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5.12.2018 A8-0392/11 

Pozměňovací návrh  11 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0392/2018 

David McAllister 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá ESVČ, aby vytvářela 

tematické koalice s podobně smýšlejícími 

zeměmi na podporu a prosazování 

mezinárodního pořádku založeného na 

pravidlech, multilateralismu a volného a 

spravedlivého obchodu a aby hledala 

kooperativní řešení globálních výzev 

včetně měnící se rovnováhy moci; vyzývá 

ESVČ, aby navázala spolupráci s novými 

velmocemi při zajišťování globálních 

veřejných statků, jako jsou mír a 

bezpečnost, i při předcházení krizím a 

krizových operacích na celém světě, 

zmírňování změn klimatu, včetně 

udržitelného nakládání s přírodními 

zdroji, čistého ovzduší a vody a 

neznečištěné půdy, jakož i při obraně a 

prosazování lidských práv a finanční 

stability; připomíná důležitost 

meziparlamentních vztahů na podporu 

těchto záměrů; 

vypouští se 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/12 

Pozměňovací návrh  12 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0392/2018 

David McAllister 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. odsuzuje skutečnost, že Rusko 

opakovaně používá právo veta v Radě 

bezpečnosti OSN, a domnívá se, že tím 

podrývá mezinárodní úsilí o mír a řešení 

konfliktů; konstatuje, že patové situace 

v rámci Rady bezpečnosti OSN brzdí 

činnost mezinárodního společenství a brání 

řešení krizí; znovu vyzývá členské státy, 

aby podporovaly reformy v oblasti složení 

a fungování Rady bezpečnosti; zdůrazňuje, 

že EU usiluje o posílení mezinárodní 

úlohy OSN; 

11. konstatuje, že patové situace 

v rámci Rady bezpečnosti OSN brzdí 

činnost mezinárodního společenství a brání 

řešení krizí; znovu vyzývá členské státy, 

aby podporovaly reformy v oblasti složení 

a fungování Rady bezpečnosti; zdůrazňuje, 

že EU je odhodlána s OSN spolupracovat; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/13 

Pozměňovací návrh  13 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0392/2018 

David McAllister 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. konstatuje, že EU se významně 

podílela na uklidnění a řešení 

zahraničních politických krizí, 

konkrétně když se některé členské 

státy pod záštitou Unie ujaly 

iniciativy např. v tzv. normandském 

formátu nebo při jednáních EU3+3 

s Íránem; domnívá se, že zatímco je 

sledována z dlouhodobého hlediska 

zvýšená bezpečnostní a obranná 

spolupráce, vytváření koalic 

členských států ad hoc – kde je to 

považováno za vhodné –, které 

mohou rychle zasahovat při řešení 

mezinárodních krizích, by mohlo 

zvýšit flexibilitu a schopnost reakce 

EU ve vnější činnosti v krátkodobém 

horizontu, pokud jde o řešení 

měnících se situací, neboť se tak 

zmenší tlak na dosažení 

všeobecného konsenzu členských 

států; 

 

12. konstatuje, že EU se významně 

podílela na uklidnění a řešení zahraničních 

politických krizí, konkrétně když se 

některé členské státy pod záštitou Unie 

ujaly iniciativy např. v tzv. normandském 

formátu nebo při jednáních EU3+3 

s Íránem; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/14 

Pozměňovací návrh  14 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0392/2018 

David McAllister 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. chápe, že blízké hrozby určují 

politické priority; vyzývá však všechny 

členské státy, aby ctily zásadu solidarity 

zakotvenou ve Smlouvách (článek 80 

Smlouvy o fungování Evropské unie) 

a podnikly společně nezbytné kroky 

v reakci na migrační krizi, stejně jako 

učinily v případě výzev, které představují 

asertivní Rusko a Čína v hospodářském a 

bezpečnostním kontextu; dále se domnívá, 

že současná krize prověřila ochotu 

členských států k účinnější spolupráci při 

řešení společných problémů; vyzývá 

k tomu, aby obyvatelům oblasti zasažených 

konfliktem byla poskytnuta další 

humanitární pomoc a asistence; 

14. chápe, že blízké hrozby určují 

politické priority; dále se domnívá, že 

současná krize prověřila ochotu členských 

států k účinnější spolupráci při řešení 

společných problémů; vyzývá k tomu, aby 

obyvatelům oblasti zasažených konfliktem 

byla poskytnuta další humanitární pomoc 

a asistence; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/15 

Pozměňovací návrh  15 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0392/2018 

David McAllister 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. konstatuje, že vnitřní a vnější 

bezpečnost jsou spolu silně provázány; 

zdůrazňuje, že je nutné posílit vnitřní 

odolnost EU vůči zásahům zvnějšku a s 

mezinárodními partnery vytvořit společnou 

strategii, a to pokud se jedná o ochranu 

kritické infrastruktury i o základní instituce 

a charakteristické prvky našich demokracií; 

podporuje Komisi a místopředsedkyni 

Komise, vysokou představitelku v tom, aby 

v rámci strategie zmírňování rizik dále 

zlepšovala odolnost EU vůči teroristickým 

útokům, zejména džihádistickému 

terorismu jakožto jednomu z hlavních 

problémů, který dnes ohrožuje veřejnou 

bezpečnost v EU, vůči radikalizaci, 

nelegální migraci, opakovanému využívání 

chemických zbraní, propagandě, on-line a 

off-line dezinformačním kampaním, snaze 

Ruska vést kybernetické útoky a zasahovat 

do kampaní před volbami a referendy a 

dalším hybridním hrozbám, které vyžadují 

rychlé, asertivní a koordinované 

protiopatření; zdůrazňuje, že by měla být 

přijata veškerá možná opatření, aby 

nedošlo k ovlivnění voleb do Evropského 

parlamentu v roce 2019; 

15. konstatuje, že vnitřní a vnější 

bezpečnost jsou spolu silně provázány; 

zdůrazňuje, že je nutné posílit vnitřní 

odolnost EU vůči zásahům zvnějšku a s 

mezinárodními partnery vytvořit společnou 

strategii, a to pokud se jedná o ochranu 

kritické infrastruktury i o základní instituce 

a charakteristické prvky našich demokracií; 

podporuje Komisi a místopředsedkyni 

Komise, vysokou představitelku v tom, aby 

v rámci strategie zmírňování rizik dále 

zlepšovala odolnost EU vůči teroristickým 

útokům, zejména džihádistickému 

terorismu jakožto jednomu z hlavních 

problémů, který dnes ohrožuje veřejnou 

bezpečnost v EU, vůči radikalizaci, 

nelegální migraci, opakovanému využívání 

chemických zbraní, propagandě, on-line a 

off-line dezinformačním kampaním, snaze 

vést kybernetické útoky a zasahovat do 

kampaní před volbami a referendy a dalším 

hybridním hrozbám, které vyžadují rychlé, 

asertivní a koordinované protiopatření; 

zdůrazňuje, že by měla být přijata veškerá 

možná opatření, aby nedošlo k ovlivnění 

voleb do Evropského parlamentu v roce 

2019; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/16 

Pozměňovací návrh  16 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0392/2018 

David McAllister 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. zdůrazňuje skutečnost, že 

transatlantické partnerství se z 

krátkodobého pohledu potýká s velkým 

množstvím problémů a narušení, přesto 

však zůstává nepostradatelné pro 

bezpečnost a prosperitu na obou stranách 

Atlantského oceánu; vyjadřuje politování 

nad tím, že USA se postupně stahují z 

multilaterálního světového řádu, který se 

řídí pravidly, zejména nad jejich 

odstoupením od Pařížské dohody, 

společného komplexního akčního plánu 

(JCPOA) a dohody o transatlantickém 

partnerství (TPP) a nad jejich 

vystoupením z Rady OSN pro lidská 

práva, a dále vyjadřuje politování nad tím, 

že USA ukončily financování agentury 

UNRWA, různých agentur OSN, 

mnohostranných fór i mírových operací a 

útočí na Mezinárodní trestní soud (ICC); 

vyzývá EU, aby ve své reakci na taková 

rozhodnutí projevila jednotu, pevný postoj 

a přiměřenost, aby zopakovala svou plnou 

podporu společného komplexního akčního 

plánu (JCPOA), zajistila hmatatelné 

hospodářské výsledky s Íránem a chránila 

investice evropských společností 

investujících v Íránu před sankcemi 

Spojených států; dále EU žádá, aby 

zintenzivnila úsilí v oblasti diplomacie 

týkající se změny klimatu a aby 

16. zdůrazňuje skutečnost, že 

transatlantické partnerství se z 

krátkodobého pohledu potýká s velkým 

množstvím problémů a narušení, přesto 

však zůstává nepostradatelné pro 

bezpečnost a prosperitu na obou stranách 

Atlantského oceánu; konstatuje, že EU 

potvrzuje svou plnou podporu společného 

komplexního akčního plánu (JCPOA), aby 

zajistila hmatatelné hospodářské výsledky 

s Íránem a chránila investice evropských 

společností investujících v Íránu před 

sankcemi Spojených států; 
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dodržování Pařížské dohody zakotvila do 

všech obchodních a investičních dohod; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/17 

Pozměňovací návrh  17 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0392/2018 

David McAllister 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. znovu stvrzuje závazek EU 

podporovat svrchovanost, nezávislost 

a územní celistvosti svých partnerů; 

zdůrazňuje, že je třeba řešit všechny 

zamrzlé konflikty v souladu s 

mezinárodním právem, normami a 

zásadami s cílem zvýšit podporu pro 

obyvatele oblastí zasažených konfliktem, 

vnitřně vysídlené osoby a uprchlíky a 

bojovat proti pokusům o destabilizaci ze 

strany třetích zemí, zejména Ruska; znovu 

opakuje, že odsuzuje ruskou nelegální 

anexi Krymu a vojenskou intervenci na 

východní Ukrajině; žádá, aby bylo i nadále 

vyvíjeno úsilí o zajištění toho, že budou 

naplněny minské dohody, a požaduje, aby 

byly sankce EU vůči Rusku prodlouženy 

do doby, než Rusko tyto dohody naplní; 

dále odsuzuje pokračující militarizaci a 

zhoršující se bezpečností a humanitární 

situaci na okupovaných gruzínských 

územích Abcházie a regionu Cchinvali / 

Jižní Osetie a vyzývá Rusko, aby splnilo 

své povinnosti dle dohody o příměří z roku 

2008 zprostředkované EU; 

19. znovu stvrzuje závazek EU 

podporovat svrchovanost, nezávislost 

a územní celistvosti svých partnerů; 

zdůrazňuje, že je třeba řešit všechny 

zamrzlé konflikty v souladu s 

mezinárodním právem, normami a 

zásadami s cílem zvýšit podporu pro 

obyvatele oblastí zasažených konfliktem, 

vnitřně vysídlené osoby a uprchlíky a 

bojovat proti pokusům o destabilizaci ze 

strany třetích zemí; žádá, aby bylo i nadále 

vyvíjeno úsilí o zajištění toho, že budou 

naplněny minské dohody, a požaduje, aby 

EU stabilizovala diplomatické a 

hospodářské vztahy s Ruskem ukončením 

sankcí; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/18 

Pozměňovací návrh  18 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0392/2018 

David McAllister 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. zdůrazňuje, že EU musí hrát 

vedoucí úlohu na Blízkém východě a 

v oblasti Perského zálivu, a to 

prostřednictvím své rozhodné měkké síly a 

úplného provedení všech stávajících dohod 

o přidružení; vyjadřuje hluboké politování 

nad rozhodnutím vlády USA přesunout 

americké velvyslanectví v Izraeli z Tel 

Avivu do Jeruzaléma; vyzývá EU, aby se 

stala hybnou silou při obnovení 

skutečného mírového procesu na Blízkém 

východě, jehož výsledkem mají být dva 

státy; v souladu s rezolucí Rady 

bezpečnosti OSN č. 2254 opětovně 

zdůrazňuje nadřazenost ženevského 

procesu vedeného OSN při řešení syrského 

konfliktu; odsuzuje skutečnost, že Rusko a 

Írán podporují Asadův režim, jeho 
válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, a 

vyzývá EU a její členské státy, aby 

vyvinuly veškeré úsilí a ukončily zločiny 

páchané na syrských občanech a především 

používání chemických zbraní vůči nim; 

21. zdůrazňuje, že EU musí hrát 

vedoucí úlohu na Blízkém východě a 

v oblasti Perského zálivu, a to 

prostřednictvím své rozhodné měkké síly a 

úplného provedení všech stávajících dohod 

o přidružení; konstatuje, že EU usiluje o 

dvoustátní řešení; v souladu s rezolucí 

Rady bezpečnosti OSN č. 2254 opětovně 

zdůrazňuje nadřazenost ženevského 

procesu vedeného OSN při řešení syrského 

konfliktu; odsuzuje jakoukoli podporu 

poskytovanou hlavním válčícím frakcím v 

Sýrii a válečné zločiny a zločiny proti 

lidskosti, a vyzývá EU a její členské státy, 

aby vyvinuly veškeré úsilí a ukončily 

zločiny páchané na syrských občanech a 

především používání chemických zbraní 

vůči nim; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/19 

Pozměňovací návrh  19 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

 

Zpráva A8-0392/2018 

David McAllister 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. v návaznosti na nedávné 

prezidentské a parlamentní volby v regionu 

potvrzuje svůj závazek i nadále upevňovat 

silné vztahy se zeměmi Latinské Ameriky, 

podporovat obranu demokracie, právní stát 

a lidská práva jakožto základ pro hlubší 

integraci a spolupráci; vyjadřuje své 

hluboké znepokojení nad nedodržováním 

demokracie, lidských práv a právního státu 

na Kubě, v Nikaragui a ve Venezuele; se 

znepokojením bere na vědomí vývoj 

volebního procesu v Brazílii a vyjadřuje 

naději, že nová vláda neopustí cestu 

směřující k demokracii a právnímu státu; 

oceňuje úsilí všech stran zapojených do 

mírového procesu v Kolumbii; znovu 

opakuje, že plně podporuje tento mírový 

proces a jeho účinné provádění; 

23. v návaznosti na nedávné 

prezidentské a parlamentní volby v regionu 

potvrzuje svůj závazek i nadále upevňovat 

silné vztahy se zeměmi Latinské Ameriky, 

podporovat obranu demokracie, právní stát 

a lidská práva jakožto základ pro hlubší 

integraci a spolupráci; vyjadřuje své 

hluboké znepokojení nad nedodržováním 

demokracie, lidských práv a právního státu 

na Kubě, v Nikaragui a ve Venezuele;  bere 

na vědomí vývoj volebního procesu v 

Brazílii; oceňuje úsilí všech stran 

zapojených do mírového procesu 

v Kolumbii; znovu opakuje, že plně 

podporuje tento mírový proces a jeho 

účinné provádění; 

Or. en 

 

 


