA uskutočňovanej 
prostredníctvom NATO, keďže oblasť 
Čierneho mora tvorí kľúčovú zložku 
európskej bezpečnosti; obáva sa, že 
záväzok NATO týkajúci sa podpory 
regionálneho úsilia štátov na pobreží 
Čierneho mora bude zameraný na 
stanovenie cieľov euroatlantických elít, 
než na presadzovanie túžby po miery a 
stabilite národov žijúcich na jeho pobreží; 
vyzýva Organizáciu pre bezpečnosť 
a spoluprácu v Európe, aby rozšírila svoje 
úsilie súvisiace s bezpečnosťou Čierneho 
mora;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 238
Gabrielius Landsbergis

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. pripomína, že najmä vzhľadom na 
bezpečnostnú situáciu v oblasti Čierneho 
mora musia mať všetky členské štáty 
rovnakú úroveň bezpečnosti v súlade s 
článkom 42 ods. 7 ZEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Návrh uznesenia
Odsek 22
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. víta záväzok členských štátov NATO 
týkajúci sa kolektívnej bezpečnosti 
a článku 5 Washingtonskej zmluvy; víta 
rozhodnutie samitu NATO vo Walese 
o strategických opatreniach na opätovné 
uistenie spojencov a Akčnom pláne 
pripravenosti, ktoré predstavujú dôležité 
prvky bezpečnosti väčšiny dotknutých 
členských štátov NATO; vyzýva NATO, 
aby pokračovalo v rozvíjaní svojich 
kapacít kybernetickej a raketovej obrany, 
a to aj v oblasti Čierneho mora, a aby 
vypracovalo pohotovostné plány na 
zabránenie hybridnej vojne a na boj proti 
nej;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 240
Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. víta záväzok členských štátov NATO 
týkajúci sa kolektívnej bezpečnosti 
a článku 5 Washingtonskej zmluvy; víta 
rozhodnutie samitu NATO vo Walese 
o strategických opatreniach na opätovné 
uistenie spojencov a Akčnom pláne 
pripravenosti, ktoré predstavujú dôležité 
prvky bezpečnosti väčšiny dotknutých 
členských štátov NATO; vyzýva NATO, 
aby pokračovalo v rozvíjaní svojich 
kapacít kybernetickej a raketovej obrany, 
a to aj v oblasti Čierneho mora, a aby 
vypracovalo pohotovostné plány na 
zabránenie hybridnej vojne a na boj proti 
nej;

vypúšťa sa

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 241
Charles Tannock

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. víta záväzok členských štátov NATO 
týkajúci sa kolektívnej bezpečnosti 
a článku 5 Washingtonskej zmluvy; víta 
rozhodnutie samitu NATO vo Walese 
o strategických opatreniach na opätovné 
uistenie spojencov a Akčnom pláne 
pripravenosti, ktoré predstavujú dôležité 
prvky bezpečnosti väčšiny dotknutých 
členských štátov NATO; vyzýva NATO, 
aby pokračovalo v rozvíjaní svojich kapacít 
kybernetickej a raketovej obrany, a to aj 
v oblasti Čierneho mora, a aby vypracovalo 
pohotovostné plány na zabránenie 
hybridnej vojne a na boj proti nej;

22. víta záväzok členských štátov NATO 
týkajúci sa kolektívnej bezpečnosti 
a článku 5 Washingtonskej zmluvy; víta 
rozhodnutie samitu NATO vo Walese 
o strategických opatreniach na opätovné 
uistenie spojencov a Akčnom pláne 
pripravenosti, ktoré predstavujú dôležité 
prvky bezpečnosti väčšiny dotknutých 
členských štátov NATO; víta záväzok, 
ktorý na waleskom samite NATO prijali 
členovia aliancie, a to zabezpečiť, aby ich 
náklady na obranu tvorili minimálne 2 % 
HDP do roku 2024;vyzýva NATO, aby 
pokračovalo v rozvíjaní svojich kapacít 
kybernetickej a raketovej obrany, a to aj 
v oblasti Čierneho mora, a aby vypracovalo 
pohotovostné plány na zabránenie 
hybridnej vojne a na boj proti nej;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. víta záväzok členských štátov NATO 
týkajúci sa kolektívnej bezpečnosti 
a článku 5 Washingtonskej zmluvy; víta 
rozhodnutie samitu NATO vo Walese 
o strategických opatreniach na opätovné 
uistenie spojencov a Akčnom pláne 
pripravenosti, ktoré predstavujú dôležité 

22. víta záväzok členských štátov NATO 
týkajúci sa kolektívnej bezpečnosti 
a článku 5 Washingtonskej zmluvy; víta 
rozhodnutie samitu NATO vo Walese 
o strategických opatreniach na opätovné 
uistenie spojencov a Akčnom pláne 
pripravenosti, ktoré predstavujú dôležité 
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prvky bezpečnosti väčšiny dotknutých 
členských štátov NATO; vyzýva NATO, 
aby pokračovalo v rozvíjaní svojich kapacít 
kybernetickej a raketovej obrany, a to aj 
v oblasti Čierneho mora, a aby vypracovalo 
pohotovostné plány na zabránenie 
hybridnej vojne a na boj proti nej;

prvky bezpečnosti väčšiny dotknutých 
členských štátov NATO; vyzýva NATO, 
aby pokračovalo v rozvíjaní svojich kapacít 
kybernetickej a raketovej obrany, a to aj 
v oblasti Čierneho mora, a aby vypracovalo 
pohotovostné plány na zabránenie 
hybridnej vojne a na boj proti nej; 
podotýka však, že Turecko, ktoré je 
hlavným členom NATO v tejto oblasti, 
ešte nedefinovalo svoj postoj k tejto 
otázke;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 243
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. víta záväzok členských štátov NATO 
týkajúci sa kolektívnej bezpečnosti 
a článku 5 Washingtonskej zmluvy; víta 
rozhodnutie samitu NATO vo Walese 
o strategických opatreniach na opätovné 
uistenie spojencov a Akčnom pláne 
pripravenosti, ktoré predstavujú dôležité 
prvky bezpečnosti väčšiny dotknutých 
členských štátov NATO; vyzýva NATO, 
aby pokračovalo v rozvíjaní svojich kapacít 
kybernetickej a raketovej obrany, a to aj 
v oblasti Čierneho mora, a aby vypracovalo 
pohotovostné plány na zabránenie 
hybridnej vojne a na boj proti nej;

22. víta záväzok členských štátov NATO 
týkajúci sa kolektívnej bezpečnosti a v 
prípade potreby uzákonenia článku 5 
Washingtonskej zmluvy; víta rozhodnutie 
samitu NATO vo Walese o strategických 
opatreniach na opätovné uistenie spojencov 
a Akčnom pláne pripravenosti, ktoré 
predstavujú dôležité prvky bezpečnosti 
väčšiny dotknutých členských štátov 
NATO; vyzýva NATO, aby pokračovalo 
v rozvíjaní svojich kapacít kybernetickej 
a raketovej obrany, a to aj v oblasti 
Čierneho mora, a aby vypracovalo 
pohotovostné plány na zabránenie 
hybridnej vojne a na boj proti nej;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
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Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. víta záväzok členských štátov NATO 
týkajúci sa kolektívnej bezpečnosti 
a článku 5 Washingtonskej zmluvy; víta
rozhodnutie samitu NATO vo Walese 
o strategických opatreniach na opätovné 
uistenie spojencov a Akčnom pláne 
pripravenosti, ktoré predstavujú dôležité
prvky bezpečnosti väčšiny dotknutých 
členských štátov NATO; vyzýva NATO, 
aby pokračovalo v rozvíjaní svojich 
kapacít kybernetickej a raketovej obrany, 
a to aj v oblasti Čierneho mora, a aby 
vypracovalo pohotovostné plány na 
zabránenie hybridnej vojne a na boj proti 
nej;

22. obáva sa, že záväzok členských štátov 
NATO týkajúci sa kolektívnej bezpečnosti 
a článku 5 Washingtonskej zmluvy zabráni 
dialógu európskych inštitúcií a členských 
štátov so susediacimi krajinami; vyjadruje 
veľké obavy, pokiaľ ide o rozhodnutie 
samitu NATO vo Walese o strategických 
opatreniach na opätovné uistenie spojencov 
a Akčnom pláne pripravenosti, ktoré 
ohrozujú prvky bezpečnosti väčšiny 
dotknutých členských štátov NATO;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 245
Ioan Mircea Pașcu

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. pripomína, že aj keď v roku 2008 
neboli prijaté žiadosti Gruzínska a 
Ukrajiny o Akčný plán členstva v NATO, 
organizácia NATO na samite v Bukurešti 
oznámila, že Gruzínsko a Ukrajina sa 
stanú členmi tejto aliancie; poznamenáva, 
že po vojne v Gruzínsku v roku 2008 a po 
nezákonnej anexii Krymu Rusko územne 
ochromilo tieto dve krajiny tak, aby 
znemožnil ich členstvo v NATO; 
domnieva sa, že aj keď ich NATO nie je 
schopná brániť priamo, má morálnu 
povinnosť podporiť Gruzínsko a 
Ukrajinu, aby sa bránili samy;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Gabrielius Landsbergis

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. víta záväzok spojencov NATO počas 
posledného samitu NATO v Newporte, 
týkajúci sa dosiahnutia 2 % úrovne HDP 
výdavkov na obranu v priebehu 
nasledujúcich desiatich rokov; vyjadruje 
znepokojenie v dôsledku vyhlásenia 
niektorých spojencov, ktorí vyhlásili nové 
škrty, a v tejto súvislosti pripomína článok 
3 Washingtonskej zmluvy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje, že NATO by si malo 
zachovať svoju všeobecnú námornú 
a vzdušnú prevahu v oblasti Čierneho 
mora a udržať schopnosť sledovať túto 
oblasť;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 248
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
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Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje, že NATO by si malo 
zachovať svoju všeobecnú námornú 
a vzdušnú prevahu v oblasti Čierneho 
mora a udržať schopnosť sledovať túto 
oblasť;

23. zdôrazňuje, že všeobecná námorná a 
vzdušná prevaha NATO v oblasti 
Čierneho mora vyvoláva svojou povahou 
napätie s Ruskom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 249
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje, že NATO by si malo 
zachovať svoju všeobecnú námornú 
a vzdušnú prevahu v oblasti Čierneho 
mora a udržať schopnosť sledovať túto 
oblasť;

23. zdôrazňuje, že NATO by si malo 
zachovať svoju všeobecnú námornú 
a vzdušnú prítomnosť v oblasti Čierneho 
mora;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 250
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje, že NATO by si malo 
zachovať svoju všeobecnú námornú 
a vzdušnú prevahu v oblasti Čierneho 
mora a udržať schopnosť sledovať túto 
oblasť;

23. zdôrazňuje, že je potrebné podporovať 
dialóg a spoluprácu v oblasti bezpečnosti 
a obrany medzi všetkými pobrežnými 
štátmi, aby mohli čeliť spoločným 
hrozbám a problémom, a odmietnuť 
všetky vojenské provokácie a ich prejavy, 
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ako sú napríklad vojenské cvičenia;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 251
Eleftherios Synadinos

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje, že NATO by si malo 
zachovať svoju všeobecnú námornú 
a vzdušnú prevahu v oblasti Čierneho 
mora a udržať schopnosť sledovať túto 
oblasť;

23. zdôrazňuje, že NATO by si malo
zachovať svoju všeobecnú námornú 
a vzdušnú rovnováhu v oblasti Čierneho 
mora a udržať schopnosť sledovať túto 
oblasť;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 252
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. domnieva sa, že iba nezávislý systém 
kolektívnej bezpečnosti zaistí mier a 
stabilitu pre obyvateľov pobrežných štátov 
bez ohľadu na záujmy ostatných 
mocností; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že zasahovanie USA a urážanie 
európskych inštitúcií vytvorili veľmi 
negatívny rámec pre zaistenie strategickej 
stability Čierneho mora;

Or. es


