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16.10.2013 A7-0330/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Miloslav Ransdorf, 

Nikolaos Chountis, Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0330/2013 

Elmar Brok 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1a. poukazuje na to, že riešenie svetovej 
krízy možno dosiahnuť len radikálnym 
zrušením neoliberálnych politík s cieľom 
vytvoriť nový svetový rámec založený na 
sociálnom rozvoji, blahobyte ľudí, 
sociálnej spravodlivosti a boji proti 
chudobe; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Miloslav Ransdorf, 

Nikolaos Chountis, Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0330/2013 

Elmar Brok 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3a. zastáva názor, že hospodárske, 
politické, sociálne, kultúrne či akékoľvek 
iné vzťahy medzi EÚ a tretími krajinami 
musia vychádzať z rovnosti v 
zaobchádzaní, zo solidarity, z dialógu 
a z rešpektovania osobitných asymetrií a 
charakteristík každej krajiny; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Miloslav Ransdorf 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  14a. konštatuje, že Európska služba pre 
vonkajšiu činnosť (ESVČ) nie je za 
žiadnych okolností najvhodnejšou 
inštitúciou na koordináciu SZBP 
a vonkajších politík, pretože nie je 
transparentná ani demokratická a je 
vedená vlastnými záujmami;  

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Inês Cristina Zuber, 

João Ferreira 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0330/2013 

Elmar Brok 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 28 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  28a. odsudzuje špionážne programy 
Národnej bezpečnostnej agentúry USA 
zamerané na európskych občanov a 
členské štáty a považuje za potrebné 
zrušiť pokračujúce rokovania EÚ a USA 
o transatlantickom partnerstve v oblasti 
obchodu a investícií; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Miloslav Ransdorf, 

Nikolaos Chountis, Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0330/2013 

Elmar Brok 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 29 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  29b. opakuje, že odsudzuje praktiky 
mimoriadneho vydávania osôb, tajných 
väzníc a mučenia, do ktorých boli 
zapojené Spojené štáty americké a 
niektoré členské štáty EÚ a ktoré sú 
zakázané vnútroštátnym a 
medzinárodným právom v oblasti 
ľudských práv a porušujú okrem iného 
právo na slobodu, bezpečnosť, humánne 
zaobchádzanie, neuplatňovanie mučenia, 
prezumpciu neviny, spravodlivý proces, 
právne zastúpenie a rovnakú ochranu 
podľa práva; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že dodnes nebola za tieto praktiky 
pripísaná zodpovednosť ani v USA, ani 
na úrovni EÚ; požaduje okamžité 
zatvorenie centra v zálive Guantánamo 
slúžiaceho na zadržiavanie a mučenie; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Jacky Hénin, Miloslav Ransdorf, Nikolaos Chountis, 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0330/2013 

Elmar Brok 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 44 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

44. zdôrazňuje strategický význam dialógu 
a spolupráce EÚ s Tureckom, pokiaľ ide o 
stabilitu, demokraciu a bezpečnosť, 
s osobitným dôrazom na širšiu oblasť 
Blízkeho východu; poukazuje na to, že 
Turecko nie je len spojencom NATO, ale 
aj kandidátskou krajinou, ktorá pristúpi k 
EÚ, potom ako splní prístupové kritériá 
a ak bude rozhodnutie o jeho plnom 
členstve demokraticky schválené; žiada 
otvorenie kľúčových kapitol, najmä 
s cieľom podnietiť politické reformy; 
konštatuje, že Turecko dôrazne a 
opakovane odsúdilo násilie sýrskeho 
režimu voči civilnému obyvateľstvu a 
poskytuje nevyhnutnú humanitárnu pomoc 
Sýrčanom, ktorí utekajú pred násilím za 
hranice, žiada pokračovanie spolupráce 
medzi členskými štátmi a Tureckom, popri 
opatreniach na úrovni Únie, vzhľadom na 
narastajúci príliv utečencov na vonkajších 
hraniciach EÚ; zdôrazňuje, že čoraz 
silnejšie medzinárodné postavenie Turecka 
by malo byť tiež založené na jeho 
odhodlaní presadzovať na vnútroštátnej 
úrovni základné práva, sekulárny štát, 
pluralitnú demokraciu a právny štát a že 
najzásadnejšie reformy sa ešte len musia 
zabezpečiť; berie na vedomie energickosť 

44. zdôrazňuje strategický význam dialógu 
a spolupráce EÚ s Tureckom, pokiaľ ide o 
stabilitu, demokraciu a bezpečnosť, 
s osobitným dôrazom na širšiu oblasť 
Blízkeho východu; poukazuje na to, že 
Turecko nie je len spojencom NATO, ale 
aj kandidátskou krajinou, ktorá pristúpi k 
EÚ, potom ako splní prístupové kritériá – 
vrátane povinností, ktoré mu vyplývajú z 
dodatkového protokolu, a stiahnutia 
tureckých jednotiek z Cypru – a ak bude 
rozhodnutie o jeho plnom členstve 
demokraticky schválené; žiada otvorenie 
kľúčových kapitol, najmä s cieľom 
podnietiť nevyhnutné politické reformy; 
konštatuje, že Turecko dôrazne a 
opakovane odsúdilo násilie sýrskeho 
režimu voči civilnému obyvateľstvu a 
poskytuje nevyhnutnú humanitárnu pomoc 
Sýrčanom, ktorí utekajú pred násilím za 
hranice; žiada pokračovanie spolupráce 
medzi členskými štátmi a Tureckom, popri 
opatreniach na úrovni Únie, vzhľadom na 
narastajúci príliv utečencov na vonkajších 
hraniciach EÚ; zdôrazňuje, že čoraz 
silnejšie medzinárodné postavenie Turecka 
by malo byť tiež založené na jeho 
odhodlaní presadzovať na vnútroštátnej 
úrovni základné práva, sekulárny štát, 
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demokratických požiadaviek zo strany 
občianskej spoločnosti v Turecku 
a opakuje svoje obavy týkajúce sa 
násilných, represívnych a často 
neprimeraných reakcií zo strany orgánov; 
žiada, aby Turecko podporilo boj proti 
fundamentalistickým a nedemokratickým 
hnutiam v regióne; 

pluralitnú demokraciu a právny štát a že 
najzásadnejšie reformy sa ešte len musia 
zabezpečiť; berie na vedomie energickosť 
demokratických požiadaviek zo strany 
občianskej spoločnosti v Turecku 
a opakuje svoje obavy týkajúce sa 
násilných, represívnych a často 
neprimeraných reakcií zo strany orgánov; 
žiada, aby Turecko podporilo boj proti 
fundamentalistickým a nedemokratickým 
hnutiam v regióne; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Paul Murphy, Nikolaos Chountis, Inês Cristina Zuber, 

João Ferreira 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0330/2013 

Elmar Brok 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 47 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  47a. opakuje, že odsudzuje zahraničný 
vojenský zásah v Líbyi, ktorý bol pod 
zámienkou ochrany líbyjského ľudu 
zameraný na sledovanie geopolitických a 
strategických záujmov EÚ v regióne 
vrátane získania prístupu k zásobám ropy 
a zemného plynu tejto krajiny; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, 

Nikolaos Chountis, Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
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. dôrazne odmieta akýkoľvek vojenský 
zásah v Sýrii, pretože tento krok by bol 
porušením Charty Organizácie Spojených 
národov a ešte viac by zhoršil situáciu s 
nepredvídateľnými následkami pre sýrske 
obyvateľstvo a celý Blízky východ; trvá na 
tom, že budúci osud Sýrie musí byť pevne 
v rukách jej ľudu a že jediným riešením 
konfliktu je politické urovnanie, na 
ktorom sa dohodnú Sýrčania bez 
akéhokoľvek zahraničného zásahu; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  59b. pripomína, že konflikt v Západnej 
Sahare je naďalej prekážkou pre 
regionálnu integráciu v oblasti 
Maghrebu; preto zdôrazňuje, že je 
naliehavo potrebné zavŕšiť proces 
dekolonizácie neautonómneho územia 
Západnej Sahary, ako to stanovuje 
medzinárodné právo, s cieľom ukončiť 
marockú okupáciu; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Inês Cristina 

Zuber, João Ferreira 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0330/2013 

Elmar Brok 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 61 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  61a. odsudzuje pretrvávajúcu okupáciu 
Palestíny Izraelským štátom 
a porušovanie medzinárodného práva 
a humanitárneho práva; požaduje 
mierové riešenie konfliktu založené na 
existencii dvoch štátov s hranicami z roku 
1967; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Miloslav Ransdorf, 

Nikolaos Chountis, Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0330/2013 

Elmar Brok 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 74 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  74a. odsudzuje skutočnosť, že politika EÚ 
voči Afganistanu a Pakistanu vychádza zo 
stratégie USA, ktorá hľadá predovšetkým 
vojenské riešenie; trvá na tom, že 
Afganistan potrebuje stabilitu, nie však 
vojenskými prostriedkami, ale 
prostredníctvom rozvojovej pomoci a 
rešpektovania svojej územnej a politickej 
zvrchovanosti; požaduje okamžité 
stiahnutie všetkých zahraničných 
jednotiek; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Paul Murphy, Miloslav Ransdorf, Nikolaos Chountis 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0330/2013 

Elmar Brok 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 86 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  86a. zdôrazňuje skutočnosť, že civilné a 
vojenské operácie by mali v každej oblasti 
zostať prísne oddelené; kladie dôraz na 
to, že civilno-vojenská spolupráca zahŕňa 
nevypočítateľné riziko využívania 
civilných osôb na dosiahnutie vojenských 
cieľov s ďalekosiahlymi dôsledkami; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Paul Murphy, Miloslav Ransdorf, Nikolaos Chountis 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0330/2013 

Elmar Brok 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 87 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  87a. žiada rozpustenie NATO; konštatuje, 
že Európska únia musí mať výhradne 
civilnú povahu, a preto žiada, aby sa 
vojenské výdavky využili na civilné účely; 
odsudzuje skutočnosť, že prijatie 
strategickej koncepcie NATO s cieľom 
posilniť partnerstvo medzi EÚ a NATO 
stojí v ceste nezávislej, mierovej a civilnej 
zahraničnej politike EÚ, pretože táto 
strategická koncepcia slúži len na 
stupňovanie militarizácie zahraničnej 
politiky EÚ; 

Or. en 

 
 


