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16.10.2013 A7-0330/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Ulrike Lunacek 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Výročná správa Rady pre Európsky parlament o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 
politike 
2013/2081(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  12a. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že sa opakovane 
neformálne využíva právo veta a že chýba 
spoločná pozícia v prioritných otázkach 
týkajúcich sa procesu rozširovania, ktoré 
spomaľujú tento proces, ako je to 
v prípade Macedónska a Kosova; 
zdôrazňuje, že táto situácia znižuje 
dôveryhodnosť a účinnosť činnosti EÚ 
v krajinách západného Balkánu, a vyzýva 
členské štáty, aby konali v duchu 
Lisabonskej zmluvy a zabránili tomu, aby 
nad globálnym strategickým prístupom 
Únie prevážili úzkoprsé národné záujmy; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Ulrike Lunacek 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Výročná správa Rady pre Európsky parlament o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 
politike 
2013/2081(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. vyzýva Radu a PK/VP, aby reagovali 
na odporúčanie Parlamentu o hodnotení 
organizácie a fungovania ESVČ 
uskutočnenom v roku 2013 s cieľom 
zabezpečiť ďalší rozvoj primeranej 
štruktúry v rámci ESVČ (so zapojením 
príslušných útvarov Komisie), do ktorého 
je začlenený zemepisný a tematický 
odborný posudok a ktorý podporuje 
komplexný prístup k plánovaniu, 
formulovaniu a vykonávaniu politiky; 

14. vyzýva Radu a PK/VP, aby reagovali 
na odporúčanie Parlamentu o hodnotení 
organizácie a fungovania ESVČ 
uskutočnenom v roku 2013 s cieľom 
zabezpečiť ďalší rozvoj primeranej 
a rodovo vyváženej štruktúry v rámci 
ESVČ (so zapojením príslušných útvarov 
Komisie), do ktorého je začlenený 
zemepisný a tematický odborný posudok 
a ktorý podporuje komplexný prístup 
k plánovaniu, formulovaniu a vykonávaniu 
politiky; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Ulrike Lunacek 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Výročná správa Rady pre Európsky parlament o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 
politike 
2013/2081(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. žiada preskúmanie rozmiestnenia 
infraštruktúry a personálneho obsadenia 
delegácií EÚ s cieľom zabezpečiť, aby 
účinnosť, zviditeľnenie a zastúpenie Únie 
v tretích krajinách vyjadrovali naše 
politické ambície a očakávané priority; 
žiada, aby sa o tomto preskúmaní 
diskutovalo s príslušným výborom 
Parlamentu, najmä ak bude na základe 
výsledku potrebné nové rozdelenie zdrojov 
alebo rozhodnutie začať alebo skončiť 
činnosť delegácií v tretích krajinách; 

17. žiada preskúmanie rozmiestnenia 
infraštruktúry a personálneho obsadenia 
delegácií EÚ s cieľom zabezpečiť, aby 
účinnosť, zviditeľnenie a zastúpenie Únie 
v tretích krajinách vyjadrovali naše 
politické ambície a očakávané priority; 
žiada, aby sa o tomto preskúmaní 
diskutovalo s príslušným výborom 
Parlamentu, najmä ak bude na základe 
výsledku potrebné nové rozdelenie zdrojov 
alebo rozhodnutie začať alebo skončiť 
činnosť delegácií v tretích krajinách; 
opakuje predovšetkým svoju žiadosť 
o zriadenie delegácie EÚ v Iráne; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Ulrike Lunacek 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Výročná správa Rady pre Európsky parlament o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 
politike 
2013/2081(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. víta oznámenie o začatí rokovaní 
o transatlantickom partnerstve v oblasti 
obchodu a investícií (TTIP), ktoré by 
mohlo viesť k významnému posilneniu 
ekonomík EÚ a USA, podnietiť 
napredovanie v prípade iných 
medzinárodných dohôd a byť modelom pre 
iných regionálnych a globálnych aktérov; 
pripomína potrebu vytvoriť transatlantickú 
politickú radu; poznamenáva, že 
usporadúvanie výročných samitov EÚ – 
USA zatiaľ poskytuje príležitosť stanoviť 
spoločné ciele, koordinovať stratégie 
v súvislosti s hrozbami a výzvami 
celosvetového významu, vyvinúť spoločný 
prístup k vznikajúcim mocnostiam, 
zabezpečiť viacjazyčnosť a vymieňať si 
najlepšie postupy; pripomína, že výročný 
samit EÚ – USA sa tento rok ešte nekonal; 
poukazuje ďalej na to, že eventuálne 
uzavretie TTIP a ukončenie prebiehajúcich 
rokovaní EÚ s Kanadou poskytnú 
vyhliadky na široký hospodársky priestor, 
ktorý by zahŕňal Severnú Ameriku, EÚ 
a mnohé krajiny Latinskej Ameriky 
a vytvoril by hospodársky rast a pracovné 
miesta; navrhuje preskúmať ďalšie 
politické možnosti trojstrannej 
transatlantickej spolupráce; 

31. berie na vedomie oznámenie o začatí 
rokovaní o transatlantickom partnerstve 
v oblasti obchodu a investícií (TTIP), ktoré 
by mohlo viesť k významnému posilneniu 
ekonomík EÚ a USA, podnietiť 
napredovanie v prípade iných 
medzinárodných dohôd a byť modelom pre 
iných regionálnych a globálnych aktérov, 
pod podmienkou plného zohľadnenia 
zdravotných, sociálnych, pracovných 
a environmentálnych noriem a včasného 
zapojenia, informovania a konzultovania 
všetkých zúčastnených strán vrátane 
spotrebiteľov a organizácií verejného 
zdravotníctva počas rokovaní; pripomína 
potrebu vytvoriť transatlantickú politickú 
radu; poznamenáva, že usporadúvanie 
výročných samitov EÚ – USA zatiaľ 
poskytuje príležitosť stanoviť spoločné 
ciele, koordinovať stratégie v súvislosti 
s hrozbami a výzvami celosvetového 
významu, vyvinúť spoločný prístup 
k vznikajúcim mocnostiam, zabezpečiť 
viacjazyčnosť a vymieňať si najlepšie 
postupy; pripomína, že výročný samit EÚ – 
USA sa tento rok ešte nekonal; poukazuje 
ďalej na to, že eventuálne uzavretie TTIP 
a ukončenie prebiehajúcich rokovaní EÚ 
s Kanadou poskytnú vyhliadky na široký 
hospodársky priestor, ktorý by zahŕňal 
Severnú Ameriku, EÚ a mnohé krajiny 
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Latinskej Ameriky a vytvoril by 
hospodársky rast a pracovné miesta; 
navrhuje preskúmať ďalšie politické 
možnosti trojstrannej transatlantickej 
spolupráce; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Ulrike Lunacek 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Výročná správa Rady pre Európsky parlament o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 
politike 
2013/2081(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 39 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  39a. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že nové čínske vedenie 
neprijalo stratégiu politických reforiem; 
v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie 
nad vydaním „Dokumentu č. 9” určeného 
kádrom komunistickej strany, ktorý 
vyzýva stranu na odstránenie siedmich 
údajne podvratných hrozieb vrátane 
okrem iného „západnej ústavnej 
demokracie”, univerzálnych hodnôt 
ľudských práv a konceptov nezávislosti 
médií a občianskej účasti; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Ulrike Lunacek 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Výročná správa Rady pre Európsky parlament o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 
politike 
2013/2081(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 59 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  59a. opakovane vyzýva EÚ, aby zohrávala 
aktívnejšiu úlohu pri riešení konfliktu 
v Západnej Sahare, ktorý v súčasnosti 
predstavuje neprekonateľnú prekážku 
plného rozvoja dobrých susedských 
vzťahov v Maghrebe; 
 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Ulrike Lunacek 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Výročná správa Rady pre Európsky parlament o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 
politike 
2013/2081(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 60 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

60. naďalej podporuje dvojúrovňový 
prístup, ktorý EÚ, USA, Rusko a Čína 
prijali na účely nešírenia jadrových zbraní 
vyzýva iránskeho prezidenta, aby 
postupoval v súlade so svojimi nedávnymi 
pozitívnymi vyhláseniami a plne 
spolupracoval s medzinárodným 
spoločenstvom pri riešení obáv týkajúcich 
sa výlučne mierového charakteru iránskeho 
jadrového programu; vyzýva EÚ 3-plus-3, 
aby zvážila prijatie dodatočných opatrení 
a stimulov, ktoré by záviseli od 
konkrétneho pokroku Iránu, pokiaľ ide 
o vykonanie preukázateľných krokov 
zameraných na riešenie obáv 
medzinárodného spoločenstva; 
zdôrazňuje, že akýkoľvek neúspech či 
zdržanie pri rokovaniach medzi EÚ 3-plus-
3 a Iránom o nešírení jadrových zbraní 
bude predstavovať závažné riziká 
pre regionálnu, ako aj celosvetovú 
bezpečnosť;  

60. naďalej podporuje dvojúrovňový 
prístup, ktorý EÚ, USA, Rusko a Čína 
prijali na účely nešírenia jadrových zbraní; 
víta nedávne pozitívne vyhlásenia 
iránskeho prezidenta a vyzýva prezidenta 
Rúhaního, aby plne spolupracoval 
s medzinárodným spoločenstvom; vyzýva 
Irán a EÚ 3-plus-3, aby sa chopili 
historickej šance dospieť k spoločnej 
dohode pri riešení obáv týkajúcich sa 
výlučne mierového charakteru iránskeho 
jadrového programu; zdôrazňuje, že 
akýkoľvek neúspech či zdržanie pri 
rokovaniach medzi EÚ 3-plus-3 a Iránom 
o nešírení jadrových zbraní predstavuje 
závažné riziká pre regionálnu, ako aj 
celosvetovú bezpečnosť; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Ulrike Lunacek 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Výročná správa Rady pre Európsky parlament o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 
politike 
2013/2081(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 73 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

73. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
pretrvávajúcim páchaním násilia 
v Afganistane vo všetkých jeho formách, 
najmä násilia namiereného proti ženám; 
nalieha na afganskú vládu, aby sa 
pripravila na prevzatie plnej zodpovednosti 
po stiahnutí medzinárodných jednotiek, 
ktoré sa začne v roku 2014; vyzýva členské 
štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie 
vynakladané na podporu budovania 
vojenských a civilných kapacít afganskej 
vlády a jej národných bezpečnostných síl 
s cieľom nastoliť stabilitu a bezpečnosť 
ako základné predpoklady rozvoja, aby sa 
však zároveň vyvarovali vytvorenia 
bezpečnostného a hospodárskeho vákua 
potom, ako krajina po roku 2014 prevezme 
plnú zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť; 
zdôrazňuje, že EÚ musí aj naďalej 
podporovať boj proti korupcii; opätovne 
zdôrazňuje potrebu vypracovania plánu na 
elimináciu produkcie ópia; pripomína, že 
Parlament opakovane žiadal o podporu 
päťročného plánu na elimináciu produkcie 
ópia; 

73. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
pretrvávajúcim páchaním násilia 
v Afganistane vo všetkých jeho formách, 
najmä násilia namiereného proti ženám; 
vyzýva, aby sa vykonala dôkladná analýza 
chýb, ku ktorým došlo od zásahu 
v Afganistane a v jeho dôsledku, a aby sa 
na základe získaných poznatkov 
vypracovala stratégia do budúcnosti; 
nalieha na afganskú vládu, aby sa 
pripravila na prevzatie plnej zodpovednosti 
po stiahnutí medzinárodných jednotiek, 
ktoré sa začne v roku 2014; vyzýva členské 
štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie 
vynakladané na podporu budovania 
vojenských a civilných kapacít afganskej 
vlády a jej národných bezpečnostných síl 
s cieľom nastoliť stabilitu a bezpečnosť 
ako základné predpoklady rozvoja, aby sa 
však zároveň vyvarovali vytvorenia 
bezpečnostného a hospodárskeho vákua 
potom, ako krajina po roku 2014 prevezme 
plnú zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť; 
zdôrazňuje, že EÚ musí aj naďalej 
podporovať boj proti korupcii; opätovne 
zdôrazňuje potrebu vypracovania plánu na 
elimináciu produkcie ópia; pripomína, že 
Parlament opakovane žiadal o podporu 
päťročného plánu na elimináciu produkcie 
ópia; 
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16.10.2013 A7-0330/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Ulrike Lunacek 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Výročná správa Rady pre Európsky parlament o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 
politike 
2013/2081(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 92 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  92a. vyzýva na koordinovanú iniciatívu 
EÚ a členských štátov v OSN s cieľom 
prijať záväzný medzinárodný dohovor 
o používaní diaľkovo riadených lietadiel 
bez pilota na cielené zabíjanie; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Ulrike Lunacek 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Výročná správa Rady pre Európsky parlament o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 
politike  
2013/2081(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 91 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

91. znovu zdôrazňuje svoju výzvu určenú 
PK/VP, aby preverila účinnosť stratégie 
EÚ proti šíreniu zbraní hromadného 
ničenia a jej politík zameraných na riešenie 
problémov týkajúcich sa konvenčných 
zbraní vrátane vývozu zbraní; 

91. znovu zdôrazňuje svoju výzvu určenú 
PK/VP, aby preverila účinnosť stratégie 
EÚ proti šíreniu zbraní hromadného 
ničenia a jej politík zameraných na riešenie 
problémov týkajúcich sa konvenčných 
zbraní vrátane vývozu zbraní; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že stratégia EÚ 
proti šíreniu zbraní hromadného ničenia 
by bola dôveryhodnejšou a účinnejšou, ak 
by Francúzsko a Spojené kráľovstvo 
prijali konkrétne opatrenia na jadrové 
odzbrojenie; 

Or. en 

 
 


