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5.12.2018 A8-0392/11 

Predlog spremembe  11 

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 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poziva ESZD, naj oblikuje 

„koalicije na podlagi vprašanj“ s podobno 

mislečimi državami, da bi podprla in 

spodbudila mednarodno ureditev na 

podlagi pravil, multilateralizem ter prosto 

in pravično trgovino ter si prizadeva za 

sodelovanje pri rešitvah za globalne izzive, 

vključno s spreminjajočim se ravnotežjem 

moči; poziva ESZD, naj sodeluje s silami 

v vzponu pri zagotavljanju svetovnih 

javnih dobrin, kot sta mir in varnost, tudi 

tako, da z njimi sodeluje pri operacijah 

preprečevanja in obvladovanja kriz po 

svetu, blažitvi podnebnih sprememb, 

vključno s trajnostnim upravljanjem 

naravnih virov, čistim zrakom in vodo ter 

neonesnaženo zemljo, pa tudi pri 

zagovarjanju in spodbujanju človekovih 

pravic in finančne stabilnosti; želi 

spomniti, kako pomembni so 

medparlamentarni odnosi za podpiranje 

teh ciljev; 

črtano 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/12 

Predlog spremembe  12 

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 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. obsoja dejstvo, da Rusija vedno 

znova uporablja pravico veta v 

Varnostnem svetu OZN, in meni, da s tem 

spodkopava mednarodna prizadevanja za 

mir in rešitev konfliktov; ugotavlja, da 

zastoji v Varnostnem svetu OZN ovirajo 

ukrepanje mednarodne skupnosti in 

preprečujejo reševanje kriz; ponovno 

poziva države članice, naj podprejo 

reformo sestave in delovanja Varnostnega 

sveta; poudarja, da je EU zavezana krepitvi 

mednarodne vloge OZN; 

11. ugotavlja, da zastoji v varnostnem 

svetu OZN ovirajo ukrepanje mednarodne 

skupnosti in preprečujejo reševanje kriz; 

ponovno poziva države članice, naj 

podprejo reformo sestave in delovanja 

Varnostnega sveta; poudarja, da je EU 

zavezana sodelovanju z OZN; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/13 

Predlog spremembe  13 

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 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. je seznanjen, da ima EU pomembno 

vlogo pri umiritvi in reševanju 

zunanjepolitičnih kriz, ko na primer 

nekatere države članice prevzamejo 

vodstvo pod okriljem Unije kot celote, kot 

so normandijska četverica ali pogajanja 

EU3+3 z Iranom; meni, da bi si sicer bilo 

treba prizadevati za dolgoročno okrepitev 

varnostnega in obrambnega sodelovanja, 

da pa bi lahko, kjer je to ustrezno, 

ustanovitev priložnostnih koalicij držav 

članic, ki lahko hitro posredujejo v odziv 

na mednarodne krize, zagotovilo, da bo 

zunanje delovanje EU postalo 

kratkoročno prožnejše in bolj odzivno v 

spreminjajočih se razmerah, saj bi se 

zmanjšal pritisk glede doseganja 

splošnega soglasja med državami 

članicami; 

 

12. je seznanjen, da ima EU pomembno 

vlogo pri umiritvi in reševanju 

zunanjepolitičnih kriz, ko na primer 

nekatere države članice prevzamejo 

vodstvo pod okriljem Unije kot celote, kot 

so normandijska četverica ali pogajanja 

EU 3 + 3 z Iranom; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/14 

Predlog spremembe  14 

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 14 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. se zaveda, da bližina groženj določa 

politične prednostne naloge; kljub temu 

poziva vse države članice, naj spoštujejo 

načelo solidarnosti, ki je zapisano v 

Pogodbah (člen 80 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije) in sprejmejo potrebne 

ukrepe za skupno odzivanje na 

migracijsko krizo, tako kot so se vse 

države članice s solidarnostjo odzvale na 

izzive, ki jih pomenita odločna Rusija in 

Kitajska v ekonomskem in varnostnem 

okviru; prav tako meni, da so sedanje krize 

preizkusile pripravljenost držav članic za 

učinkovitejše sodelovanje pri obravnavanju 

skupnih izzivov; poziva k nadaljnji 

humanitarni pomoči prebivalcem, ki jih je 

prizadel konflikt; 

14. se zaveda, da bližina groženj določa 

politične prednostne naloge; prav tako 

meni, da so sedanje krize preizkusile 

pripravljenost držav članic za učinkovitejše 

sodelovanje pri obravnavanju skupnih 

izzivov; poziva k nadaljnji humanitarni 

pomoči prebivalcem, ki jih je prizadel 

konflikt; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/15 

Predlog spremembe  15 

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 15 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. ugotavlja, da sta notranja in zunanja 

varnost vedno bolj prepleteni; poudarja, da 

je treba okrepiti notranjo odpornost EU na 

zunanje vmešavanje in določiti skupno 

strategijo z mednarodnimi partnerji, in 

sicer v smislu varovanja kritične 

infrastrukture ter temeljnih institucij in 

simbolov naših demokracij; podpira 

Komisijo in podpredsednico/visoko 

predstavnico pri nadaljnjem povečanju 

odpornosti EU – v okviru strategije za 

zmanjšanje tveganj – na teroristične 

napade, zlasti na džihadistični terorizem 

kot enega glavnih izzivov za javno varnost 

v EU dandanes, radikalizacijo, 

ponavljajočo se uporabo kemičnega orožja, 

propagando, dezinformacijske kampanje v 

spletu in zunaj njega, ruske poskuse 

izvedbe kibernetskih napadov in 

vmešavanja v predvolilne in 

referendumske kampanje ter druge 

hibridne grožnje, za katere so potrebni 

hitri, odločni in usklajeni protiukrepi; 

poudarja, da bi bilo treba sprejeti vse 

razpoložljive ukrepe, da bi preprečili 

vmešavanje pri volitvah v Evropski 

parlament leta 2019; 

15. ugotavlja, da sta notranja in zunanja 

varnost vedno bolj prepleteni; poudarja, da 

je treba okrepiti notranjo odpornost EU na 

zunanje vmešavanje in določiti skupno 

strategijo z mednarodnimi partnerji, in 

sicer v smislu varovanja kritične 

infrastrukture ter temeljnih institucij in 

simbolov naših demokracij; podpira 

Komisijo in podpredsednico/visoko 

predstavnico pri nadaljnjem povečanju 

odpornosti EU – v okviru strategije za 

zmanjšanje tveganj – na teroristične 

napade, zlasti na džihadistični terorizem 

kot enega glavnih izzivov za javno varnost 

v EU dandanes, radikalizacijo, 

ponavljajočo se uporabo kemičnega orožja, 

propagando, dezinformacijske kampanje v 

spletu in zunaj njega, poskuse izvedbe 

kibernetskih napadov in vmešavanja v 

predvolilne in referendumske kampanje ter 

druge hibridne grožnje, za katere so 

potrebni hitri, odločni in usklajeni 

protiukrepi; poudarja, da bi bilo treba 

sprejeti vse razpoložljive ukrepe, da bi 

preprečili vmešavanje pri volitvah v 

Evropski parlament leta 2019; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/16 

Predlog spremembe  16 

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 16 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poudarja, da se čezatlantsko 

partnerstvo kratkoročno sooča s številnimi 

izzivi in motnjami, da pa ostaja 

nepogrešljivo za varnost in blaginjo na 

obeh straneh Atlantika; obžaluje postopen 

umik ZDA iz multilateralne svetovne 

ureditve, ki temelji na pravilih, in sicer 

njihov umik iz Pariškega sporazuma, 

skupnega celovitega načrta ukrepanja, 

sporazuma o čezpacifiškem partnerstvu in 

Sveta OZN za človekove pravice, dejstvo, 

da so prenehale financirati UNRWA ter 

različne agencije OZN in večstranske 

forume, ter njihove napade na 

Mednarodno kazensko sodišče (MKS); 

poziva EU, naj izkaže enotnost, odločnost 

in sorazmernost v svojih odzivih na takšne 

odločitve, ponovno potrdi popolno 

podporo skupnemu celovitemu načrtu 

ukrepanja, zagotovi oprijemljive 

ekonomske rezultate z Iranom ter evropska 

podjetja, ki vlagajo v Iran, zaščiti pred 

sankcijami ZDA; prav tako poziva, naj EU 

okrepi prizadevanja v okviru diplomacije 

na področju podnebnih sprememb ter 

vključi upoštevanje Pariškega sporazuma 

v vse trgovinske in naložbene sporazume; 

16. poudarja, da se čezatlantsko 

partnerstvo kratkoročno sooča s številnimi 

izzivi in motnjami, da pa ostaja 

nepogrešljivo za varnost in blaginjo na 

obeh straneh Atlantika; ugotavlja, da EU 

ponovno potrjuje, da podpira skupni 

celoviti načrt ukrepanja, da se zagotovijo 

oprijemljivi ekonomski rezultati z Iranom 

ter evropska podjetja, ki vlagajo v Iran, 

zaščiti pred sankcijami ZDA; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/17 

Predlog spremembe  17 

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 19 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. ponovno poudarja zavezanost EU 

podpori suverenosti, neodvisnosti in 

ozemeljski celovitosti njenih partnerjev; 

poudarja, da je treba vse zamrznjene 

konflikte obravnavati v skladu z 

mednarodnim pravom, normami in načeli, 

povečati podporo prebivalcem, notranje 

razseljenim osebam in beguncem, ki so jih 

prizadeli konflikti, ter se boriti proti 

poskusom destabilizacije iz tretjih držav, 

zlasti Rusije; ponovno izraža obsojanje 

nezakonite priključitve Krima in 

vojaškega posredovanja v vzhodni 

Ukrajini, ki ju je izvedla Rusija; poziva k 

nadaljnjim prizadevanjem za zagotovitev 

izvajanja sporazumov iz Minska in poziva 

k podaljšanju sankcij EU proti Rusiji, 

dokler ne bo upoštevala teh sporazumov; 

obsoja tudi nadaljnjo militarizacijo in vse 

slabše varnostne in humanitarne razmere 

na gruzijskih zasedenih ozemljih Abhaziji 

in Južni Osetiji ter poziva Rusijo, naj 

izpolni svoje obveznosti v okviru 

sporazuma o premirju iz leta 2008, pri 

katerem je posredovala EU; 

19. ponovno poudarja zavezanost EU 

podpori suverenosti, neodvisnosti in 

ozemeljski celovitosti njenih partnerjev; 

poudarja, da je treba vse zamrznjene 

konflikte obravnavati v skladu z 

mednarodnim pravom, normami in načeli, 

povečati podporo prebivalcem, notranje 

razseljenim osebam in beguncem, ki so jih 

prizadeli konflikti, ter se boriti proti 

poskusom destabilizacije iz tretjih držav; 

poziva k nadaljnjim prizadevanjem za 

zagotovitev izvajanja sporazumov iz 

Minska in poziva EU, naj diplomatske in 

gospodarske odnose z Rusijo stabilizira, 

tako da sankcije odpravi; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/18 

Predlog spremembe  18 

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 21 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. poudarja, da mora EU prevzeti 

vodilno vlogo na Bližnjem vzhodu in v 

Perzijskem zalivu, s svojo odločno mehko 

močjo in popolnim izvajanjem vseh 

obstoječih pridružitvenih sporazumov; 

globoko obžaluje odločitev vlade ZDA, da 

preseli ameriško veleposlaništvo v Izraelu 

iz Tel Aviva v Jeruzalem; poziva, naj bo 
EU gonilna sila pri obnovitvi resničnega 

mirovnega procesa na Bližnjem vzhodu, 

katerega cilj bo rešitev z dvema državama; 

ponovno potrjuje, da ima proces iz Ženeve, 

ki ga vodi OZN, prednost pri reševanju 

konflikta v Siriji v skladu z resolucijo 

Varnostnega sveta OZN št. 2254; obsoja 

rusko in iransko podporo Asadovemu 

režimu, njegove vojne zločine in zločine 

proti človečnosti ter poziva EU in države 

članice, naj storijo vse, kar je v njihovi 

moči, da bi zaustavili zločine nad sirskim 

prebivalstvom in zlasti uporabo kemičnega 

orožja proti njemu; 

21. poudarja, da mora EU prevzeti 

vodilno vlogo na Bližnjem vzhodu in v 

Perzijskem zalivu, s svojo odločno mehko 

močjo in popolnim izvajanjem vseh 

obstoječih pridružitvenih sporazumov; 

ugotavlja, da si EU prizadeva za rešitev z 

dvema državama; ponovno potrjuje, da ima 

proces iz Ženeve, ki ga vodi OZN, 

prednost pri reševanju konflikta v Siriji v 

skladu z resolucijo varnostnega sveta OZN 

št. 2254; obsoja vsakršno podporo 

glavnimi vojskujočim se stranem v Siriji 

in njihove vojne zločine in zločine proti 

človečnosti ter poziva EU in države 

članice, naj storijo vse, kar je v njihovi 

moči, da bi zaustavili zločine nad sirskim 

prebivalstvom in zlasti uporabo kemičnega 

orožja proti njemu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/19 

Predlog spremembe  19 

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 23 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. po nedavnih predsedniških in 

parlamentarnih volitvah v regiji ponovno 

potrjuje svojo zavezanost nadaljnjemu 

vzpostavljanju trdnih odnosov z državami 

Latinske Amerike, pri čemer se bo 

spodbujalo varovanje demokracije, pravne 

države in človekovih pravic kot temeljev 

za poglobljeno povezovanje in 

sodelovanje; izraža globoko zaskrbljenost 

zaradi pomanjkanja spoštovanja 

demokracije, človekovih pravic in pravne 

države na Kubi, v Nikaragvi in Venezueli; 

je zaskrbljen zaradi razvoja dogodkov po 

volitvah v Braziliji in izraža upanje, da bo 

nova vlada ostala na poti demokracije in 

pravne države; izraža pohvalo 

prizadevanjem vseh strani, vključenih v 

mirovni proces v Kolumbiji; ponovno 

izraža polno podporo temu mirovnemu 

procesu in njegovemu dejanskemu 

izvajanju; 

23. po nedavnih predsedniških in 

parlamentarnih volitvah v regiji ponovno 

potrjuje svojo zavezanost nadaljnjemu 

vzpostavljanju trdnih odnosov z državami 

Latinske Amerike, pri čemer se bo 

spodbujalo varovanje demokracije, pravne 

države in človekovih pravic kot temeljev 

za poglobljeno povezovanje in 

sodelovanje; izraža globoko zaskrbljenost 

zaradi pomanjkanja spoštovanja 

demokracije, človekovih pravic in pravne 

države na Kubi, v Nikaragvi in Venezueli; 

je seznanjen z dogajanjem na volitvah v 

Braziliji; izraža pohvalo prizadevanjem 

vseh strani, vključenih v mirovni proces v 

Kolumbiji; ponovno izraža polno podporo 

temu mirovnemu procesu in njegovemu 

dejanskemu izvajanju; 

Or. en 

 

 


