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5.12.2018 A8-0375/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Citácia 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 so zreteľom na Diskusný dokument 

o budúcnosti európskej obrany zo 7. júna 

2017, 

 so zreteľom na Diskusný dokument 

o budúcnosti európskej obrany zo 7. júna 

2017 a jeho dôsledky pre neutrálne 

členské štáty, ako je Írsko, 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže členské štáty sa rozhodli 

postupne vytvoriť spoločnú obrannú 

politiku, ktorá by mohla viesť v súlade 

s ustanoveniami článku 42 ZEÚ 

k spoločnej obrane, čím sa upevní 

európska identita a nezávislosť v záujme 

posilnenia mieru, bezpečnosti a pokroku 

v Európe a vo svete, 

vypúšťa sa 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. poznamenáva, že celosvetový 

poriadok založený na pravidlách, 

v susedstve EÚ aj inde, je čoraz viac 

spochybňovaný na politicko-vojenskej 

úrovni a v poslednom čase aj na 

obchodno-hospodárskej úrovni; 

konštatuje, že k týmto systémovým 

výzvam patrí neustále zhoršovanie 

strategického medzinárodného prostredia, 

ktoré čelí medzištátnym a vnútroštátnym 

konfliktom a násiliu, terorizmu, zlyhaniu 

štátu, kybernetickým a hybridným útokom 

na základné piliere našich spoločností, 

účinkom zmeny klímy a prírodným 

katastrofám; uznáva, že obrana 

medzinárodného poriadku založeného na 

pravidlách, medzinárodného práva 

a hodnôt bránených liberálnymi 

demokraciami by mala mať maximálnu 

prioritu a malo by sa k nej pristupovať bez 

kompromisov; 

1. poznamenáva, že celosvetový 

poriadok založený na pravidlách, 

v susedstve EÚ aj inde, je čoraz viac 

spochybňovaný; konštatuje, že k týmto 

systémovým výzvam patrí neustále 

zhoršovanie strategického medzinárodného 

prostredia, ktoré čelí medzištátnym a 

vnútroštátnym konfliktom a násiliu, 

terorizmu, zlyhaniu štátu, kybernetickým a 

hybridným útokom na základné piliere 

našich spoločností, účinkom zmeny klímy 

a prírodným katastrofám; uznáva, že 

obrana medzinárodného poriadku 

založeného na pravidlách, medzinárodného 

práva a hodnôt bránených liberálnymi 

demokraciami by mala mať maximálnu 

prioritu a malo by sa k nej pristupovať bez 

kompromisov; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

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

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. konštatuje, že nedávne kroky 

a politiky Ruska znížili stabilitu a zmenili 

bezpečnostné prostredie, a zdôrazňuje, že 

EÚ a členské štáty musia nájsť 

jednotnejší, strategický prístup, pokiaľ ide 

o Rusko; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. so znepokojením konštatuje, že 

použitie nervovoparalytickej látky novičok 

v meste Salisbury v marci 2018 bolo 

prvým takýmto útokom na európskej pôde 

od druhej svetovej vojny a malo za 

následok úmrtie občianky EÚ; naliehavo 

žiada Európsku radu, aby prijala 

obmedzujúce opatrenia proti osobám 

zodpovedným za používanie a šírenie 

chemických zbraní; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

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

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. zdôrazňuje, že na ruská okupácia 

na Ukrajine stále pokračuje a dohody z 

Minska, bez ktorých nemôže byť konflikt 

vyriešený, neboli vykonané a stále 

pretrváva protiprávna anexia a 

militarizácia Krymu; je hlboko 

znepokojený tým, že nadmerné vojenské 

cvičenia a činnosti Ruska, hybridné 

taktiky vrátane kybernetického terorizmu, 

šírenia falošných správ a 

dezinformačných kampaní a hospodársky 

nátlak a vydieranie v oblasti energetiky 

destabilizujú krajiny Východného 

partnerstva a západný Balkán a tiež sa 

zameriavajú na západné demokracie a 

zvyšovanie napätia v rámci nich; je 

znepokojený tým, že bezpečnostná situácia 

v okolí EÚ bude aj v najbližších rokoch 

veľmi nestabilná; opätovne pripomína 

strategický význam západného Balkánu 

pre bezpečnosť a stabilitu EÚ a potrebu 

sústrediť a posilniť politickú 

angažovanosť EÚ v tomto regióne, a to aj 

posilnením mandátu misií EÚ v rámci 

SBOP; je pevne presvedčený o tom, že v 

záujme prekonania zraniteľnosti EÚ je 

potrebná väčšia integrácia a koordinácia; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

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

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. poznamenáva, že táto potreba 

spolupráce sa v posledných rokoch stále 

viac uznáva, a víta pokrok, ktorý sa 

dosiahol v tomto smere, napríklad 

vytvorenie stálej štruktúrovanej 

spolupráce (PESCO), hoci konkrétne 

výsledky sa musia stále náležite 

posudzovať; domnieva sa, že EÚ by 

zároveň mala posilniť dialóg a 

spoluprácu s tretími krajinami v tomto 

regióne a s regionálnymi a 

subregionálnymi organizáciami; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

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

Maurel, Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. zdôrazňuje však, že spolupráca je 

stále v štádiu rozvoja, a že na to, aby EÚ a 

členské štáty využívali výhody hlbokej, 

trvalej a dlhodobej spolupráce v oblasti 

obrany treba urobiť oveľa viac; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

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

Maurel, Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. zdôrazňuje praktické a finančné 

prínosy ďalšej integrácie európskych 

obranných spôsobilostí; zdôrazňuje, že 

komplexnou a dôveryhodnou prácou 

všetkých zainteresovaných subjektov je 

možné zvýšiť dosah a efektívnosť 

výdavkov na obranu bez zvýšenia 

samotných výdavkov na obranu; 

10. zdôrazňuje, že komplexnou 

a dôveryhodnou prácou všetkých 

zainteresovaných subjektov je možné 

zvýšiť dosah a efektívnosť výdavkov na 

obranu bez zvýšenia samotných výdavkov 

na obranu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

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

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. konštatuje, že obrana členských 

štátov EÚ závisí predovšetkým od ich 

politickej vôle a vojenskej schopnosti 

dostáť svojim povinnostiam v neistom 

strategickom prostredí; zdôrazňuje význam 

transatlantickej väzby pre bezpečnosť a 

obranu európskych a severoamerických 

demokracií; vyjadruje však znepokojenie 

nad súčasným stavom tohto vzťahu a 

vyzýva všetky zodpovedné politické a 

spoločenské sily na oboch stranách 

Atlantického oceánu, aby tento kľúčový 

vzťah skôr posilňovali ako podkopávali; 

zdôrazňuje, že sa treba vyhnúť vplyvom 

nedávnych ťažkostí v obchodnom vzťahu 

na transatlantickú bezpečnostnú väzbu; 

zdôrazňuje, že dobre vymedzená 

strategická autonómia upevní európsku 

bezpečnosť aj vzťahy medzi EÚ a NATO; 

v tomto kontexte opätovne zdôrazňuje 

silnejúcu potrebu spolupráce v oblasti 

obrany na európskej úrovni a sústredenia 

zdrojov na kľúčové priority; 

11. konštatuje, že obrana členských 

štátov EÚ závisí predovšetkým od ich 

politickej vôle a vojenskej schopnosti 

dostáť svojim povinnostiam v neistom 

strategickom prostredí; zdôrazňuje význam 

transatlantickej väzby pre bezpečnosť a 

obranu európskych a severoamerických 

demokracií; vyjadruje však znepokojenie 

nad súčasným stavom tohto vzťahu a 

vyzýva všetky zodpovedné politické a 

spoločenské sily na oboch stranách 

Atlantického oceánu, aby tento kľúčový 

vzťah skôr posilňovali ako podkopávali; 

zdôrazňuje, že sa treba vyhnúť vplyvom 

nedávnych ťažkostí v obchodnom vzťahu 

na transatlantickú bezpečnostnú väzbu; 

Or. en 

 

 


