
 

AM\1053300SK.doc  PE552.217v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

9.3.2015 A8-0039/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Tamás Meszerics 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Výročná správa vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku pre Európsky parlament 
2014/2219(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  18 a. podporuje prebiehajúce 
preskúmanie štruktúr krízového riadenia 
v rámci ESVČ; vyzýva PK/VP, aby 
výrazne zvýšila účinnosť existujúcich 
štruktúr tak, aby dokázali rýchlejšie a 
primeranejšie reagovať na vznikajúce 
krízy, okrem iného aj znížením počtu 
paralelných štruktúr; vyzýva PK/VP, aby 
zachovala a posilnila rozdielnu povahu 
civilných prístupov k predchádzaniu 
konfliktom a krízovému riadeniu; 

Or. en 



 

AM\1053300SK.doc  PE552.217v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
9.3.2015 A8-0039/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Tamás Meszerics 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Výročná správa vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku pre Európsky parlament 
2014/2219(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 50 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

50. vyjadruje presvedčenie, že Spojené 
štáty americké sú kľúčovým strategickým 
partnerom EÚ, a nabáda na užšiu 
koordináciu v oblasti zahraničnej politiky 
EÚ pri podpore medzinárodného práva a 
presadzovaní spoločných prístupov k 
výzvam v susedstve EÚ a na celosvetovej 
úrovni, pričom sa zabezpečí rovnaké 
postavenie so Spojenými štátmi 
americkými; zdôrazňuje strategický 
charakter Transatlantického obchodného a 
investičného partnerstva, ktoré má 
potenciál umožniť transatlantickým 
partnerom stanoviť globálne normy a 
posilniť celosvetovú správu; vyjadruje 
presvedčenie, že Latinská Amerika je pre 
EÚ dôležitým partnerom a že by sa mali 
rozvinúť rôzne formy trojstrannej 
transatlantickej spolupráce; 

50. vyjadruje presvedčenie, že Spojené 
štáty americké sú kľúčovým strategickým 
partnerom EÚ, a nabáda na užšiu 
koordináciu v oblasti zahraničnej politiky 
EÚ pri podpore medzinárodného práva a 
presadzovaní spoločných prístupov k 
výzvam v susedstve EÚ a na celosvetovej 
úrovni, pričom sa zabezpečí rovnaké 
postavenie so Spojenými štátmi 
americkými; zdôrazňuje strategický 
charakter Transatlantického obchodného a 
investičného partnerstva; v tejto súvislosti 
vyzýva na väčšiu otvorenosť a 
transparentnosť pri rokovaniach a na 
zapojenie všetkých zainteresovaných strán 
do všetkých fáz procesu; vyjadruje 
presvedčenie, že Latinská Amerika je pre 
EÚ dôležitým partnerom a že by sa mali 
rozvinúť rôzne formy trojstrannej 
transatlantickej spolupráce; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Tamás Meszerics 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Výročná správa vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku pre Európsky parlament 
2014/2219(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 59 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  59 a. pripomína pevný záväzok EÚ k boju 
proti beztrestnosti a k presadzovaniu 
univerzálnosti Rímskeho štatútu, ktorým 
sa ustanovuje Medzinárodný trestný súd; 
víta nedávnu ratifikáciu Rímskeho štatútu 
Palestínou; považuje za hlboko 
poľutovaniahodné, že po prvý raz od 
vytvorenia Medzinárodného trestného 
súdu EÚ nevydala vyhlásenie, v ktorom 
víta ratifikáciu Rímskeho štatútu treťou 
krajinou, konkrétne Palestínou, a 
naliehavo žiada EÚ, aby vyjadrila tomuto 
pozitívnemu vývoju verejné uznanie; 
naliehavo žiada EÚ, aby odsúdila všetky 
represívne opatrenia namierené proti 
Palestíne za to, že uplatnila svoje 
legitímne právo na ratifikáciu tejto 
zmluvy; 
 

Or. en 

 
 


