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 A8-0392/20 

Pozměňovací návrh  20 

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 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. věří, že měkká síla a budování 

institucí samy o sobě nemohou, navzdory 

svému významu, stačit k tomu, aby 

vytvořily dostatečný vliv ve světě, v němž 

roste váha mocenské politiky a tvrdé síly; 

domnívá se, že účinnost zahraniční politiky 

EU bude v konečném důsledku do značné 

míry záviset na účinné kombinaci nástrojů 

tvrdé a měkké síly, včetně otevřeného 

dialogu, na schopnosti EU jít příkladem a 

na zdrojích a kapacitách vyhrazených na 

podporu této politiky, včetně přiměřených 

finančních zdrojů, účinného 

multilateralismu, kombinace měkké síly a 

důvěryhodné tvrdé síly, sdružování 

vojenských kapacit a ochoty členských 

států vzdát se v této souvislosti 

rozhodování a spolupracovat s NATO a s 

dalšími podobně smýšlejícími zeměmi; 

24. věří, že měkká síla a budování 

institucí samy o sobě nemohou, navzdory 

svému významu, stačit k tomu, aby 

vytvořily dostatečný vliv ve světě, v němž 

roste váha mocenské politiky a tvrdé síly; 

domnívá se, že účinnost zahraniční politiky 

EU bude v konečném důsledku do značné 

míry záviset na účinné kombinaci nástrojů 

tvrdé a měkké síly, včetně otevřeného 

dialogu, na schopnosti EU jít příkladem 

bez rozsáhlé administrativy ESVČ, 

účinného multilateralismu, kombinace 

měkké síly a důvěryhodné tvrdé síly a 

ochoty členských států koordinovat v této 

souvislosti rozhodování a spolupracovat s 

NATO a s dalšími podobně smýšlejícími 

zeměmi; 

Or. en 
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 A8-0392/21 

Pozměňovací návrh  21 

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 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. zdůrazňuje, že vytváření nových 

formátů, např. Rady bezpečnosti EU, jak 

prosazují kancléřka Merkelová a 

prezident Macron, a nové způsoby užší 

koordinace v EU a s mezinárodními orgány 

by případně mohly přispět ke zefektivnění 

rozhodovacích procesů v rámci SZBP; 

zastává názor, že společně se zřízením 

těchto struktur by měly být rovněž 

vytvořeny mechanismy pro zajištění jejich 

demokratické kontroly; 

27. zdůrazňuje, že vytváření nových 

formátů, např. Rady bezpečnosti EU, a 

nové způsoby užší koordinace v EU a s 

mezinárodními orgány by případně mohly 

přispět ke zefektivnění rozhodovacích 

procesů v rámci SZBP; zastává názor, že 

společně se zřízením těchto struktur by 

měly být rovněž vytvořeny mechanismy 

pro zajištění jejich demokratické kontroly, 

přičemž rozhodnutí členských států jsou 

přijímána jednomyslně a se souhlasem 

vnitrostátních parlamentů; 

Or. en 
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 A8-0392/22 

Pozměňovací návrh  22 

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 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. podporuje diskusi v EU o nových 

formátech, včetně návrhu předsedy 

Komise Junckera, který představil ve svém 

projevu o stavu Unie dne 12. září 2018, 

aby se v určitých oblastech SZBP, 

zejména v otázkách lidských práv, sankcí 

a civilních misí, nahradilo pravidlo 

jednomyslného hlasování, které je 

v současnosti vyžadováno Smlouvami, 

hlasováním kvalifikovanou většinou; 

vyzývá členské státy, aby prověřily 

způsoby, jak jednat v kontextu SZBP a 

SBOP účinněji; domnívá se, že hlasování 

kvalifikovanou většinou by EU umožnilo 

jednat rozhodněji, rychleji a účinněji; 

vyzývá Evropskou radu, aby tuto  

iniciativu realizovala pomocí 

překlenovacího ustanovení podle čl. 31 

odst. 3 SEU; dále ji vybízí, aby zvážila 

rozšíření hlasování kvalifikovanou 

většinou na další oblasti SZBP v rámci 

širší diskuse o využívání většinového 

hlasování v případě politik EU; uznává, že 

je třeba hledat kreativní řešení pro 

budoucí spolupráci mezi Evropskou unií a 

Spojeným královstvím v oblasti SZBP a 

SBOP, přičemž je třeba přihlédnout k 

zásadám stanoveným v usnesení ze dne 

14. března 2018 o rámci budoucích vztahů 

mezi EU a Spojeným královstvím; 

vypouští se 
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