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5.12.2018 A8-0392/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

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 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. vyzýva ESVČ, aby vytvorila 

tematicky orientované koalície s podobne 

zmýšľajúcimi krajinami s cieľom 

podporiť a presadzovať medzinárodný 

poriadok založený na pravidlách, 

multilateralizmus a voľný a spravodlivý 

obchod a aby hľadala riešenia globálnych 

výziev vrátane zmien rovnováhy moci 

založené na spolupráci; vyzýva ESVČ, aby 

s rozvíjajúcimi sa mocnosťami 

spolupracovala na zabezpečení svetových 

verejných statkov, ako je mier a 

bezpečnosť, a to aj spoluprácou v 

operáciách prevencie a riadenia kríz na 

celom svete, zmierňovaní zmeny klímy 

vrátane udržateľného riadenia 

prírodných zdrojov, čistého ovzdušia a 

vody a nekontaminovanej pôdy, ako aj 

obrany a presadzovania ľudských práv a 

finančnej stability; pripomína význam 

medziparlamentných vzťahov na podporu 

týchto cieľov; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

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 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. odsudzuje opakované využívanie 

práva veta zo strany Ruska v 

Bezpečnostnej rade OSN a považuje ho za 

podkopávanie medzinárodného úsilia o 

mier a urovnávanie konfliktov; 
poznamenáva, že patové situácie v 

Bezpečnostnej rade OSN sú prekážkou v 

činnosti medzinárodného spoločenstva a 

bránia riešeniu kríz; opätovne vyzýva 

členské štáty na podporu reforiem v 

zložení a fungovaní Bezpečnostnej rady; 

zdôrazňuje, že EÚ je odhodlaná posilniť 

medzinárodnú úlohu OSN; 

11. poznamenáva, že patové situácie v 

Bezpečnostnej rade OSN sú prekážkou v 

činnosti medzinárodného spoločenstva a 

bránia riešeniu kríz; opätovne vyzýva 

členské štáty na podporu reforiem v 

zložení a fungovaní Bezpečnostnej rady; 

zdôrazňuje, že EÚ je odhodlaná 

spolupracovať s OSN; 

Or. en 



 

AM\1171281SK.docx  PE631.559v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

5.12.2018 A8-0392/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

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 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. konštatuje, že EÚ zohrávala dôležitú 

úlohu pri zmierňovaní a riešení 

zahraničnopolitických kríz, najmä 

vtedy, keď niektoré členské štáty 

prevzali pod záštitou Únie vedenie, 

napríklad v prípade normandskej 

štvorky alebo rokovaní EÚ3 + 3 s 

Iránom; zastáva názor, že pri rozvoji 

intenzívnejšej spolupráce v oblasti 

bezpečnosti a obrany z dlhodobého 

hľadiska môže prípadné vytváranie 

ad hoc koalícií členských štátov, 

ktoré dokážu rýchlo zasiahnuť v 

prípade medzinárodných kríz, zvýšiť 

flexibilitu vonkajšej činnosti EÚ a 

jej schopnosť reagovať na meniace 

sa situácie v krátkodobom horizonte, 

znížením tlaku na potrebu 

dosiahnuť všeobecný konsenzus 

členských štátov; 

 

12. konštatuje, že EÚ zohrávala 

dôležitú úlohu pri zmierňovaní a riešení 

zahraničnopolitických kríz, najmä vtedy, 

keď niektoré členské štáty prevzali pod 

záštitou Únie vedenie, napríklad v prípade 

normandskej štvorky alebo rokovaní EÚ3 

+ 3 s Iránom; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

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 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. chápe, že bezprostrednosť hrozieb 

rozhoduje o politických prioritách; vyzýva 

však všetky členské štáty, aby dodržiavali 

zásadu solidarity zakotvenú v zmluvách 

(článok 80 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie) a podnikli potrebné kroky v 

spoločnej reakcii na migračnú krízu tak, 

ako spoločne solidárne zareagovali na 

problémy, ktoré spôsobilo asertívne 

konanie Ruska a Číny v hospodárskom a 

bezpečnostnom kontexte; naďalej sa 

domnieva, že súčasné krízy preverujú 

ochotu členských štátov účinnejšie 

spolupracovať na riešení spoločných 

výziev; vyzýva na dodatočnú humanitárnu 

pomoc obyvateľstvu, ktoré bolo zasiahnuté 

konfliktom; 

14. chápe, že bezprostrednosť hrozieb 

rozhoduje o politických prioritách; naďalej 

sa domnieva, že súčasné krízy preverujú 

ochotu členských štátov účinnejšie 

spolupracovať na riešení spoločných 

výziev; vyzýva na dodatočnú humanitárnu 

pomoc obyvateľstvu, ktoré bolo zasiahnuté 

konfliktom; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

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 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. konštatuje, že vnútorná aj vonkajšia 

bezpečnosť sú čoraz viac vzájomne 

prepojené; zdôrazňuje, že treba posilniť 

vnútornú odolnosť EÚ voči vonkajším 

zásahom a stanoviť spoločnú stratégiu s 

medzinárodnými partnermi, pokiaľ ide o 

ochranu kritickej infraštruktúry, ako aj 

základných inštitúcií a symbolov našich 

demokracií; podporuje Komisiu a PK/VP v 

ďalšom zvyšovaní odolnosti EÚ ako 

súčasti stratégie znižovania rizika, voči 

teroristickým útokom, najmä 

džihádistického terorizmu ako jednej z 

hlavných výziev, ktorým v súčasnosti čelí 

verejná bezpečnosť v EÚ, voči 

radikalizácii, nelegálnej migrácii, 

opakovanému použitiu chemických zbraní, 

propagande, dezinformačným kampaniam 

na internete aj inde, ruským pokusom o 

uskutočňovanie kybernetických útokov a 

zasahovanie do volebných a referendových 

kampaní a voči iným hybridným hrozbám, 

ktoré si vyžadujú rýchle, asertívne a 

koordinované protiopatrenia; zdôrazňuje, 

že by sa mali prijať všetky možné 

opatrenia na zabránenie akémukoľvek 

zasahovaniu do volieb do Európskeho 

parlamentu v roku 2019; 

15. konštatuje, že vnútorná aj vonkajšia 

bezpečnosť sú čoraz viac vzájomne 

prepojené; zdôrazňuje, že treba posilniť 

vnútornú odolnosť EÚ voči vonkajším 

zásahom a stanoviť spoločnú stratégiu s 

medzinárodnými partnermi, pokiaľ ide o 

ochranu kritickej infraštruktúry, ako aj 

základných inštitúcií a symbolov našich 

demokracií; podporuje Komisiu a PK/VP v 

ďalšom zvyšovaní odolnosti EÚ ako 

súčasti stratégie znižovania rizika, voči 

teroristickým útokom, najmä 

džihádistického terorizmu ako jednej z 

hlavných výziev, ktorým v súčasnosti čelí 

verejná bezpečnosť v EÚ, voči 

radikalizácii, nelegálnej migrácii, 

opakovanému použitiu chemických zbraní, 

propagande, dezinformačným kampaniam 

na internete aj inde, pokusom o 

uskutočňovanie kybernetických útokov a 

zasahovanie do volebných a referendových 

kampaní a voči iným hybridným hrozbám, 

ktoré si vyžadujú rýchle, asertívne a 

koordinované protiopatrenia; zdôrazňuje, 

že by sa mali prijať všetky možné 

opatrenia na zabránenie akémukoľvek 

zasahovaniu do volieb do Európskeho 

parlamentu v roku 2019; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

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 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. zdôrazňuje skutočnosť, že 

transatlantické partnerstvo čelí v 

krátkodobom horizonte množstvu výziev a 

problémov, no napriek tomu je naďalej 

nenahraditeľné pre bezpečnosť a prosperitu 

na oboch stranách Atlantiku; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že USA postupne 

upúšťajú od multilaterálneho svetového 

poriadku založeného na pravidlách a 

odstúpili od Parížskej dohody, spoločného 

komplexného akčného plánu, dohody o 

Transpacifickom partnerstve (TPP) a 

Rady OSN pre ľudské práva, pozastavili 

financovanie UNRWA a rôznych agentúr 

OSN a multilaterálnych fór, ako aj 

operácií na udržiavanie mieru a útočia na 

Medzinárodný trestný súd; vyzýva EÚ, aby 

vo svojich odpovediach na takéto 

rozhodnutia preukázala jednotu, pevnosť 

a proporcionalitu, aby opätovne potvrdila 

svoju plnú podporu spoločnému 

komplexnému akčnému plánu, zabezpečila 

dosiahnutie hmatateľných hospodárskych 

výsledkov s Iránom a chránila európske 

spoločnosti, ktoré investujú v Iráne, pred 

sankciami USA; vyzýva ďalej EÚ, aby 

zintenzívnila úsilie v diplomacii v oblasti 

zmeny klímy a zahrnula dodržiavanie 

Parížskej dohody do všetkých obchodných 

a investičných dohôd; 

16. zdôrazňuje skutočnosť, že 

transatlantické partnerstvo čelí v 

krátkodobom horizonte množstvu výziev a 

problémov, no napriek tomu je naďalej 

nenahraditeľné pre bezpečnosť a prosperitu 

na oboch stranách Atlantiku; 

poznamenáva, že EÚ opätovne potvrdzuje 

svoju plnú podporu spoločnému 

komplexnému akčnému plánu, aby 

zabezpečila dosiahnutie hmatateľných 

hospodárskych výsledkov s Iránom a 

chránila európske spoločnosti, ktoré 

investujú v Iráne, pred sankciami USA; 
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5.12.2018 A8-0392/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

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 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. opätovne potvrdzuje záväzok EÚ 

podporovať zvrchovanosť, nezávislosť a 

územnú celistvosť svojich partnerov; 

zdôrazňuje, že treba vyriešiť všetky 

zmrazené konflikty v súlade s 

medzinárodným právom, normami a 

zásadami, zvýšiť podporu obyvateľov 

postihnutých konfliktom, vnútorne 

vysídlených osôb a utečencov a bojovať 

proti pokusom o destabilizáciu z tretích 

krajín, najmä z Ruska; opätovne 

odsudzuje ruskú nezákonnú anexiu 

Krymu a vojenskú intervenciu na východe 

Ukrajiny; vyzýva na pokračovanie úsilia o 

zabezpečenie vykonávania dohôd z Minska 

a žiada, aby sa sankcie EÚ voči Rusku 

predĺžili, kým tieto dohody nebude plniť; 

okrem toho odsudzuje pokračujúcu 

militarizáciu a zhoršujúcu sa 

bezpečnostnú a humanitárnu situáciu na 

gruzínskych okupovaných územiach 

Abcházska a Južného Osetska a vyzýva 

Rusko, aby plnilo svoje záväzky 

vyplývajúce z dohody o prímerí z roku 

2008, ktorú sprostredkovala EÚ; 

19. opätovne potvrdzuje záväzok EÚ 

podporovať zvrchovanosť, nezávislosť a 

územnú celistvosť svojich partnerov; 

zdôrazňuje, že treba vyriešiť všetky 

zmrazené konflikty v súlade s 

medzinárodným právom, normami a 

zásadami, zvýšiť podporu obyvateľov 

postihnutých konfliktom, vnútorne 

vysídlených osôb a utečencov a bojovať 

proti pokusom o destabilizáciu z tretích 

krajín; vyzýva na pokračovanie úsilia o 

zabezpečenie vykonávania dohôd z Minska 

a žiada EÚ, aby stabilizovala diplomatické 

a hospodárske vzťahy s Ruskom 

ukončením týchto sankcií; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

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 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. zdôrazňuje, že EÚ musí zohrávať 

vedúcu úlohu na Blízkom východe a v 

oblasti Perzského zálivu pomocou 

rozhodnej mäkkej moci a riadneho 

vykonávania všetkých dohôd o pridružení; 

vyjadruje hlboké poľutovanie nad 

rozhodnutím vlády USA premiestniť 

americké veľvyslanectvo v Izraeli z Tel 

Avivu do Jeruzalema; požaduje, aby EÚ 

bola hnacou silou obnovy skutočného 

mierového procesu na Blízkom východe, 
ktorého cieľom je riešenie založené na 

existencii dvoch štátov; znovu potvrdzuje 

nadradenosť ženevského procesu vedeného 

OSN v riešení sýrskeho konfliktu v súlade 

s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 

2254; odsudzuje ruskú a iránsku podporu 

Asadovho režimu, jeho vojnových zločinov 
a zločinov proti ľudskosti, a vyzýva EÚ a 

jej členské štáty, aby vyvinuli všetko úsilie 

na zastavenie zločinov proti sýrskemu 

obyvateľstvu a predovšetkým používaniu 

chemických zbraní proti nemu; 

21. zdôrazňuje, že EÚ musí zohrávať 

vedúcu úlohu na Blízkom východe a v 

oblasti Perzského zálivu pomocou 

rozhodnej mäkkej moci a riadneho 

vykonávania všetkých dohôd o pridružení; 

konštatuje, že cieľom EÚ je riešenie 

založené na existencii dvoch štátov; znovu 

potvrdzuje nadradenosť ženevského 

procesu vedeného OSN v riešení sýrskeho 

konfliktu v súlade s rezolúciou 

Bezpečnostnej rady OSN č. 2254; 

odsudzuje akúkoľvek podporu hlavných 

bojujúcich frakcií v Sýrii a ich vojnové 

zločiny a zločiny proti ľudskosti a vyzýva 

EÚ a jej členské štáty, aby vyvinuli všetko 

úsilie na zastavenie zločinov proti 

sýrskemu obyvateľstvu a predovšetkým 

používaniu chemických zbraní proti nemu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

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 23 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. v období po nedávnych 

prezidentských a parlamentných voľbách v 

Latinskej Amerike opätovne vyjadruje svoj 

záväzok pokračovať v budovaní pevných 

vzťahov s jej krajinami, podporovať 

obranu demokracie, právneho štátu a 

ľudských práv ako základného kameňa 

hlbšej integrácie a spolupráce; vyjadruje 

hlboké znepokojenie nad nedostatočným 

dodržiavaním demokracie, ľudských práv a 

zásad právneho štátu na Kube, v Nikarague 

a vo Venezuele; so znepokojením berie na 

vedomie volebný vývoj v Brazílii a 

vyjadruje nádej, že nová vláda zostane 

verná demokracii a právnemu štátu; 

oceňuje úsilie všetkých strán zapojených 

do mierového procesu v Kolumbii; opakuje 

svoju plnú podporu tomuto mierovému 

procesu a jeho účinnému vykonávaniu; 

23. v období po nedávnych 

prezidentských a parlamentných voľbách v 

Latinskej Amerike opätovne vyjadruje svoj 

záväzok pokračovať v budovaní pevných 

vzťahov s jej krajinami, podporovať 

obranu demokracie, právneho štátu a 

ľudských práv ako základného kameňa 

hlbšej integrácie a spolupráce; vyjadruje 

hlboké znepokojenie nad nedostatočným 

dodržiavaním demokracie, ľudských práv a 

zásad právneho štátu na Kube, v Nikarague 

a vo Venezuele; berie na vedomie volebný 

vývoj v Brazílii; oceňuje úsilie všetkých 

strán zapojených do mierového procesu v 

Kolumbii; opakuje svoju plnú podporu 

tomuto mierovému procesu a jeho 

účinnému vykonávaniu; 

Or. en 

 

 


