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8.3.2018 A8-0048/136 

Pozměňovací návrh  136 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 

Helmut Scholz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 109 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  109a. nesouhlasí se sloučením všech 

vnějších nástrojů do nástroje jediného, 

neboť to bude bránit demokratickému 

dohledu, sledovatelnosti finančních 

prostředků a výdajů i parlamentní 

kontrole, které se stanou ještě 

omezenějšími; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/137 

Pozměňovací návrh  137 

Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Martina Michels, João 

Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 111 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

111. je přesvědčen, že nový okruh 

věnovaný „Bezpečnosti, míru a stabilitě 

pro všechny“ by prokázal, jakou prioritu 

Unie přikládá této nově vznikající 

politické odpovědnosti, uznal by její 

specifický charakter a zajistil 

konzistentnost mezi její vnitřní a vnější 

dimenzí; 

vypouští se 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/138 

Pozměňovací návrh  138 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Merja 

Kyllönen, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 113 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

113. je přesvědčen, že příští VFR musí 

podporovat vytvoření evropské obranné 

unie; s radostí očekává, v návaznosti na 

oznámení Komise v této oblasti, příslušné 

legislativní návrhy včetně konkrétního 

programu EU pro obranný výzkum a 

programu rozvoje průmyslu doplněného 

investicemi členských států do vybavení v 

rámci spolupráce; v tomto kontextu 

potvrzuje své pevné přesvědčení o tom, že 

další politické priority by měly být 

doprovázeny přiměřenými finančními 

prostředky; připomíná, že posílení 

spolupráce v oblasti obrany, sdružování 

výzkumu a vybavení a odstranění duplicit 

posílí strategickou autonomii a 

konkurenceschopnost evropského 

obranného průmyslu a povede k 

výraznému zvýšení efektivnosti, které se 

často odhaduje na částku v přibližné výši 

26 miliard EUR ročně;  

vypouští se 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/139 

Pozměňovací návrh  139 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 113 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

113. je přesvědčen, že příští VFR musí 

podporovat vytvoření evropské obranné 

unie; s radostí očekává, v návaznosti na 

oznámení Komise v této oblasti, příslušné 

legislativní návrhy včetně konkrétního 
programu EU pro obranný výzkum a 

programu rozvoje průmyslu doplněného 

investicemi členských států do vybavení v 

rámci spolupráce; v tomto kontextu 

potvrzuje své pevné přesvědčení o tom, že 

další politické priority by měly být 

doprovázeny přiměřenými finančními 

prostředky; připomíná, že posílení 

spolupráce v oblasti obrany, sdružování 

výzkumu a vybavení a odstranění duplicit 

posílí strategickou autonomii a 

konkurenceschopnost evropského 

obranného průmyslu a povede k 

výraznému zvýšení efektivnosti, které se 

často odhaduje na částku v přibližné výši 

26 miliard EUR ročně; 

 

113. odmítá návrh, aby příští VFR 

podporoval vytvoření evropské obranné 

unie; staví se proti další militarizaci EU, 

pokračujícímu vytváření programu pro 

obranný výzkum a programu rozvoje 

průmyslu v oblasti obrany a zbrojení 

(EDIDP) a budování vojenského 

průmyslového komplexu EU; dále se 

ohrazuje proti tomu, aby byla směšována 

vnitřní a vnější bezpečnost a aby byla 

obchodní, rozvojová a energetická politika 

podřizována SZBP/SBOP;  v této 

souvislosti zdůrazňuje, že je třeba, aby se 

EU opět stala výhradně civilním aktérem 
a podporovala takové priority, jako jsou 

vymýcení chudoby a dosažení cílů 

udržitelného rozvoje, mírové řešení sporů, 

kontrola zbrojení, režim Smlouvy o 

nešíření jaderných zbraní a úplné jaderné 

odzbrojení, spravedlivý obchod a vyvážené 

hospodářské vztahy; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/140 

Pozměňovací návrh  140 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 113 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  113a. vyjadřuje hluboké politování nad 

tím, že brexit představuje příležitost k 

intenzivnější a rychlejší militarizaci EU, 

která má vést ke vzniku vojenské unie a 

armády EU; odmítá účast členských států 

na evropských vojenských kapacitách a 

politice vyzbrojování, jako je stálá 

strukturovaná spolupráce, což také 

porušuje zásadu konsenzu SZBP/SBOP; 

nesouhlasí s probíhajícím posilováním a 

podporou obranného a zbrojního 

průmyslu; zdůrazňuje, že zřízení 

Evropského obranného fondu, obranného 

fondu EU a programu EU pro obranný 

výzkum je v rozporu s čl. 41 odst. 2 SEU, 

kde se uvádí, že výdaje na operace v 

souvislosti s vojenstvím nebo obranou 

nesmí být hrazeny z rozpočtu Unie; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/141 

Pozměňovací návrh  141 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 114 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

114. požaduje, v souvislosti se zvýšenou 

pozorností věnovanou bezpečnosti a 

obraně v Unii, opětovné posouzení 

veškerých výdajů na vnější bezpečnost; 

očekává po zahrnutí ERF do rozpočtu 

zejména reformu mechanismu Athena a 

Afrického mírového projektu; vítá 

nedávné závazky členských států v rámci 

stálé strukturované spolupráce a žádá 

místopředsedkyni Komise, vysokou 

představitelku Unie pro zahraniční věci a 

bezpečnostní politiku a Komisi, aby 

objasnily její budoucí financování; vyzývá 

k návaznému programu pro nástroj 

přispívající ke stabilitě a míru, který by se 

zaměřil na reakci na krize a budování 

kapacit pro bezpečnost a rozvoj a zároveň 

nalezl právně kvalitní řešení pro budování 

vojenských kapacit; 

114. vypouští se 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/142 

Pozměňovací návrh  142 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 114 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  114. vyjadřuje politování nad tím, že 

bezpečnostní a obranné nástroje EU, jako 

je mechanismus Athena a Africký mírový 

projekt, jsou spojeny s rozvojovou 

politikou nebo ERF; vítá nedávné závazky 

členských států v rámci stálé 

strukturované spolupráce a žádá 

místopředsedkyni Komise, vysokou 

představitelku Unie pro zahraniční věci a 

bezpečnostní politiku a Komisi, aby 

objasnily její budoucí financování; vyzývá 

k návaznému programu pro nástroj 

přispívající ke stabilitě a míru, který by se 

zaměřil na reakci na krize a budování 

kapacit v oblasti humanitární pomoci a 

rozvoje; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/143 

Pozměňovací návrh  143 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Takis 

Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Liadh Ní 

Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 120 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

120. zdůrazňuje, že odstranění 

diskriminace, nerovnosti žen a mužů 

a násilí na základě pohlaví je nezbytně 

nutné pro plnění závazků EU na cestě 

k Evropě podporující začlenění; podporuje 

proto začleňování genderového hlediska a 

závazků souvisejících s genderovou 

rovností do všech politik EU v rámci 

příštího VFR i posílený rozpočtový rozměr 

v boji proti všem případům diskriminace se 

zvláštním důrazem na genderový rozměr v 

migrační a azylové politice a vnějších 

politikách EU; 

120. zdůrazňuje, že odstranění 

diskriminace, nerovnosti žen a mužů 

a násilí na základě pohlaví je spolu s 

uplatňováním zásady stejné odměny za 

stejnou práci nezbytně nutné pro plnění 

závazků EU na cestě k Evropě podporující 

začlenění; podporuje proto začleňování 

genderového hlediska a závazků 

souvisejících s genderovou rovností do 

všech politik EU v rámci příštího VFR i 

posílený rozpočtový rozměr v boji proti 

všem případům diskriminace se zvláštním 

důrazem na genderový rozměr v migrační a 

azylové politice a vnějších politikách EU; 

Or. en 

 

 


