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5.12.2018 A8-0375/52 

Pozmeňujúci návrh  52 

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 55 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

55. zdôrazňuje význam spolupráce 

a integrácie v oblasti kybernetickej 

bezpečnosti, a to nielen medzi členskými 

štátmi, kľúčovými aktérmi a NATO, ale aj 

medzi rôznymi aktérmi v rámci 

spoločnosti; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/53 

Pozmeňujúci návrh  53 

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 57 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

57. považuje za nevyhnutné ďalej 

posilňovať spoluprácu s inštitucionálnymi 

partnermi vrátane OSN, NATO, Africkej 

únie a OBSE, ako aj strategickými 

bilaterálnymi partnermi ako USA; 

odporúča rozvoj partnerstiev v rámci 

SBOP v oblasti posilňovania odolnosti 

partnerov a reformy sektora bezpečnosti 

(SSR); 

57. považuje za nevyhnutné ďalej 

posilňovať spoluprácu s inštitucionálnymi 

partnermi vrátane OSN, Africkej únie a 

OBSE, ako aj so strategickými 

bilaterálnymi partnermi ako USA; 

odporúča rozvoj partnerstiev v rámci 

SBOP v oblasti posilňovania odolnosti 

partnerov a reformy sektora bezpečnosti 

(SSR); 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/54 

Pozmeňujúci návrh  54 

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 61 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

61. konštatuje, že hoci víta celkový 

pokrok, ktorý sa dosiahol v súvislosti s 

SBOP od predloženia globálnej stratégie 

EÚ, parlamentné štruktúry na úrovni EÚ 

vytvorené v čase, keď bola úroveň ambícií 

a činností EÚ v oblasti bezpečnosti a 

obrany dosť obmedzená, už nie sú 

primerané na zabezpečenie potrebného 

parlamentného dohľadu nad rýchlo sa 

vyvíjajúcou oblasťou politiky, ktorá si 

vyžaduje schopnosť rýchlej reakcie; 

opakuje preto svoju predchádzajúcu výzvu 

povýšiť Podvýbor pre bezpečnosť a obranu 

na plnohodnotný výbor a poskytnúť mu 

právomoci potrebné na to, aby mohol 

prispievať ku komplexnému 

parlamentnému dohľadu nad SBOP, 

vrátane PESCO, agentúry EDA 

a akýchkoľvek iných opatrení SBOP 

podľa zmlúv; domnieva sa, že povýšenie 

podvýboru na výbor by malo byť 

dôsledkom nahradenia ad hoc riadenia 

obrany a bezpečnosti na úrovni Komisie 

špecializovanejším modelom, pri ktorom sa 

zohľadní rastúca zložitosť riadeného úsilia; 

61. konštatuje, že hoci víta celkový 

pokrok, ktorý sa dosiahol v súvislosti s 

SBOP od predloženia globálnej stratégie 

EÚ, parlamentné štruktúry na úrovni EÚ 

vytvorené v čase, keď bola úroveň ambícií 

a činností EÚ v oblasti bezpečnosti a 

obrany dosť obmedzená, už nie sú 

primerané na zabezpečenie potrebného 

parlamentného dohľadu nad rýchlo sa 

vyvíjajúcou oblasťou politiky, ktorá si 

vyžaduje schopnosť rýchlej reakcie; 

opakuje preto svoju predchádzajúcu výzvu 

povýšiť Podvýbor pre bezpečnosť a obranu 

na plnohodnotný výbor a poskytnúť mu 

právomoci potrebné na to, aby mohol 

prispievať ku komplexnému 

parlamentnému dohľadu nad SBOP; 

domnieva sa, že povýšenie podvýboru na 

výbor by malo byť dôsledkom nahradenia 

ad hoc riadenia obrany a bezpečnosti na 

úrovni Komisie špecializovanejším 

modelom, pri ktorom sa zohľadní rastúca 

zložitosť riadeného úsilia; 

Or. en 

 

 


