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5.12.2018 A8-0392/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0392/2018 

David McAllister 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

G. keďže v dôsledku globalizácie sa 

prehĺbila vzájomná závislosť a 

rozhodnutia prijaté v Pekingu alebo vo 

Washingtone majú priamy vplyv na náš 

život; keďže vzájomná závislosť zase 

spôsobila to, že si svetová verejnosť 

celkovo začala uvedomovať potrebu 

medzinárodného riešenia nadnárodných 

problémov a zlepšenia globálneho 

riadenia viacstrannými organizáciami; 

G. keďže v dôsledku globalizácie sa 

prehĺbila vzájomná závislosť; keďže 

vzájomná závislosť zase spôsobila to, že si 

verejnosť začala uvedomovať, že pre 

nadnárodnú spoluprácu sú potrebné 

nadnárodné riešenia; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0392/2018 

David McAllister 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie J 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

J. keďže niektoré západné 

demokracie sú zraniteľnejšie, viac 

protekcionistické a zahľadené do seba a 

uchyľujú sa k extrémom v čase, keď 

jediným spôsobom, ako účinne reagovať 

na globálne výzvy, je viacstranná 

spolupráca; keďže mocnosti ako Čína 

alebo Rusko sa snažia vyplniť toto 

vákuum a snažia sa spochybniť a nie 

posilniť existujúcu globálnu správu 

založenú na medzinárodnom práve; keďže 

tieto štáty majú odlišný prístup 

k rozvojovej spolupráci, ktorý nie je 

podmienený zlepšovaním právneho štátu 

či s inými demokratickými reformami;

  

vypúšťa sa 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Harald Vilimsky 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0392/2018 

David McAllister 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie K 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

K. keďže spoločný komplexný akčný 

plán s Iránom je významným 

mnohostranným úspechom na ceste k 

stabilnému a mierovému Blízkemu 

východu; keďže rozhodnutie prezidenta 

Trumpa odstúpiť od jadrovej dohody s 

Iránom a zaviesť sekundárne sankcie na 

európske spoločnosti, ktoré obchodujú s 

Iránom, je veľmi poľutovaniahodné, 

oslabuje európsku hospodársku 

nezávislosť a poukazuje na problematickú 

závislosť EÚ na systéme obchodovania 

založenom na dolári; keďže EÚ a jej 

členské štáty opätovne potvrdili svoj 

záväzok v plnej miere uplatňovať spoločný 

komplexný akčný plán a prijali opatrenia 

na ochranu legitímnych európskych 

hospodárskych záujmov;  

K. keďže spoločný komplexný akčný 

plán s Iránom je významným 

mnohostranným úspechom na ceste k 

stabilnému a mierovému Blízkemu 

východu; keďže EÚ a jej členské štáty 

opätovne potvrdili svoj záväzok v plnej 

miere uplatňovať spoločný komplexný 

akčný plán a prijali opatrenia na ochranu 

legitímnych európskych hospodárskych 

záujmov; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0392/2018 

David McAllister 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie L 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

L. keďže ISIS, Al-Káida a iné 

medzinárodné teroristické organizácie stále 

predstavujú vážnu hrozbu pre Európu a 

národy sveta;  

L. keďže ISIS, Al-Káida a iné 

medzinárodné teroristické organizácie stále 

predstavujú vážnu hrozbu pre Európu a 

národy sveta; keďže politický islam a 

súvisiace organizácie patria medzi 

najväčšie hrozby pre Európu a jej 

demokratické hodnoty; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0392/2018 

David McAllister 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie M 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

M. keďže európska bezpečnosť je 

založená na ambícii spoločnej strategickej 

autonómie, ktorú v júni 2016 zdôraznila 

globálna stratégia Únie; keďže 

ambiciózna, dôveryhodná a účinná 

spoločná zahraničná politika musí byť 

podporovaná primeranými finančnými 

zdrojmi a prostriedkami a musí byť 

založená na súdržnom, včasnom a 

konzistentnom prístupe členských štátov 

EÚ;  

M. keďže európska bezpečnosť je 

založená na ambícii spoločnej strategickej 

autonómie, ktorú v júni 2016 zdôraznila 

globálna stratégia Únie; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0392/2018 

David McAllister 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. zdôrazňuje, že nastal čas, aby 

Európska únia vzala osud do vlastných 

rúk; zastáva názor, že EÚ by mala v rámci 

medzinárodných vzťahov plniť úlohu ako 

vyspelá a zvrchovaná politická a 

hospodárska mocnosť, ktorá pomáha 

riešiť konflikty na celom svete a prispieva 

k formovaniu globálneho riadenia; 

zdôrazňuje preto, že skutočne spoločná 

európska zahraničná a bezpečnostná 

politika založená na strategickej 

autonómii a integrácii, a to aj z hľadiska 

spôsobilostí, v oblasti priemyslu a 

operácií, je potrebná na podporu našich 

spoločných záujmov, ako aj našich zásad 

a hodnôt;  

1. zastáva názor, že EÚ by mala v 

rámci medzinárodných vzťahov plniť 

úlohu vyspelej politickej a hospodárskej 

mocnosti; zdôrazňuje preto, že skutočne 

spoločná európska zahraničná a 

bezpečnostná politika je potrebná na 

podporu spoločných záujmov členských 

štátov; zdôrazňuje, že Európa môže svoju 

vedúcu úlohu vo svetovom kontexte 

upevniť len tak, že vymedzí spoločné ciele 

pre členské štáty, ktoré budú 

zohľadňovať celú škálu rôznych 

sociálnych a hospodárskych potrieb; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0392/2018 

David McAllister 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

2. je presvedčený o tom, že žiaden 

členský štát EÚ nedokáže sám účinne 

reagovať na dnešné globálne výzvy; 

domnieva sa, že ak budú členské štáty v 

rámci EÚ postupovať spoločne, môžu si 

zabezpečiť vplyv na svetovej scéne, ktorý 

by inak nemali; je presvedčený o tom, že 

28 členských štátov, ktoré spolupracujú v 

záujme dosiahnutia súdržných a 

jednotných pozícií a zastupujú 500 

miliónov občanov, má pri medzinárodných 

rokovaniach, presadzovaní ľudských práv a 

zodpovednosti a pri stanovovaní 

medzinárodných predpisov a politických, 

demokratických, environmentálnych, 

sociálnych a hospodárskych noriem 

spoločne väčšiu váhu; domnieva sa 

navyše, že globalizácia môže byť pri 

ochrane sociálneho modelu Únie pre 

občanov EÚ príležitosťou, a nie hrozbou, 

a je potrebné, aby ju európski a národní 

lídri jasne a pozitívne prezentovali; 

2. je presvedčený o tom, že žiaden 

členský štát EÚ nedokáže sám účinne 

reagovať na dnešné globálne výzvy; 

domnieva sa, že ak budú členské štáty v 

rámci EÚ postupovať spoločne, môžu si 

zabezpečiť vplyv na svetovej scéne, ktorý 

by inak nemali; je presvedčený o tom, že 

28 členských štátov, ktoré spolupracujú v 

záujme dosiahnutia súdržných a 

jednotných pozícií a zastupujú 500 

miliónov občanov, má pri medzinárodných 

rokovaniach, presadzovaní ľudských práv a 

zodpovednosti a pri stanovovaní 

medzinárodných predpisov a politických, 

demokratických, environmentálnych, 

sociálnych a hospodárskych noriem 

spoločne väčšiu váhu;  

  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0392/2018 

David McAllister 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že členské štáty príliš často 

uprednostňujú svoje národné záujmy bez 

ohľadu na možné dôsledky na európskej 

úrovni, čím sa oslabuje jednota, 

konzistentnosť a účinnosť EÚ a 

v dôsledku toho aj jej dôveryhodnosť ako 

globálneho aktéra; žiada lepšie rozdelenie 

úloh, väčšiu solidaritu a posilnenú 

koordináciu medzi EÚ a jej členskými 

štátmi; pripomína, že je potrebné, aby 

vonkajšie politiky Únie boli konzistentné 

navzájom a s ostatnými politikami s 

vonkajším rozmerom a aby boli 

koordinované s medzinárodnými 

partnermi; domnieva sa, že dobrá 

spolupráca medzi členskými štátmi má 

zásadný význam pre ochranu našej 

demokracie, našich spoločných hodnôt, 

našej slobody a našich sociálnych a 

environmentálnych noriem; zdôrazňuje 

potrebu rozšíriť spoluprácu medzi 

členskými štátmi, partnerskými krajinami a 

medzinárodnými organizáciami;  

3. zdôrazňuje skutočnosť, že členské 

štáty sú schopné vymedziť svoju vlastnú 

zahraničnú politiku a že by sa to nemalo 

považovať za hrozbu, ale za príležitosť 

vyriešiť diplomatické krízy a zlepšiť 

diplomatické a hospodárske vzťahy medzi 

EÚ a tretími krajinami; žiada lepšie 

rozdelenie úloh, väčšiu solidaritu a 

posilnenú koordináciu medzi EÚ a jej 

členskými štátmi; pripomína, že je 

potrebné, aby vonkajšie politiky Únie boli 

konzistentné navzájom a s ostatnými 

politikami s vonkajším rozmerom a aby 

boli koordinované s medzinárodnými 

partnermi; domnieva sa, že dobrá 

spolupráca medzi členskými štátmi má 

zásadný význam pre ochranu našej 

demokracie, našej slobody a našich 

sociálnych a environmentálnych noriem; 

zdôrazňuje potrebu rozšíriť spoluprácu 

medzi členskými štátmi, partnerskými 

krajinami a medzinárodnými 

organizáciami; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0392/2018 

David McAllister 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 – zarážka 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – záväzkom k multilateralizmu 

a medzinárodnému poriadku založenému 

na pravidlách s podporou systému OSN a 

regionálnych organizácií, ako je OBSE; 

– dobrou spoluprácou so systémom 

OSN a s regionálnymi organizáciami, ako 

je OBSE; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0392/2018 

David McAllister 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. požaduje, aby v budúcom 

viacročnom finančnom rámci (VFR) na 

roky 2021 – 2027 boli na vonkajšiu 

činnosť EÚ k dispozícii dostatočné 

finančné prostriedky a aby EÚ sústredila 

svoje zdroje na strategické priority; 

pripomína dôležitú úlohu vonkajších 

finančných nástrojov EÚ pri presadzovaní 

záujmov zahraničnej politiky EÚ; 

zdôrazňuje, že je dôležité posilniť 

súdržnosť, účinnosť, schopnosť reagovať 

a flexibilitu nástrojov na financovanie 

vonkajšej činnosti; zdôrazňuje, že do 

kontroly a strategického riadenia týchto 

nástrojov treba primerane zapojiť 

Európsky parlament; zastáva názor, že 

narastajúce problémy v susedstve EÚ a 

mimo neho si vyžadujú podstatne vyššie 

rozpočtové prostriedky na vonkajšiu 

činnosť a výrazné posilnenie civilných 

misií SBOP;  

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


