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4.12.2018 A8-0375/11 

Predlog spremembe  11 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. pozdravlja sklep Sveta o določitvi 

skupnih pravil upravljanja za projekte, ki 

se izvajajo v okviru stalnega strukturnega 

sodelovanja, s katerimi se bodo rešila 

številna odprta vprašanja o podrobnostih 

izvajanja stalnega strukturnega 

sodelovanja; ugotavlja pa, da bodo morda 

potrebna dodatna proračunska sredstva za 

kritje upravnih odhodkov Evropske službe 

za zunanje delovanje in Evropske 

obrambne agencije, da bosta lahko 

izpolnili svoje naloge v okviru sekretariata 

stalnega strukturnega sodelovanja; 

39. pozdravlja sklep Sveta o določitvi 

skupnih pravil upravljanja za projekte, ki 

se izvajajo v okviru stalnega strukturnega 

sodelovanja, s katerimi se bodo rešila 

številna odprta vprašanja o podrobnostih 

izvajanja stalnega strukturnega 

sodelovanja; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/12 

Predlog spremembe  12 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 41a. je globoko zaskrbljen, ker je bilo v 

okviru večdimenzionalne integrirane 

stabilizacijske misije OZN v Maliju 

(MINUSMA) preiskanih in sporočenih 

veliko primerov zelo hudih kršitev 

človekovih pravic, ki so jih zagrešile 

malijske varnostne sile in bi se v skladu s 

humanitarnim pravom lahko štele za 

vojne zločine; poziva 

podpredsednico/visoko predstavnico, naj 

poskrbi za to, da bodo partnerji EU strogo 

spoštovali mednarodno humanitarno 

pravo in pravo o človekovih pravicah ter 

pravno zavezujoče predpise EU in da bo 

navedene primere nemudoma 

obravnavalo sodišče; poziva ESZD, naj 

ukine zadevno pomoč in Parlamentu 

nujno poroča o navedenih primerih; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/13 

Predlog spremembe  13 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 46 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

46. pozdravlja razvoj in popolno 

operativno zmogljivost vojaške 

zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje 

operacij za misije in operacije brez 

izvršilnih nalog (misije usposabljanja); 

poudarja, da je treba vojaški zmogljivosti 

za načrtovanje in izvajanje operacij čim 

prej zagotoviti mandat za načrtovanje in 

izvajanje vseh prihodnjih vojaških operacij 

SVOP in da je treba odpraviti nekatere 

ovire, ki preprečujejo napotitev bojnih 

skupin EU; poziva k okrepljenemu 

sodelovanju in usklajevanju vojaške in 

civilne zmogljivosti za načrtovanje in 

izvajanje operacij, tudi v okviru celice za 

usklajevanje skupne podpore, da bi kar 

najbolj uskladili civilne in vojaške sinergije 

ter izmenjavo strokovnega znanja kot del 

bolj celostnega in celovitega pristopa k 

reševanju kriz in konfliktov; poziva, naj se 

vojaška zmogljivost za načrtovanje in 

izvajanje operacij okrepi, da bi povečali 

njene sposobnosti vodenja in nadzora nad 

operacijami z izvršilnimi nalogami ter 

povečali sinergije s civilnimi misijami; 

46. pozdravlja razvoj in popolno 

operativno zmogljivost vojaške 

zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje 

operacij za misije in operacije brez 

izvršilnih nalog (misije usposabljanja); 

poudarja, da je treba vojaški zmogljivosti 

za načrtovanje in izvajanje operacij čim 

prej zagotoviti mandat za načrtovanje in 

izvajanje vseh prihodnjih vojaških operacij 

SVOP in da je treba odpraviti nekatere 

ovire, ki preprečujejo napotitev bojnih 

skupin EU; poziva k okrepljenemu 

sodelovanju in usklajevanju vojaške in 

civilne zmogljivosti za načrtovanje in 

izvajanje operacij, tudi v okviru celice za 

usklajevanje skupne podpore, da bi kar 

najbolj uskladili civilne in vojaške sinergije 

ter izmenjavo strokovnega znanja kot del 

bolj celostnega in celovitega pristopa k 

reševanju kriz in konfliktov, a vztraja, da 

morata civilna in vojaška linija 

poveljevanja ostati ločeni; poziva, naj se 

vojaška zmogljivost za načrtovanje in 

izvajanje operacij okrepi, da bi povečali 

njene sposobnosti vodenja in nadzora nad 

operacijami z izvršilnimi nalogami ter 

povečali sinergije s civilnimi misijami; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/14 

Predlog spremembe  14 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 48 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

48. poziva k hitremu izvajanju pobude 

za krepitev zmogljivosti v podporo varnosti 

in razvoju, da bi izboljšali učinkovitost in 

trajnost misij in operacij SVOP ter 

omogočili EU, da okrepi varnostne in 

obrambne zmogljivosti svojih partnerskih 

držav; 

črtano 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/15 

Predlog spremembe  15 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 53 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

53. poudarja, da bi morala biti 

prizadevanja za vojaško mobilnost 

prednostna naloga in prispevati k 

učinkovitemu izvajanju misij in operacij 

SVOP ter k obrambni drži zveze, zato 

spodbuja obe organizaciji, naj še naprej 

čim bolj tesno sodelujeta na področju 

vojaške mobilnosti, tudi z oblikovanjem 

skupnih vojaških zahtev za olajšanje hitrih 

premikov vojaških sil in opreme po Evropi, 

pri tem pa upoštevata večstranske izzive, ki 

izvirajo predvsem na jugu in vzhodu; 

poziva Komisijo, naj ta prizadevanja 

podpre s potrebnimi naložbami in po 

potrebi z zakonodajo; poudarja, da je 

treba poenostaviti upravne postopke za 

čezmejne premike sil za hitro odzivanje v 

EU; 

53. poudarja, da bi morala biti 

prizadevanja za vojaško mobilnost 

prednostna naloga in prispevati k 

učinkovitemu izvajanju misij in operacij 

SVOP ter k obrambni drži zveze, zato 

spodbuja obe organizaciji, naj še naprej 

čim bolj tesno sodelujeta na področju 

vojaške mobilnosti, tudi z oblikovanjem 

skupnih vojaških zahtev za olajšanje hitrih 

premikov vojaških sil in opreme po Evropi, 

pri tem pa upoštevata večstranske izzive, ki 

izvirajo predvsem na jugu in vzhodu; 

Or. en 

 

 


