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16.11.2016 A8-0317/39 

Pozměňovací návrh  39 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka 

Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. zdůrazňuje také, že SBOP by se měla 

opírat o silný princip kolektivní obrany, 

účinné financování a že by měla být 

prováděna v plné koordinaci 

s mezinárodními institucemi působícími 

v oblasti bezpečnosti a obrany a plně se 

vzájemně doplňovat s činností NATO; 

domnívá se, že EU by měla členské státy 

podněcovat k plnění minimálního 

kapacitního cíle Severoatlantické aliance, 

která žádá, aby minimální výše výdajů 

na obranu činila 2 % HDP, jak bylo 

znovu zdůrazněno na summitech 

ve Walesu a ve Varšavě; 

vypouští se 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/40 

Pozměňovací návrh  40 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka 

Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. považuje vypracování odvětvové 

strategie za nezbytné pokračování 

globální strategie EU pro zahraniční 

a bezpečnostní politiku, kterou musí 

schválit a představit Evropská rada 

a která by měla dále určit civilní 

a vojenskou úroveň ambicí, úkoly, 

požadavky a priority v oblasti schopností; 

opakuje své dřívější výzvy k vypracování 

evropské bílé knihy obrany a naléhavě 

vyzývá Radu, aby tento dokument 

připravila bez zbytečného prodlení; 

vyjadřuje své znepokojení nad tím, že 

navržený plán provádění politiky v oblasti 

bezpečnosti a obrany ani zdaleka 

nesplňuje očekávání Parlamentu 

a veřejnosti; opětovně zdůrazňuje 

vzájemnou a nedělitelnou bezpečnost 

všech členských států Evropské unie; 

vypouští se 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/41 

Pozměňovací návrh  41 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja 

Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 22 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22a. staví se rozhodně proti další integraci 

vnitřní a vnější bezpečnosti a jejich 

příslušných inventářů; je proti aktivaci 

čl. 42 odst. 7 SEU; trvá na tom, že veškerá 

opatření proti teroristické činnosti by 

se měla spolu s mnohostrannými 

preventivními opatřeními založenými 

na komplexních programech zaměřených 

na deradikalizaci provádět v rámci 

právního státu a pouze na základě 

policejního vyšetřování a vymáhání 

práva; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/42 

Pozměňovací návrh  42 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja 

Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. vítá návrh Komise na změnu nařízení 

(EU) č. 230/2014 (kterým se zřizuje nástroj 

přispívající ke stabilitě a míru), která by 

měla zvýšit účast Unie na vyzbrojování 

vojenských subjektů v partnerských 

zemích, které přispívá k jejich 

obranyschopnosti, čímž se snižuje riziko, 

že se tyto země opět stanou obětí konfliktu 

a výchozím bodem agresí vůči EU; 

zdůrazňuje, že k účasti na vyzbrojování by 

mělo docházet ve výjimečných situacích, 

jak je popsáno v článku 3a výše 

uvedeného návrhu na změnu nařízení 

(EU) č. 230/2014, aby se přispívalo 

k udržitelnému rozvoji, řádné správě věcí 

veřejných a právnímu státu; v této 

souvislosti vybízí ESVČ a Komisi, aby 

urychlily provádění iniciativy na budování 

kapacit na podporu bezpečnosti a rozvoje 

(CBSD) zaměřené na zlepšení účinnosti 

a udržitelnosti misí SBOP; 

29. staví se rozhodně proti návrhu Komise 

na změnu nařízení (EU) č. 230/2014 

(kterým se zřizuje nástroj přispívající ke 

stabilitě a míru), která by měla zvýšit účast 

Unie na vyzbrojování vojenských subjektů 

v partnerských zemích, vzhledem k tomu, 

že by to vedlo ke zneužívání rozvojové 

pomoci a bylo by to v rozporu s článkem 

208 SFEU, což by jen dále bránilo 

dosáhnout cíle, kterým je skutečné 

vymýcení chudoby a mírové řešení 

konfliktů; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/43 

Pozměňovací návrh  43 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja 

Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 32 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 32a. odmítá financování misí a operací 

SBOP, především těch, které mají 

vojenskou povahu, a zejména jejich 

financování z rozpočtu EU; připomíná, 

že v souladu s čl. 41 odst. 2 SEU nesmějí 

být žádné výdaje vyplývající z činnosti 

související s vojenstvím nebo obranou 

hrazeny z rozpočtu Unie; odmítá 

mechanismus Athena a navrhované 

rozšíření způsobilých nákladů v rámci 

tohoto mechanismu, jako je využití 

bojových skupin EU, neboť by se tak 

zvýšilo automatické finanční zapojení 

každého členského státu do každé 

vojenské mise EU; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/44 

Pozměňovací návrh  44 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka 

Kuneva, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. domnívá se, že základem pro těsnou 

a účinnou spolupráci EU a NATO je 

doplňkovost a slučitelnost jejich misí 

a tedy i inventářů jejich prostředků; 

zdůrazňuje, že vztahy mezi oběma 

organizacemi by i nadále měly být 

založeny na spolupráci, nikoli na 

soutěžení; domnívá se, že EU by měla 

členské státy podněcovat ke splnění 

minimálního kapacitního cíle 

Severoatlantické aliance, která žádá, aby 

minimální výše výdajů na obranu činila 

2 % HDP; 

vypouští se 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/45 

Pozměňovací návrh  45 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja 

Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 48 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 48a. odmítá účast členských států 

ve společné evropské politice schopností 

a vyzbrojování; má námitky proti akčnímu 

plánu evropské obrany a proti dalšímu 

posilování průmyslové a technické 

základy obranného sektoru a její další 

podpoře; zdůrazňuje, že probíhající práce 

na zahájení přípravné činnosti 

pro budoucí výzkum v oblasti obrany EU, 

jenž bude započat v roce 2021, porušují 

ustanovení čl. 41 odst. 2 SEU; odmítá 

výzkum v oblasti obrany financovaný 

ze strany EU; 

Or. en 

 

 


