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9.3.2015 A8-0039/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

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

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. poukazuje na dramaticky sa zhoršujúce 
bezpečnostné prostredie v blízkosti 
Európskej únie, najmä v jej 
bezprostrednom susedstve, kde sa na 
medzinárodný právny poriadok, stabilitu a 
bezpečnosť Európy útočí v miere, ktorá je 
bezprecedentná od začiatku európskej 
integrácie; poukazuje na prebiehajúcu 
premenu globálneho politického 
usporiadania; 

1. upozorňuje na to, že EÚ neberie do 
úvahy svoju negatívnu a eskalujúcu úlohu 
v súvislosti s dramaticky zhoršenou 
situáciou, najmä v jej bezprostrednom 
južnom a východnom susedstve; požaduje 
hĺbkovú revíziu vonkajšej politiky EÚ, 
predovšetkým jej stratégie zameranej na 
južné a východné susedstvo, ako súčasť 
prebiehajúceho hodnotenia európskej 
susedskej politiky (ESP); žiada EÚ, aby 
vytvorila nový rámec vzťahov s týmito 
krajinami a regiónmi, ktorého cieľom 
bude podpora rozvoja susedných 
regiónov, zamestnanosti a vzdelávania, 
namiesto „dohôd o pridružení“ slúžiacich 
najmä na vytváranie zón voľného 
obchodu v prospech európskych 
podnikových záujmov; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
9.3.2015 A8-0039/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

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

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. domnieva sa, že prioritnými úlohami 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ 
sú: 

– ochrana európskych hodnôt a 
záujmov a presadzovanie politického 
a právneho poriadku v Európe, čo 
vedie k opätovnému nastoleniu a 
posilňovaniu mieru a stability, 

 

– zlepšovanie zapojenia EÚ do územnej 
obrany jej členských štátov a 
bezpečnosti jej občanov tým, že bude 
zvyšovať svoju schopnosť brániť sa 
voči hrozbám, ktorým čelí, vrátane 
terorizmu a obchodovania so 
zbraňami, drogami a ľuďmi, 

– podpora bezpečnosti, demokratizácie, 
zásad právneho štátu a 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja v 
susedstve Európskej únie, 

 

 

 

 

3. domnieva sa, že prioritnými úlohami 
zahraničnej politiky EÚ sú: 

– prispievanie k zachovaniu mieru a 
stability a základných a ľudských 
práv prostredníctvom mierovej a 
civilnej zahraničnej politiky v súlade 
s medzinárodným právom a bez 
diskriminácie, 

– zlepšovanie a posilňovanie režimu 
kontroly vývozu zbraní, podpora 
režimu NPT a jadrového 
odzbrojenia, 

 

 

– odstránenie chudoby, humanitárna 
pomoc, skutočná demokratizácia, 
trvalo udržateľný hospodársky a 
sociálny rozvoj a miléniové rozvojové 
ciele, uprednostňovanie vyvážených 
hospodárskych vzťahov, 
spravodlivého obchodu a 
spravodlivého rozdelenia zdrojov a 
bohatstva v susedstve EÚ a vo svete, 

 
– vedúca úloha v diplomatickom a 

mierovom riešení konfliktov vrátane 
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– vedúca úloha v riešení konfliktov, a to 
aj prostredníctvom udržiavania a 
presadzovania mieru v rámci SBOP, 

– v spolupráci s partnermi upevňovanie 
pluralistického globálneho politického, 
hospodárskeho a finančného poriadku 
založeného na pravidlách vrátane 
rešpektovania zásad právneho štátu a 
ľudských práv a 

– zlepšovanie vnútorných štruktúr a 
pracovných metód EÚ s cieľom 
posilňovať jej odolnosť a umožniť 
rozvinúť jej plný potenciál 
globálneho hráča; 

mediačných iniciatív a programov 
odzbrojenia, demobilizácie a 
reintegrácie (DDR), 

– v spolupráci s partnermi upevňovanie 
pluralistického globálneho 
politického, hospodárskeho a 
finančného poriadku založeného na 
pravidlách vrátane rešpektovania 
zásad právneho štátu a ľudských 
práv; 

 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

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

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 9 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. domnieva sa, že Rada a Komisia  musia 
formou aktívnej spolupráce s členskými 
štátmi zabezpečiť súlad a súdržnosť: 

– vnútornej a zahraničnej politiky 
vykonávanej Európskou úniou 
vrátane spoločnej zahraničnej a 
bezpečnostnej politiky (SZBP), 
spoločnej bezpečnostnej a obrannej 
politiky (SBOP) a politík týkajúcich 
sa susedstva, obchodu, rozvoja, 
humanitárnej pomoci, spravodlivosti 
a vnútorných vecí, energetiky, 
životného prostredia, migrácie atď., 

– politík Európskej únie a jej členských 
štátov; 

9. domnieva sa, že Rada a Komisia by mali 
preskúmať tzv. komplexný prístup v jeho 
súčasnej podobe, ktorá je de facto 
podriadením všetkých príslušných oblastí 
politiky – ako je politika susedstva, 
obchodu, rozvoja, humanitárnej pomoci, 
spravodlivosti a vnútorných vecí, 
energetiky, životného prostredia a migrácie 
– spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 
politike/spoločnej bezpečnostnej a 
obrannej politike, a teda čisto 
geostrategickým záujmom EÚ; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

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

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

 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. zdôrazňuje zásadný význam 
kolektívnej obrany, ktorú zaručuje NATO 
svojim členom; naliehavo vyzýva členské 
štáty, aby čo najskôr zvýšili svoju 
schopnosť prispieť k obrane územia, 
poskytli viac zdrojov a svedomito začali 
uplatňovať metodiku združovania a 
spoločného využívania s cieľom užšie 
spolupracovať pri vytváraní synergií; 
zdôrazňuje, že všetky členské štáty musia 
mať v súlade s článkom 42 ods. 7 Zmluvy 
o EÚ rovnakú úroveň bezpečnosti; 
zdôrazňuje, že dôveryhodná zahraničná 
politika EÚ sa musí opierať o primeranú 
obranyschopnosť členských štátov a 
účinnú spoločnú bezpečnostnú a obrannú 
politiku (SBOP); domnieva sa, že SBOP je 
dôležitou súčasťou európskej bezpečnosti 
a obrany a prispieva k nej mnohými 
spôsobmi vrátane podpory pre vytvorenie 
európskej obrannej technologickej a 
priemyselnej základne (EDTIB), 
posilňovania spolupráce v oblasti rozvoja 
obrannej schopnosti, ako aj priamych 
zásahov v krízových oblastiach 
prostredníctvom svojich civilných misií 
a vojenských operácií; zdôrazňuje preto, 
že spoločná bezpečnostná a obranná 

18. odsudzuje zintenzívnenie agresívnej 
vojenskej stratégie NATO a presun jeho 
vojenských síl do členských štátov EÚ a 
NATO vo východnej Európe, vytvorenie 
hlavnej sily – novej jednotky 
ultrarýchleho nasadenia – a jeho stratégiu 
obkľúčenia Ruska; odsudzuje rozšírenie 
NATO k hraniciam Ruskej federácie; 
dôrazne odmieta plány novej ukrajinskej 
vlády požiadať o členstvo v NATO ako 
ďalší prvok konfrontačnej politiky s 
Ruskou federáciou, čo by ešte viac 
destabilizovalo celý región a 
medzinárodnú bezpečnosť ako celok; 
dôrazne odmieta propagovanie a podporu 
vojensko-priemyselného komplexu, 
prehlbovanie spolupráce v oblasti obrany, 
ako aj spolupráce medzi EÚ a NATO a 
zlúčenie vnútornej a vonkajšej 
bezpečnosti; 
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politika (SBOP) by sa mala ešte viac 
prehĺbiť v spolupráci s NATO; opakuje, 
že EÚ je partnerom NATO a že stratégie 
obidvoch organizácií by sa mali dopĺňať; 
podčiarkuje dôležitú úlohu spolupráce 
v oblasti bezpečnosti a obrany medzi EÚ 
a jej partnermi, ako sú OSN, NATO, 
Africká únia a OBSE; víta odhodlanie 
VP/PK aktívne sa zapájať do vecí 
týkajúcich sa obrany, a to aj tým, že bude 
predsedať zasadnutiam Rady pre 
zahraničné veci v zoskupení ministrov 
obrany; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

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

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

 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 21 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. domnieva sa, že nedávne teroristické 
útoky v krajinách EÚ ukazujú, že je čoraz 
ťažšie oddeliť vnútornú bezpečnosť od 
vonkajšej bezpečnosti, a vyzýva členské 
štáty a inštitúcie EÚ, aby väčšmi spojili 
svoje úsilie v týchto oblastiach; vyzýva 
členské štáty, aby urýchlili výmenu 
bezpečnostných informácií 
prostredníctvom existujúcich nástrojov 
koordinácie na európskej úrovni; žiada, 
aby sa vo vzťahoch EÚ s krajinami na 
Blízkom východe a v severnej Afrike 
posilnila spolupráca v otázkach boja proti 
terorizmu, a to aj prostredníctvom výcviku 
a budovania kapacít v oblasti bezpečnosti, 
ako aj výmeny informácií a najlepších 
postupov; vyzýva EÚ a členské štáty, aby 
vynaložili maximálne úsilie na posilnenie 
medzinárodnej spolupráce s cieľom 
predchádzať terorizmu a bojovať proti 
nemu, a zdôrazňuje, že v tomto úsilí musí 
dôležitú úlohu zohrávať OSN; 

21. odmieta zameranie na vojenské 
„riešenia“ v rámci protiteroristických 
politík EÚ a členských štátov, ktorých 
výsledkom sú početné vojenské programy 
odbornej prípravy a pomoci pre 
teroristické skupiny a autoritatívne režimy 
posilňujúce ich vojenské a polovojenské 
kapacity a tým aj ich represívnu politiku; 
pripomína, že všetky bezpečnostné 
opatrenia vrátane tých, ktoré sa týkajú 
boja proti terorizmu, by mali byť 
vypracované s cieľom zaručiť 
dodržiavanie medzinárodného práva a 
Charty OSN a slobody jednotlivca, musia 
byť plne v súlade so zásadami právneho 
štátu a podliehať záväzkom v oblasti 
základných práv vrátane tých, ktoré sa 
týkajú súkromia a ochrany údajov, a vždy 
musia umožňovať súdnu nápravu; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

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

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

 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 31 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. víta podpísanie a ratifikáciu zo strany 
Európskeho parlamentu a národných 
parlamentov krajín a predbežné 
vykonanie dohôd o pridružení vrátane 
prehĺbených a komplexných dohôd o 
voľnom obchode s Gruzínskom, 
Moldavskou republikou a Ukrajinou, čo 
je kľúčovým krokom v ich priblížení sa k 
EÚ; zastáva názor, že príslušné krajiny by 
mali využiť proces pridruženia na 
modernizáciu demokratickej správy vecí 
verejných, posilnenie právneho štátu, 
reformu verejnej správy a vykonanie 
hospodárskych reforiem ako významný 
krok k ich politickému, hospodárskemu, 
sociálnemu a environmentálnemu 
priblíženiu k EÚ; naliehavo vyzýva na 
podstatné zvýšenie politickej, finančnej 
a technickej pomoci EÚ s cieľom 
podporiť tieto reformy; trvá však na 
prísnej podmienenosti a potrebe zaručiť 
zodpovednosť za vynaložené prostriedky a 
dosiahnuť výrazné úspechy v znižovaní 
korupcie; víta priebeh a výsledky 
parlamentných volieb, ktoré sa konali na 
Ukrajine v októbri 2014 a v Moldavsku 
v decembri 2014 v súlade 
s medzinárodnými demokratickými 

31. požaduje pozastavenie troch dohôd 
EÚ o pridružení (vrátane častí o obchode 
a hospodárstve) s Ukrajinou, Moldavskom 
a Gruzínskom a preskúmanie v súčasnosti 
uplatňovanej politiky liberalizácie, 
privatizácie a voľného obchodu v 
prospech doplnkového a spravodlivého 
obchodu zameraného na spoluprácu a 
hospodárskeho partnerstva, ktoré môžu 
zabezpečiť právo týchto troch krajín a ich 
obyvateľstva na  sociálne spravodlivý, 
rovnomerný a trvalo udržateľný 
hospodársky rozvoj; odsudzuje 
skutočnosť, že EÚ a MMF vnútili 
Ukrajine prostredníctvom takzvanej 
finančnej pomoci úsporné opatrenia, 
ktoré vedú k likvidácii sociálnych a 
zamestnaneckých práv, sociálnym škrtom 
a ďalšej privatizácii a liberalizácii v 
záujme ukrajinských oligarchov a 
ekonomických skupín EÚ a USA; 
požaduje okamžité zastavenie vojenskej 
integrácie Moldavska, Ukrajiny a 
Gruzínska do štruktúr SBOP a jej 
prepájanie s budúcim procesom integrácie 
do NATO; 
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normami; 

 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

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

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 34 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

34. podporuje sankcie, ktoré prijala EÚ v 
reakcii na napadnutie Ukrajiny Ruskom, 
a zdôrazňuje, že sankcie sa môžu nastaviť 
rôznym spôsobom a môžu byť zrušené, v 
závislosti predovšetkým od plnenia 
Minskej dohody, ale môžu sa aj sprísniť v 
prípade, ak by Rusko naďalej neplnilo 
svoje medzinárodné povinnosti; vyzýva 
Komisiu, aby dohliadala na ich jednotné 
vykonávanie; 

34. naliehavo žiada EÚ, aby ukončila 
politiku sankcií voči Rusku, ktoré viedli k 
obchodnej vojne s negatívnym vplyvom 
najmä na MSP a poľnohospodárov a 
spotrebiteľov v Rusku, EÚ a krajinách 
východného susedstva EÚ vrátane 
Ukrajiny;  

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

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

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

 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
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; podčiarkuje strategický 
charakter Transatlantického obchodného 
a investičného partnerstva, ktoré má 
potenciál umožniť transatlantickým 
partnerom stanoviť globálne normy v 
oblasti práce, zdravia, životného 
prostredia a duševného vlastníctva, a 
posilniť globálne riadenie; vyjadruje 
presvedčenie, že Latinská Amerika je pre 
EÚ dôležitým partnerom a že by sa mali 
rozvinúť rôzne formy trojstrannej 
transatlantickej spolupráce; 

50. dôrazne odmieta TTIP; domnieva sa, 
že uzavretie TTIP bude významným 
pokusom zaviesť globálny model voľného 
obchodu a investícií; je presvedčený, že 
jedným z hlavných cieľov TTIP je 
posilnenie moci korporácií nad 
demokratickými právami na 
medzinárodnej a vnútroštátnej úrovni a 
skonsolidovanie a posilnenie EÚ a USA 
ako geopolitického bloku, ktorý 
prekračuje rámec obchodných aspektov a 
realizuje program hegemónie; zdôrazňuje, 
že z TTIP budú profitovať predovšetkým 
veľké korporácie a že toto partnerstvo 
bude mať negatívny ekonomický, 
environmentálny a sociálny vplyv na 
pracovníkov, obyvateľov a MSP v EÚ a 
USA; vyzýva EÚ a USA, aby okamžite 
pozastavili súčasné rokovania o 
Transatlantickom obchodnom a 
investičnom partnerstve; je presvedčený, 
že by mali svoju obchodnú politiku 
odteraz zamerať na zabezpečenie toho, 
aby multilaterálne obchodné vzťahy na 
všetkých úrovniach boli udržateľné a 
spravodlivé; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
 


