
 

AM\1053339CS.doc  PE552.217v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

9.3.2015 A8-0039/5 

Pozměňovací návrh  5 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. poukazuje na dramaticky vyostřenou 

bezpečnostní situaci v okolí EU, zejména v 

jejím bezprostředním sousedství, kdy jsou 

řád a stabilita založené na mezinárodním 

právu a bezpečnost Evropy ohroženy v 

míře, jakou náš kontinent od počátku 

evropské integrace nezažil; upozorňuje na 

probíhající přeměnu globálního 

politického řádu; 

1. poukazuje na to, že EU se nezabývá 

svou zápornou a eskalující úlohou v 

souvislosti s dramaticky vyostřenou 

situací, zejména v jejím bezprostředním 

jižním a východním sousedství; požaduje, 

aby byl v rámci probíhajícího přezkumu 

evropské politiky sousedství proveden 

důkladný přezkum vnější politiky EU, 

zejména strategie vůči jižnímu a 

východnímu sousedství; vyzývá EU, aby 

vytvořila nový rámec vztahů s těmito 

zeměmi a regiony, který by se zaměřoval 

na podporu rozvoje sousedních regionů 

a podporu zaměstnanosti a vzdělávání, 

namísto na „dohody o přidružení“, které 

slouží především k vytváření oblastí 

volného obchodu, z nichž mají prospěch 

obchodní společnosti na evropské straně; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/6 

Pozměňovací návrh  6 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zastává názor, že prioritním úkolem 

zahraniční a bezpečnostní politiky EU je: 

– chránit evropské hodnoty a zájmy a 

prosazovat politický a právní řád 

v Evropě, a tak znovu nastolit a 

zajistit mír a stabilitu, 

 

– zvýšit příspěvek EU k územní obraně 

svých členských států a zajištění 

bezpečnosti občanů na základě větší 

schopnosti bránit se proti hrozbám, 

kterým čelí, včetně terorismu, šíření 

zbraní, drog a obchodování s lidmi, 

– podporovat bezpečnost, 

demokratizaci, právní stát a 

hospodářský a sociální rozvoj v 

sousedství EU, 

 

 

 

 

– převzít vedoucí úlohu při řešení 

konfliktů, mj. i prostřednictvím 

mírotvorných misí a prosazování 

3. zastává názor, že prioritním úkolem 

zahraniční politiky EU je: 

– přispívat k udržování míru a stability 

a základních a lidských práv 

prostřednictvím nediskriminační 

mírové a civilní zahraniční politiky, 

jež bude v souladu s mezinárodním 

právem; 

– zlepšovat a posilovat režim kontroly 

vývozu zbraní EU a podporovat 

režim smlouvy o nešíření jaderných 

zbraní a jaderné odzbrojování; 

 

 

– vymýcení chudoby, humanitární 

pomoc, skutečná demokratizace, 

udržitelný hospodářský a sociální 

rozvoj a rozvojové cíle tisíciletí a 

upřednostňování vyvážených 

hospodářských vztahů, spravedlivého 

obchodu a spravedlivého rozdělení 

zdrojů a bohatství v sousedství EU a 

ve světě; 

 

– zaujímat vedoucí úlohu při 

diplomatickém a mírovém řešení 
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míru v rámci SBOP, 

– společně s partnery posilovat pluralitní 

globální politický, ekonomický 

a finanční řád, který by byl založen na 

pravidlech a který by zahrnoval 

dodržování právního státu a lidských 

práv, a dále 

– zlepšovat vnitřní struktury a metody 

práce EU s cílem zvýšit její odolnost 

a umožnit jí realizovat v plném 

rozsahu svůj potenciál jako globální 

hráč; 

konfliktů, včetně mediačních 

iniciativ a procesů odzbrojování, 

demobilizace a reintegrace; 

– společně s partnery posilovat 

pluralitní globální politický, 

ekonomický a finanční řád, který by 

byl založen na pravidlech a který by 

zahrnoval dodržování právního státu a 

lidských práv; 

 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/7 

Pozměňovací návrh  7 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zastává názor, že Rada a Komise musejí 

v aktivní spolupráci s členskými státy 

zajistit ucelenost a důslednost: 

– vnitřní a vnější politiky EU, včetně 

společné zahraniční a bezpečnostní 

politiky (SZBP), společné 

bezpečnostní a obranné politiky 

(SBOP) a politiky týkajících se 

sousedství, obchodu, rozvoje, 

humanitární pomoci, spravedlnosti a 

vnitřních věcí, energetiky, životního 

prostředí, migrace atd., 

– politiky, kterou provádí EU a její 

členské státy; 

9. zastává názor, že Rada a Komise by 

měly revidovat současnou podobu tzv. 

komplexního přístupu, která představuje 

de facto podřízení všech příslušných 

oblastí politik – jako jsou oblasti 

sousedství, obchodu, rozvoje, humanitární 

pomoci, spravedlnosti a vnitřních věcí, 

energetiky, životního prostředí a migrace – 

SBOP/SZBP, a tudíž jejich podřízení čistě 

geostrategickým zájmům EU; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/8 

Pozměňovací návrh  8 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Inês Cristina Zuber 

 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. zdůrazňuje zásadní význam kolektivní 

obrany, kterou zaručuje svým členům 

NATO; naléhavě vyzývá členské státy, aby 

se vší naléhavostí zvýšily svou schopnost 

přispívat k obraně území, poskytovaly více 

zdrojů a vzaly vážně metodu sdružování a 

společného využívání kapacit na základě 

užší spolupráce v zájmu vytváření 

synergií; zdůrazňuje, že v souladu s čl. 42 

odst. 7 SEU musejí mít všechny členské 

státy zajištěnu stejnou úroveň 

bezpečnosti; zdůrazňuje, že důvěryhodná 

zahraniční politika EU musí být 

podložena odpovídajícími obrannými 

schopnostmi v členských státech a 

efektivní společnou bezpečnostní 

a obrannou politikou (SBOP); zastává 

názor, že SBOP je důležitou součástí 

evropské bezpečnostní a obranné politiky 

a přispívá k ní mnoha způsoby, 

mj. podporou vytvoření evropské 

technické a průmyslové základny obrany 

(EDTIB), podporou spolupráce v oblasti 

rozvoje obranných schopností a přímým 

zasahováním v krizových oblastech 

prostřednictvím svých civilních misí a 

vojenských operací; zdůrazňuje, že SBOP 

by měla být ve spolupráci s NATO dále 

18. odsuzuje stupňování agresivní 

vojenské strategie NATO a přesun jeho 

vojenských sil do východoevropských 

členských států EU a NATO, vytvoření 

„průkopnické“ pracovní skupiny, nových 

sil ultrarychlé reakce, a strategii NATO 

spočívající v obkličování Ruska; odsuzuje 

rozšíření NATO k hranicím Ruské 

federace; ostře odsuzuje plány nové 

ukrajinské vlády ucházet se o členství 

v NATO jakožto další prvek politiky 

konfrontace s Ruskou federací, jenž by 

dále destabilizoval tento region, a obecně 

celkovou mezinárodní bezpečnost; 

důrazně odmítá podporu vojensko-

průmyslového komplexu, prohlubování 

spolupráce v oblasti obrany a spolupráce 

EU-NATO a slučování vnitřní a vnější 

bezpečnosti; 
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prohloubena; znovu poukazuje na to, že 

EU je partnerem NATO a že by se 

strategie obou těchto organizací měly 

doplňovat; zdůrazňuje důležitou úlohu 

spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany 

mezi EU a partnery, jako je OSN, NATO, 

Africká unie a OBSE; vítá příslib vysoké 

představitelky Unie pro zahraniční věci a 

bezpečnostní politiku, místopředsedkyně 

Komise, že se bude aktivně věnovat 

otázkám obrany, a to i tím, že bude 

předsedat zasedáním Rady pro zahraniční 

věci ve složení ministrů obrany; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/9 

Pozměňovací návrh  9 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Inês Cristina Zuber 

 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. zastává názor, že nedávné teroristické 

útoky v zemích EU dokládají, že je stále 

obtížnější rozlišovat mezi vnitřní a vnější 

bezpečností, a vyzývá členské státy 

a orgány a instituce EU, aby lépe 

propojily své úsilí v těchto oblastech; 

vyzývá členské státy, aby zvýšily výměnu 

zpravodajských informací týkajících se 

bezpečnosti při využití existujícího 

koordinačního zázemí na evropské 

úrovni; žádá, aby ve vztazích EU se 

zeměmi Blízkého východu a severní Afriky 

byla prohloubena spolupráce 

v záležitostech souvisejících s bojem proti 

terorismu, mj. prostřednictvím výcviku 

a vytváření kapacit v oblasti bezpečnosti a 

také výměny informací a osvědčených 

postupů; vyzývá EU a její členské státy, 

aby vynaložily veškeré úsilí k prohloubení 

mezinárodní spolupráce s cílem zabránit 

terorismu a bojovat proti němu, 

a poukazuje na významnou úlohu, kterou 

v rámci této snahy musí hrát OSN; 

21. odmítá zaměření politik EU a jejích 

členských států pro boj proti terorismu na 

vojenská „řešení“, která vyúsťují v četné 

programy vojenského výcviku a podpory 

pro teroristické skupiny a autoritářské 

režimy, jež posilují jejich vojenské a 

polovojenské kapacity, a tedy i jejich 

represivní politiky; připomíná, že všechna 

bezpečnostní opatření, včetně opatření 

týkajících se boje proti terorismu, by měla 

být koncipována s ohledem na zaručení 

dodržování mezinárodního práva a Charty 

OSN a osobní svobody a musí být v plném 

souladu s právním státem a dodržovat 

povinnosti v oblasti základních práv, 

včetně těch, které se týkají ochrany 

soukromí a údajů, a vždy musí umožňovat 

soudní nápravu; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/10 

Pozměňovací návrh  10 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Inês Cristina Zuber 

 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. vítá podepsání a ratifikaci příslušných 

zemí Evropským parlamentem 

a parlamenty členských států a předběžné 

uplatňování dohod o přidružení, včetně 

prohloubené a komplexní dohody o 

volném obchodu s Gruzií, Moldavskou 

republikou a Ukrajinou, což představuje 

významný krok směrem k jejich sblížení 

s EU; zastává názor, že proces přidružení 

by měly příslušné státy využít k 

modernizaci demokratické správy, 

k upevnění právního státu, k reformě 

veřejné správy a k provedení 

hospodářských a strukturních reforem, 

což by byl významný krok na cestě k jejich 

politickému, hospodářskému, sociálnímu 

a ekologickému sblížení s EU; naléhá, aby 

na podporu těchto reforem došlo 

k výraznému zvýšení politické podpory 

a finanční a technické pomoci; trvá však 

na přísném dodržení podmínek a na 

nutnosti zaručit zodpovědnost 

za vynaložené prostředky a dosáhnout 

významných úspěchů ve snižování 

korupce; vítá provedení a výsledky 

parlamentních voleb na Ukrajině 

a v Moldavské republice v říjnu, 

resp. v prosinci 2014, které proběhly 

31. požaduje pozastavení tří dohod o 

přidružení mezi EU a Ukrajinou, 

Moldavskem a Gruzií (včetně jejich 

obchodních a hospodářských částí) a 

přezkum v současné době uplatňované 

politiky liberalizace, privatizace a volného 

obchodu, a to ve prospěch kooperativního, 

doplňkového a spravedlivého obchodu a 

hospodářského partnerství, které mohou 

zajistit právo těchto tří zemí a jejich 

obyvatel na sociálně spravedlivý a 

udržitelný hospodářský rozvoj; odsuzuje 

skutečnost, že EU a MMF přinutily 

Ukrajinu prostřednictvím tzv. finanční 

podpory Ukrajině k zavedení politiky 

škrtů, jež vedou k likvidaci sociálních práv 

a práv pracovníků, ke škrtům v sociální 

oblasti, k dalším privatizacím a 

liberalizaci v zájmu ukrajinských 

oligarchů a hospodářských skupin z EU a 

USA; požaduje okamžité zastavení 

vojenského začleňování Moldavska, 

Ukrajiny a Gruzie do struktur SBOP a 

jeho propojování s procesem budoucího 

začleňování do NATO; 

  



 

AM\1053339CS.doc  PE552.217v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

v souladu s mezinárodními 

demokratickými normami; 

 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/11 

Pozměňovací návrh  11 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. schvaluje sankce, které přijala EU v 

reakci na ruskou agresi na Ukrajině, a 

zdůrazňuje, že je lze odstupňovat a odvolat 

zejména v závislosti na naplňování 

minských dohod, ale mohly by být také 

zpřísněny, pokud by Rusko nadále 

neplnilo své mezinárodní závazky; vyzývá 

Komisi, aby sledovala jejich jednotné 

uplatňování; 

34. naléhavě vyzývá EU, aby ukončila 

politiku sankcí proti Rusku, jež vedla 

k obchodní válce s negativním dopadem 

především na malé a střední podniky a na 

zemědělce a spotřebitele v Rusku, EU a 

zemích východního sousedství EU, včetně 

Ukrajiny;  

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/12 

Pozměňovací návrh  12 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Inês Cristina Zuber 

 

za skupinu GUE/NGL 

 

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. ostře odmítá TTIP; domnívá se, že 

uzavření TTIP bude představovat závažný 

pokus o vnucení globálního modelu 

volného obchodu a investic; je 

přesvědčen, že jedním z hlavních cílů 

TTIP je posílit na mezinárodní i 

vnitrostátní úrovni moc korporací nad 

demokratickými právy a konsolidovat a 

posílit EU a USA nad rámec obchodních 

aspektů jako geopolitický blok, jenž 

prosazuje hegemonickou agendu; 

zdůrazňuje, že z TTIP budou mít prospěch 

hlavně velké společnosti a že TTIP bude 

mít negativní hospodářské, 

environmentální a sociální dopady na 

pracovníky, národy a malé a střední 

podniky v EU a USA; žádá EU a USA, 

aby probíhající jednání o 

Transatlantickém obchodním 

a investičním partnerství okamžitě 

pozastavily; je přesvědčen o tom, že by EU 

a USA měly od nynějška soustředit svou 

politiku v oblasti obchodu na to, aby se na 

všech úrovních zaručila udržitelnost a 

spravedlnost mnohostranných 

obchodních vztahů; 
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