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9. 3. 2015 A8-0039/1 

Pozměňovací návrh  1 

Tamás Meszerics 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Výroční zpráva vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 

politiku určená Evropskému parlamentu 

2014/2219(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. podporuje probíhající revizi struktur 
krizového řízení v ESVČ; vyzývá vysokou 
představitelku Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni 
Komise, aby zefektivnila činnost 
stávajících struktur, například snížením 
počtu paralelních struktur, aby mohly 
rychleji a odpovídajícím způsobem 
reagovat na nové krize; vyzývá vysokou 
představitelku Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni 
Komise, aby chránila a posilovala 
odlišnou povahu civilních přístupů 
k předcházení konfliktům a řešení krizí; 

Or. en 
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9. 3. 2015 A8-0039/2 

Pozměňovací návrh  2 

Tamás Meszerics 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Výroční zpráva vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 

politiku určená Evropskému parlamentu 

2014/2219(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 50 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

50. je přesvědčen, že USA jsou klíčovým 

strategickým partnerem EU, a vybízí k užší 

koordinaci zahraniční politiky EU s USA 

na rovném základě v zájmu podpory 

mezinárodního práva a k zaujetí 

společného přístupu k problémům 

v sousedství EU a na globální úrovni; 

zdůrazňuje strategickou povahu 

Transatlantického obchodního 

a investičního partnerství, které má 
potenciál dát transatlantickým partnerům 
možnost nastavit globální standardy 
týkající se práce, zdravotnictví, životního 
prostředí a duševního vlastnictví 
a posilovat globální správu a řízení; je 
přesvědčen, že Latinská Amerika je pro EU 

důležitým partnerem a že by měly být 

vytvořeny různé způsoby třístranné 

transatlantické spolupráce; 

50. je přesvědčen, že USA jsou klíčovým 

strategickým partnerem EU, a vybízí k užší 

koordinaci zahraniční politiky EU s USA 

na rovném základě v zájmu podpory 

mezinárodního práva a k zaujetí 

společného přístupu k problémům 

v sousedství EU a na globální úrovni; 

zdůrazňuje strategickou povahu 

Transatlantického obchodního 

a investičního partnerství; vyzývá v této 
souvislosti k větší otevřenosti 
a transparentnosti jednání a k zapojení 
všech zúčastněných stran do všech fází 
procesu; je přesvědčen, že Latinská 
Amerika je pro EU důležitým partnerem 

a že by měly být vytvořeny různé způsoby 

třístranné transatlantické spolupráce; 

Or. en 
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9. 3. 2015 A8-0039/3 

Pozměňovací návrh  3 

Tamás Meszerics 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Výroční zpráva vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 

politiku určená Evropskému parlamentu 

2014/2219(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 59 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 59a. připomíná, že EU se důrazně 
zavázala bojovat proti beztrestnosti 
a podporovat celosvětovou platnost 
Římského statutu, kterým byl zřízen 
Mezinárodní trestní soud (MTS); vítá 
nedávnou ratifikaci Římského statutu 
Palestinou; považuje za velmi 
politováníhodné, že poprvé od vzniku 
MTS Evropská unie nevydala prohlášení, 
kterým by uvítala ratifikaci Římského 
statutu třetí zemí, v tomto případě 
Palestinou, a naléhavě vyzývá EU, aby 
veřejně ocenila tento pozitivní vývoj; 
naléhavě EU vyzývá, aby odsoudila 
veškerá sankční opatření vůči Palestině 
přijatá kvůli uplatnění  jejího legitimního 
práva ratifikovat tuto smlouvu; 

Or. en 

 

 


