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5.12.2018 A8-0392/1 

Predlog spremembe  1 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0392/2018 

David McAllister 

Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike 

(2018/2097(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava G 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

G. ker je globalizacija povečala 

medsebojno odvisnost, pri čemer imajo 

odločitve, sprejete v Pekingu ali 

Washingtonu, neposreden učinek na naša 

življenja; ker je zaradi medsebojne 

odvisnosti prišlo do zavedanja v svetovnem 

javnem mnenju o potrebi po 

nadnacionalnih rešitvah za obravnavanje 

nadnacionalnih problemov in po 

večstranskih organizacijah za izboljšanje 

globalnega upravljanja; 

G. ker je globalizacija povečala 

medsebojno odvisnost; ker je zaradi 

medsebojne odvisnosti prišlo do zavedanja 

v svetovnem javnem mnenju o potrebi po 

nadnacionalnem sodelovanju za 

obravnavanje nadnacionalnih problemov; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/2 

Predlog spremembe  2 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0392/2018 

David McAllister 

Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike 

(2018/2097(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

J. ker so nekatere zahodne 

demokracije postale bolj ranljive, 

protekcionistične in se vse bolj obračajo 

vase, poleg tega pa se nagibajo k 

skrajnostim v času, ko je večstransko 

sodelovanje edini način učinkovitega 

odzivanja na globalne spremembe; ker 

poskušajo sile, kot sta Kitajska ali Rusija, 

napolniti to praznino in ne želijo sprejeti, 

temveč izzvati obstoječe globalno 

upravljanje, temelječe na mednarodnem 

pravu; ker imata omenjeni državi 

drugačen pristop k razvojnemu 

sodelovanju, ki ni vezan na izboljšanje 

načel pravne države ali druge 

demokratične reforme;  

črtano 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/3 

Predlog spremembe  3 

Harald Vilimsky 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0392/2018 

David McAllister 

Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike 

(2018/2097(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava K 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

K. ker je skupni celoviti načrt 

ukrepanja z Iranom pomemben 

multilateralni dosežek na poti proti 

stabilnosti in miru na Bližnjem vzhodu; ker 

je odločitev predsednika Trumpa, da se 

umakne iz skupnega celovitega načrta 

ukrepanja in naloži sekundarne sankcije 

za evropska podjetja, ki legitimno 

poslujejo z Iranom, globoko obžalovanja 

vredna in ogroža evropsko ekonomsko 

suverenost, s tem pa izpostavlja 

problematično zanašanje EU na dolarski 

trgovalni sistem; ker so EU in države 

članice ponovno izkazale zavezanost 

skupnemu celovitemu načrtu ukrepanja ter 

sprejele ukrepe, s katerimi bodo zaščitile 

legitimne evropske ekonomske interese; 

K. ker je skupni celoviti načrt 

ukrepanja z Iranom pomemben 

multilateralni dosežek na poti proti 

stabilnosti in miru na Bližnjem vzhodu; ker 

so EU in države članice ponovno izkazale 

zavezanost skupnemu celovitemu načrtu 

ukrepanja ter sprejele ukrepe, s katerimi 

bodo zaščitile legitimne evropske 

ekonomske interese; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/4 

Predlog spremembe  4 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0392/2018 

David McAllister 

Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike 

(2018/2097(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava L 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

L. ker ISIS, Al Kaida in druge 

mednarodne teroristične organizacije še 

vedno pomembno ogrožajo Evropo in 

države sveta;  

L. ker ISIS, Al Kaida in druge 

mednarodne teroristične organizacije še 

vedno pomembno ogrožajo Evropo in 

države sveta; ker so politični islam in z 

njim povezane organizacije med 

največjimi grožnjami Evropi in njenim 

demokratičnim vrednotam; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/5 

Predlog spremembe  5 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0392/2018 

David McAllister 

Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike 

(2018/2097(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava M 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

M. ker evropska varnost temelji na 

ambiciji skupne strateške neodvisnosti, 

poudarjeni v globalni strategiji Unije; ker 

je treba ambiciozno, verodostojno in 

učinkovito skupno zunanjo politiko 

podpreti z ustreznimi finančnimi viri in 

sredstvi ter podkrepiti s skladnim, 

pravočasnim in doslednim pristopom 

držav članic;  

M. ker evropska varnost temelji na 

ambiciji skupne strateške neodvisnosti, 

poudarjeni v globalni strategiji Unije; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/6 

Predlog spremembe  6 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0392/2018 

David McAllister 

Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike 

(2018/2097(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. poudarja, da je prišel čas, da 

Evropska unija svojo usodo vzame v svoje 

roke; meni, da bi EU morala sprejeti svojo 

vlogo polnopravne, suverene politične in 

gospodarske sile v mednarodnih odnosih, 

ki pomaga reševati konflikte po vsem 

svetu in oblikuje globalno upravljanje; 

zato poudarja, da je potrebna resnično 

skupna evropska zunanja in varnostna 

politika, ki bo temeljila na strateški 

avtonomiji in njenem vključevanju, tudi v 

smislu zmogljivosti, na področjih 

industrije in operacij, da bi spodbujali 

naše skupne interese, pa tudi naša načela 
in vrednote;  

1. meni, da bi EU morala sprejeti 

svojo vlogo polnopravne politične in 

gospodarske sile v mednarodnih odnosih; 

zato poudarja, da je potrebna resnično 

skupna evropska zunanja in varnostna 

politika, da bi spodbujali skupne interese 

držav članic; poudarja, da je mogoče 

vodilno vlogo Evrope v svetovnem okviru 

utrditi zgolj z opredelitvijo skupnih ciljev 

med državami članicami, ob spoštovanju 

celotnega niza različnih socialnih in 

ekonomskih potreb; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/7 

Predlog spremembe  7 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0392/2018 

David McAllister 

Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike 

(2018/2097(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

2. je prepričan, da se nobena država 

članica EU ne more sama učinkovito 

odzvati na današnje globalne izzive; meni, 

da lahko države članice z združevanjem 

svoje moči v okviru EU uveljavljajo vpliv 

na svetovnem prizorišču, ki ga sicer ne bi 

imele; je prepričan, da ima 28 držav članic, 

ki si skupaj prizadevajo za usklajena in 

enotna stališča ter predstavljajo 500 

milijonov državljanov, večji vpliv v 

mednarodnih pogajanjih, pri spodbujanju 

človekovih pravic in odgovornosti ter pri 

določanju mednarodnih pravil in političnih, 

demokratičnih, okoljskih, socialnih in 

ekonomskih standardov; verjame tudi, da 

lahko globalizacija pod varstvom 

socialnega modela EU pomeni priložnost 

za državljane EU, ne pa grožnje, kar je 

priložnost, ki jo morajo evropski in 

nacionalni voditelji jasno in pozitivno 

sporočiti; 

2. je prepričan, da se nobena država 

članica EU ne more sama učinkovito 

odzvati na današnje globalne izzive; meni, 

da lahko države članice z združevanjem 

svoje moči v okviru EU uveljavljajo vpliv 

na svetovnem prizorišču, ki ga sicer ne bi 

imele; je prepričan, da ima 28 držav članic, 

ki si skupaj prizadevajo za usklajena in 

enotna stališča ter predstavljajo 500 

milijonov državljanov, večji vpliv v 

mednarodnih pogajanjih, pri spodbujanju 

človekovih pravic in odgovornosti ter pri 

določanju mednarodnih pravil in političnih, 

demokratičnih, okoljskih, socialnih in 

ekonomskih standardov;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/8 

Predlog spremembe  8 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0392/2018 

David McAllister 

Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike 

(2018/2097(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. obžaluje, da države članice vse 

prepogosto prednost namenijo svojim 

nacionalnim interesom, ne glede na 

morebitne posledice na evropski ravni, s 

čimer ogrožajo enotnost, doslednost in 

učinkovitost EU ter posledično njeno 

verodostojnost kot globalnega akterja; 

poziva k boljši delitvi odgovornosti, večji 

solidarnosti in boljšemu usklajevanju med 

EU in državami članicami; želi spomniti, 

da morajo biti zunanje politike Unije 

usklajene med seboj, pa tudi z drugimi 

politikami z zunanjo razsežnostjo, prav 

tako pa morajo biti usklajene z 

mednarodnimi partnerji; verjame, da je 

dobro sodelovanje med državami članicami 

bistveno za zaščito naše demokracije, 

naših skupnih vrednot, naše svobode ter 

naših socialnih in okoljskih standardov; 

poudarja, da je treba razširiti sodelovanje 

med državami članicami, partnerskimi 

državami in mednarodnimi organizacijami;

  

3. poudarja, da so države članice 

zmožne opredeliti svojo lastno zunanjo 

politiko in da se to ne bi smelo 

obravnavati kot grožnja, ampak kot 

priložnost za reševanje diplomatskih kriz 
ter izboljšanje diplomatskih in 

gospodarskih odnosov med EU in tretjimi 

državami; poziva k boljši delitvi 

odgovornosti, večji solidarnosti in 

boljšemu usklajevanju med EU in 

državami članicami; želi spomniti, da 

morajo biti zunanje politike Unije 

usklajene med seboj, pa tudi z drugimi 

politikami z zunanjo razsežnostjo, prav 

tako pa morajo biti usklajene z 

mednarodnimi partnerji; verjame, da je 

dobro sodelovanje med državami članicami 

bistveno za zaščito naše demokracije, naše 

svobode ter naših socialnih in okoljskih 

standardov; poudarja, da je treba razširiti 

sodelovanje med državami članicami, 

partnerskimi državami in mednarodnimi 

organizacijami; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/9 

Predlog spremembe  9 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0392/2018 

David McAllister 

Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike 

(2018/2097(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 – alinea 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – zavezanost multilateralizmu in na 

pravilih temelječi mednarodni ureditvi, s 

podporo sistemu OZN in regionalnim 

organizacijam, kot je OVSE; 

– dobro sodelovanje s sistemom 

OZN in regionalnimi organizacijami, kot 

je OVSE; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/10 

Predlog spremembe  10 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0392/2018 

David McAllister 

Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike 

(2018/2097(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. poziva, naj se za zunanje delovanje 

EU v okviru naslednjega večletnega 

finančnega okvira (2021–2027) zagotovijo 

ustrezna finančna sredstva in naj EU 

svoja sredstva osredotoči na strateške 

prednostne naloge; želi spomniti, kako 

pomembna je vloga zunanjih finančnih 

instrumentov EU pri spodbujanju 

zunanjepolitičnih interesov EU; poudarja, 

kako pomembno je okrepiti skladnost, 

učinkovitost, odzivnost in prilagodljivost 

instrumentov za zunanje financiranje; 

poudarja, da je treba v nadzor nad 

instrumenti in njihovo strateško 

usmerjanje ustrezno vključiti Parlament; 

meni, da vedno večji izzivi v sosedstvu EU 

in dlje zahtevajo bistveno višje odobritve 

za zunanje delovanje in znatno okrepitev 

civilnih misij SVOP;  

črtano 

Or. en 

 

 


