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5.12.2018 A8-0375/22 

Pozměňovací návrh  22 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 s ohledem na diskusní dokument o 

budoucnosti evropské obrany ze dne 7. 

června 2017, 

 s ohledem na diskusní dokument o 

budoucnosti evropské obrany ze dne 7. 

června 2017 a na jeho důsledky pro 

neutrální členské státy, jako je Irsko, 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/23 

Pozměňovací návrh  23 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že se členské 

státy rozhodly postupně vytvořit rámec pro 

společnou bezpečnostní politiku, což by 

mohlo vést ke společné obraně v souladu s 

ustanoveními článku 42 SEU a tím k 

posílení evropské identity a její 

nezávislosti s cílem prosazovat mír, 

bezpečnost a pokrok v Evropě a ve světě; 

vypouští se 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/24 

Pozměňovací návrh  24 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. konstatuje, že světový pořádek 

založený na pravidlech se stále více 

v sousedství EU a ještě dále potýká 

s výzvami jak na politicko-vojenské 

úrovni, tak v poslední době též na 

obchodně-hospodářské úrovni; konstatuje, 

že tyto systémové výzvy jsou spojeny 

s trvalým zhoršováním strategického 

mezinárodního prostředí, které čelí 

mezistátním a vnitrostátním sporům a 

násilí, terorismu, selhání 

státu, kybernetickým a hybridním útokům 

na základní pilíře našich společností, 

dopadům změny klimatu a přírodním 

katastrofám; uznává, že obrana 

mezinárodního řádu založeného na 

pravidlech, mezinárodní právo a hodnoty 

bráněné liberálními demokraciemi by měly 

být prvořadou prioritou a přístup v této 

věci by neměl připouštět žádné ústupky; 

1. konstatuje, že světový pořádek 

založený na pravidlech se stále více 

v sousedství EU a ještě dále potýká 

s výzvami; konstatuje, že tyto systémové 

výzvy jsou spojeny s trvalým zhoršováním 

strategického mezinárodního prostředí, 

které čelí mezistátním a vnitrostátním 

sporům a násilí, terorismu, selhání 

státu, kybernetickým a hybridním útokům 

na základní pilíře našich společností, 

dopadům změny klimatu a přírodním 

katastrofám; uznává, že obrana 

mezinárodního řádu založeného na 

pravidlech, mezinárodní právo a hodnoty 

bráněné liberálními demokraciemi by měly 

být prvořadou prioritou a přístup v této 

věci by neměl připouštět žádné ústupky; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/25 

Pozměňovací návrh  25 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. konstatuje, že nedávné aktivity a 

politiky Ruska snížily stabilitu a změnily 

bezpečnostní prostředí, a zdůrazňuje, že 

EU a členské státy musí přistoupit k více 

společnému strategickému přístupu vůči 

Rusku; 

vypouští se 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/26 

Pozměňovací návrh  26 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. se znepokojením konstatuje, že 

použití nervové látky Novičoku v 

Salisbury v březnu 2018 bylo prvním 

takovým útokem na evropské půdě od 

druhé světové války a následně vedlo k 

úmrtí občana EU; naléhavě žádá 

Evropskou radu, aby přijala omezující 

opatření proti osobám odpovědným za 

používání a šíření chemických zbraní; 

vypouští se 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/27 

Pozměňovací návrh  27 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že ruská okupace na 

Ukrajině stále pokračuje, že minské 

dohody – bez nichž nelze konflikt vyřešit – 

nebyly provedeny a že i nadále dochází k 

nezákonné anexi a militarizaci Krymu; je 

hluboce znepokojen tím, že probíhá 

destabilizace zemí Východního partnerství 

a západního Balkánu v důsledku 

nepřiměřeně rozsáhlých vojenských 

manévrů a aktivit Ruska a jeho 

hybridních taktik, k nimž paří 

kyberterorismus, falešné zprávy, 

dezinformační kampaně a hospodářské a 

energetické vydírání, a které jsou 

zaměřeny i proti západním demokraciím a 

zvyšují mezi nimi napětí; vyjadřuje 

znepokojení nad tím, že bezpečnostní 

prostředí v sousedství EU bude velmi 

nestabilní i v nadcházejících letech; 

opětovně podtrhuje strategický význam 

západního Balkánu pro bezpečnost a 

stabilitu EU a zdůrazňuje, že EU by se 

svou politikou měla cíleněji a výrazněji 

podílet na dění v regionu, včetně posílení 

mandátů misí SBOP EU; je pevně 

přesvědčen, že chceme-li překonat 

zranitelnost EU, musíme dosáhnout větší 

integrace a koordinace; 

vypouští se 

Or. en 



 

AM\1171383CS.docx  PE631.558v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

5.12.2018 A8-0375/28 

Pozměňovací návrh  28 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. konstatuje, že v posledních letech 

je tato potřeba spolupráce stále více 

uznávána, a vítá pokrok, kterého bylo 

v tomto směru dosaženo, například 

vytvořením stálé strukturované spolupráce 

(PESCO), ačkoli konkrétní výsledky je 

třeba ještě řádně vyhodnotit; domnívá se, 

že EU by také měla posílit dialog a 

spolupráci s třetími zeměmi v daném 

regionu a s regionálními a 

subregionálními organizacemi; 

vypouští se 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/29 

Pozměňovací návrh  29 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje však, že spolupráce je 

stále ve fázi vývoje a že k zajištění toho, 

aby EU a členské státy mohly využívat 

výhod hluboké, trvalé a dlouhodobé 

spolupráce v oblasti obrany, je třeba 

vyvinout mnohem větší úsilí; 

vypouští se 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/30 

Pozměňovací návrh  30 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. zdůrazňuje praktické a finanční 

výhody další integrace evropských 

obranných kapacit; zdůrazňuje, že na 

základě rozsáhlé a poctivé práce všech 

zúčastněných stran je možné zvýšit dosah a 

účinnost výdajů na obranu bez potřeby 

zvyšování těchto výdajů samotných; 

10. zdůrazňuje, že na základě rozsáhlé 

a poctivé práce všech zúčastněných stran je 

možné zvýšit dosah a účinnost výdajů na 

obranu bez potřeby zvyšování těchto 

výdajů samotných; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/31 

Pozměňovací návrh  31 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. upozorňuje, že obrana členských 

států EU je založena na jejich politické vůli 

a vojenské schopnosti dostát své 

zodpovědnosti v nejistém strategickém 

prostředí; zdůrazňuje význam 

transatlantické vazby pro bezpečnost 

a obranu evropské a severoamerické 

demokracie; vyjadřuje však své 

znepokojení nad současným stavem tohoto 

vztahu a vyzývá všechny odpovědné 

politické a společenské síly na obou 

stranách Atlantiku, aby tento klíčový vztah 

neoslabovaly, ale spíše posílily; 

zdůrazňuje, že je třeba zabránit tomu, aby 

se obtíže v obchodních vztazích z nedávné 

doby přenesly i do transatlantické 

bezpečnostní vazby; zdůrazňuje, že dobře 

definovaná strategická autonomie podpoří 

evropskou bezpečnost i vztahy mezi EU a 

NATO; v této souvislosti znovu opakuje, 

že existuje zvýšená potřeba spolupráce v 

oblasti obrany na evropské úrovni a že je 

třeba zaměřit zdroje na hlavní priority; 

11. upozorňuje, že obrana členských 

států EU je založena na jejich politické vůli 

a vojenské schopnosti dostát své 

zodpovědnosti v nejistém strategickém 

prostředí; zdůrazňuje význam 

transatlantické vazby pro bezpečnost 

a obranu evropské a severoamerické 

demokracie; vyjadřuje však své 

znepokojení nad současným stavem tohoto 

vztahu a vyzývá všechny odpovědné 

politické a společenské síly na obou 

stranách Atlantiku, aby tento klíčový vztah 

neoslabovaly, ale spíše posílily; 

zdůrazňuje, že je třeba zabránit tomu, aby 

se obtíže v obchodních vztazích z nedávné 

doby přenesly i do transatlantické 

bezpečnostní vazby; 

Or. en 

 

 


