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5.12.2018 A8-0375/52 

Pozměňovací návrh  52 

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 55 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

55. podtrhuje význam spolupráce a 

integrace v oblasti kybernetické 

bezpečnosti, a to nejen mezi členskými 

státy, klíčovými partnery a NATO, ale i 

mezi různými aktéry v rámci společnosti; 

vypouští se 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/53 

Pozměňovací návrh  53 

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 57 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

57. považuje za nezbytné posílit dále 

spolupráci s institucionálními partnery, 

včetně OSN, NATO, Africké unie a OBSE, 

jakož i se strategickými bilaterálními 

partnery, jako jsou USA; doporučuje, aby 

se rozvíjela partnerství SBOP v oblasti 

posilování odolnosti partnerů a reformy 

bezpečnostního sektoru; 

57. považuje za nezbytné posílit dále 

spolupráci s institucionálními partnery, 

včetně OSN, Africké unie a OBSE, jakož i 

se strategickými bilaterálními partnery, 

jako jsou USA; doporučuje, aby se 

rozvíjela partnerství SBOP v oblasti 

posilování odolnosti partnerů a reformy 

bezpečnostního sektoru; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/54 

Pozměňovací návrh  54 

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 61 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

61. ačkoli vítá celkový pokrok, jehož 

bylo dosaženo v rámci SBOP od 

předložení globální strategie EU, 

konstatuje, že parlamentní struktury na 

úrovni EU, které byly zřízeny v době, kdy 

úroveň ambicí a úroveň činnosti EU 

v záležitostech bezpečnosti a obrany byla 

poměrně omezená, už nejsou schopny 

zajistit potřebný parlamentní dohled nad 

rychle se vyvíjející oblastí politiky 

vyžadující schopnost rychlé reakce; 

opakuje proto svou předchozí výzvu, aby 

byl podvýbor pro bezpečnost a obranu 

povýšen na plnohodnotný výbor a aby byl 

vybaven pravomocemi nezbytnými k tomu, 

aby mohl přispívat ke komplexnímu 

parlamentnímu dohledu nad SBOP, včetně 

stálé strukturované spolupráce, agentury 

EDA a jakýchkoli dalších akcí 

předvídaných ve Smlouvách; domnívá se, 

že povýšení podvýboru na výbor by mělo 

být důsledkem toho, že ad hoc řízení 

obrany a bezpečnosti na úrovni Komise 

bude nahrazeno specializovanějším 

modelem, který zohlední rostoucí složitost 

řízeného úsilí; 

61. ačkoli vítá celkový pokrok, jehož 

bylo dosaženo v rámci SBOP od 

předložení globální strategie EU, 

konstatuje, že parlamentní struktury na 

úrovni EU, které byly zřízeny v době, kdy 

úroveň ambicí a úroveň činnosti EU 

v záležitostech bezpečnosti a obrany byla 

poměrně omezená, už nejsou schopny 

zajistit potřebný parlamentní dohled nad 

rychle se vyvíjející oblastí politiky 

vyžadující schopnost rychlé reakce; 

opakuje proto svou předchozí výzvu, aby 

byl podvýbor pro bezpečnost a obranu 

povýšen na plnohodnotný výbor a aby byl 

vybaven pravomocemi nezbytnými k tomu, 

aby mohl přispívat ke komplexnímu 

parlamentnímu dohledu nad SBOP; 

domnívá se, že povýšení podvýboru na 

výbor by mělo být důsledkem toho, že ad 

hoc řízení obrany a bezpečnosti na úrovni 

Komise bude nahrazeno 

specializovanějším modelem, který 

zohlední rostoucí složitost řízeného úsilí; 

Or. en 
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