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9.3.2015 A8-0039/1 

Predlog spremembe  1 

Tamás Meszerics 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Letno poročilo visoke predstavnice Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 

Evropskemu parlamentu 

2014/2219(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  18 a. podpira pregled struktur za 

obvladovanje kriz v ESZD, ki poteka; 

poziva podpredsednico/visoko 

predstavnico, naj precej poveča 

učinkovitost obstoječih struktur, da se bo 

mogoče hitreje in učinkoviteje odzivati na 

nastajajoče krize, med drugim z 

zmanjšanjem števila vzporednih struktur; 

prav tako jo poziva, naj ohrani in okrepi 

poseben značaj civilnega pristopa k 

preprečevanju konfliktov in obvladovanju 

kriz; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/2 

Predlog spremembe  2 

Tamás Meszerics 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Letno poročilo visoke predstavnice Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 

Evropskemu parlamentu 

2014/2219(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 50 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

50. meni, da so ZDA ključni strateški 

partner Evropske unije, in spodbuja 

tesnejše in enakopravno usklajevanje 

zunanje politike EU z ZDA v podporo 

mednarodnemu pravu in iskanju skupnega 

pristopa k izzivom v sosedstvu EU in na 

svetovni ravni;  poudarja, da je 

čezatlantsko partnerstvo za trgovino in 

naložbe strateškega značaja in da bi lahko 

čezatlantskim partnerjem omogočilo, da 

določijo svetovne standarde na področju 

dela, zdravstva, okolja in intelektualne 

lastnine ter okrepijo globalno upravljanje;  

je prepričan, da je Latinska Amerika 

pomemben partner Evropske unije in da bi 

morali razviti različne načine tristranskega 

čezatlantskega sodelovanja; 

50. meni, da so ZDA ključni strateški 

partner Evropske unije, in spodbuja 

tesnejše in enakopravno usklajevanje 

zunanje politike EU z ZDA v podporo 

mednarodnemu pravu in iskanju skupnega 

pristopa k izzivom v sosedstvu EU in na 

svetovni ravni;  poudarja, da je 

čezatlantsko partnerstvo za trgovino in 

naložbe strateškega značaja; v zvezi s tem 

poziva k večji odprtosti in preglednosti 

pogajanj in k vključitvi vseh deležnikov v 

vse faze procesa; je prepričan, da je 

Latinska Amerika pomemben partner 

Evropske unije in da bi morali razviti 

različne načine tristranskega čezatlantskega 

sodelovanja; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/3 

Predlog spremembe  3 

Tamás Meszerics 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Letno poročilo visoke predstavnice Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 

Evropskemu parlamentu 

2014/2219(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 59 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  59 a. opozarja, da se EU zelo zavzema za 

boj proti nekaznovanosti in spodbujanje 

univerzalnosti Rimskega statuta o 

ustanovitvi Mednarodnega kazenskega 

sodišča; je zadovoljen, da je Palestina 

pred kratkim ratificirala Rimski statut; 

meni, da je obžalovanja vredno, da EU 

prvič od ustanovitve Mednarodnega 

kazenskega sodišča ni podala izjave, s 

katero bi pozdravila, da je tretja država, v 

tem primeru Palestina, ratificirala Rimski 

statut, in poziva EU, naj javno prizna ta 

pozitiven dogodek; poziva EU, naj obsodi 

vse kazenske ukrepe, sprejete zoper 

Palestino, ker je uresničila svojo 

legitimno pravico in ratificirala to 

pogodbo;  

Or. en 

 

 


