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4.12.2018 A8-0375/11 

Pozměňovací návrh  11 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 39 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

39. vítá rozhodnutí Rady o zavedení 

společného souboru pravidel pro řízení 

projektů stálé strukturované spolupráce, 

která objasňují řadu otevřených otázek 

týkajících se podrobností provádění stálé 

strukturované spolupráce; konstatuje 

nicméně, že případné další rozpočtové 

prostředky budou nezbytné pro pokrytí 

administrativních výdajů Evropské služby 

pro vnější činnost (ESVČ) a agentury 

EDA, které jim umožňují plnit jejich 

funkce sekretariátu stálé strukturované 

spolupráce; 

39. vítá rozhodnutí Rady o zavedení 

společného souboru pravidel pro řízení 

projektů stálé strukturované spolupráce, 

která objasňují řadu otevřených otázek 

týkajících se podrobností provádění stálé 

strukturované spolupráce; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/12 

Pozměňovací návrh  12 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 41 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 41a. je hluboce znepokojen tím, že v 

rámci Multidimenzionální integrované 

mise OSN pro stabilizaci Mali 

(MINUSMA) byly vyšetřovány a hlášeny 

desítky velmi vážných případů porušování 

lidských práv, které spáchaly bezpečnostní 

síly v Mali a jež by podle humanitárního 

práva mohly být považovány za válečné 

zločiny; naléhavě vyzývá 

místopředsedkyni Komise, vysokou 

představitelku, aby zajistila, že partneři 

EU budou přísně dodržovat mezinárodní 

humanitární právo, právo v oblasti 

lidských práv a právně závazné předpisy 

EU a že tyto případy budou neprodleně 

předány soudu; žádá ESVČ, aby 

pozastavila příslušnou pomoc a aby o 

těchto případech bezodkladně 

informovala Parlament; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/13 

Pozměňovací návrh  13 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 46 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

46. vítá zřízení a plnou 

provozuschopnost útvaru schopnosti 

vojenského plánování a vedení pro mise 

a operace EU bez výkonných pravomocí 

(výcvikové mise); zdůrazňuje, že je třeba 

udělit brzy útvaru schopnosti vojenského 

plánování a vedení mandát pro plánování a 

provádění všech budoucích vojenských 

operací SBOP a odstranit některé překážky 

bránící rozmístění bojových skupin EU; 

vyzývá k posílení spolupráce mezi útvarem 

schopnosti vojenského plánování a vedení 

a útvarem schopnosti civilního plánování 

a vedení rovněž v kontextu společné 

podpůrné koordinační jednotky s cílem 

maximalizovat koordinaci civilní a 

vojenské součinnosti a sdílení odborných 

znalostí v rámci integrovaného a 

komplexního přístupu ke krizím 

a konfliktům; požaduje posílení útvaru 

schopnosti vojenského plánování a vedení 

s cílem zvýšit jeho schopnosti v oblasti 

řízení a kontroly pro operace s výkonnými 

pravomocemi a zvýšit součinnost s 

civilními misemi; 

46. vítá zřízení a plnou 

provozuschopnost útvaru schopnosti 

vojenského plánování a vedení pro mise 

a operace EU bez výkonných pravomocí 

(výcvikové mise); zdůrazňuje, že je třeba 

udělit brzy útvaru schopnosti vojenského 

plánování a vedení mandát pro plánování a 

provádění všech budoucích vojenských 

operací SBOP a odstranit některé překážky 

bránící rozmístění bojových skupin EU; 

vyzývá k posílení spolupráce mezi útvarem 

schopnosti vojenského plánování a vedení 

a útvarem schopnosti civilního plánování 

a vedení rovněž v kontextu společné 

podpůrné koordinační jednotky s cílem 

maximalizovat koordinaci civilní a 

vojenské součinnosti a sdílení odborných 

znalostí v rámci integrovaného a 

komplexního přístupu ke krizím 

a konfliktům, avšak trvá na tom, že civilní 

a vojenské struktury řízení je zapotřebí 

ponechat oddělené; požaduje posílení 

útvaru schopnosti vojenského plánování 

a vedení s cílem zvýšit jeho schopnosti v 

oblasti řízení a kontroly pro operace s 

výkonnými pravomocemi a zvýšit 

součinnost s civilními misemi; 

Or. en 



 

AM\1171278CS.docx  PE631.558v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

4.12.2018 A8-0375/14 

Pozměňovací návrh  14 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 48 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

48. vyzývá k rychlému provedení 

iniciativy na podporu budování kapacit na 

podporu bezpečnosti a rozvoje s cílem 

zlepšit účinnost a udržitelnost misí a 

operací SBOP a umožnit EU, aby posílila 

bezpečnostní a obranné schopnosti svých 

partnerských zemí; 

vypouští se 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/15 

Pozměňovací návrh  15 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 53 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

53. zdůrazňuje, že úsilí týkající se 

vojenské mobility by mělo být prioritou a 

příspěvkem k účinnému provádění misí 

a operací SBOP a k obranyschopnosti 

aliance; vyzývá proto obě organizace 

k tomu, aby pokračovaly v co nejužší 

spolupráci v oblasti vojenské mobility, a to 

i prostřednictvím rozvoje společných 

požadavků pro usnadnění rychlejšího 

pohybu sil a vybavení po Evropě, přičemž 

je třeba vzít v úvahu mnohosměrné výzvy 

pocházející především z Jihu a z Východu; 

vyzývá Komisi, aby toto úsilí podpořila 

nezbytnými investicemi a případně 

právními předpisy; zdůrazňuje potřebu 

zjednodušit správní postupy pro 

přeshraniční pohyb sil rychlé reakce v 

rámci EU; 

53. zdůrazňuje, že úsilí týkající se 

vojenské mobility by mělo být prioritou a 

příspěvkem k účinnému provádění misí 

a operací SBOP a k obranyschopnosti 

aliance; vyzývá proto obě organizace 

k tomu, aby pokračovaly v co nejužší 

spolupráci v oblasti vojenské mobility, a to 

i prostřednictvím rozvoje společných 

požadavků pro usnadnění rychlejšího 

pohybu sil a vybavení po Evropě, přičemž 

je třeba vzít v úvahu mnohosměrné výzvy 

pocházející především z Jihu a z Východu; 

Or. en 

 

 


