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5.12.2018 A8-0392/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

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 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. domnieva sa, že hoci majú mäkká 

moc a budovanie inštitúcií veľký význam, 

samé osebe nemôžu stačiť na to, aby 

pôsobili vplyvne vo svete, v ktorom majú 

čoraz väčšiu váhu mocenská politika a 

tvrdá sila; domnieva sa, že účinnosť 

zahraničnej politiky EÚ bude v konečnom 

dôsledku do veľkej miery závisieť od 

účinnej kombinácie nástrojov tvrdej a 

mäkkej moci vrátane otvoreného dialógu, 

od jej schopnosti viesť a ísť príkladom a od 

zdrojov a spôsobilostí, ktoré ju podporujú, 

vrátane primeraných finančných zdrojov, 

skutočného multilateralizmu, kombinácie 

mäkkej a dôveryhodnej tvrdej moci, 

spoločného využívania vojenských 

spôsobilostí a ochoty členských štátov 

vzdať sa rozhodovania v tejto súvislosti, 

ako aj od spolupráce s NATO a inými 

podobne zmýšľajúcimi krajinami; 

24. domnieva sa, že hoci majú mäkká 

moc a budovanie inštitúcií veľký význam, 

samé osebe nemôžu stačiť na to, aby 

pôsobili vplyvne vo svete, v ktorom majú 

čoraz väčšiu váhu mocenská politika a 

tvrdá sila; domnieva sa, že účinnosť 

zahraničnej politiky EÚ bude v konečnom 

dôsledku do veľkej miery závisieť od 

účinnej kombinácie nástrojov tvrdej a 

mäkkej moci vrátane otvoreného dialógu, 

od jej schopnosti ísť príkladom bez 

rozsiahlej administratívy ESVČ, účinného 

multilateralizmu, kombinácie mäkkej a 

dôveryhodnej tvrdej moci a ochoty 

členských štátov koordinovať 

rozhodovanie v tejto súvislosti, ako aj od 

spolupráce s NATO a inými podobne 

zmýšľajúcimi krajinami; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

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 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. zdôrazňuje, že rozvoj nových 

formátov, ako je bezpečnostná rada EÚ, 

ktoré presadzuje kancelárka Merkelová a 

prezident Macron, a nové spôsoby užšej 

koordinácie v rámci EÚ a s 

medzinárodnými orgánmi by mohli 

potenciálne uľahčiť účinnejší rozhodovací 

proces pre SZBP; domnieva sa, že popri 

vytváraní týchto štruktúr by sa mali 

rozvíjať mechanizmy na zabezpečenie ich 

demokratickej kontroly; 

27. zdôrazňuje, že rozvoj nových 

formátov, ako je Bezpečnostná rada EÚ a 

nové spôsoby užšej koordinácie v rámci 

EÚ a s medzinárodnými orgánmi by mohli 

potenciálne uľahčiť účinnejší rozhodovací 

proces pre SZBP; domnieva sa, že popri 

vytváraní týchto štruktúr by sa mali 

rozvíjať mechanizmy na zabezpečenie ich 

demokratickej kontroly, pričom 

rozhodnutia prijímajú členské štáty 

jednomyseľne a so súhlasom národných 

parlamentov; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

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 28 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. podporuje diskusiu v EÚ o nových 

formátoch vrátane návrhu, ktorý 

prezentoval predseda Komisie Juncker vo 

svojom prejave o stave Únie 12. septembra 

2018, aby sa v určitých oblastiach SZBP, 

v ktorých je podľa zmlúv v súčasnosti 

potrebná jednomyseľnosť, konkrétne v 

otázkach ľudských práv, sankcií a 

civilných misií, začalo uplatňovať 

hlasovanie kvalifikovanou väčšinou; 

vyzýva členské štáty, aby preskúmali 

spôsoby, akými môžu konať účinnejšie 

v kontexte SZBP a SBOP; domnieva sa, 

že uplatnenie kvalifikovanej väčšiny by 

EÚ umožnilo, aby konala ráznejšie, 

rýchlejšie a účinnejšie; vyzýva Európsku 

radu, aby nadviazala na túto iniciatívu 

prostredníctvom premosťovacej doložky 

(článok 31 ods. 3 Zmluvy o EÚ); nabáda 

Európsku radu, aby zvážila rozšírenie 

hlasovania kvalifikovanou väčšinou na 

ďalšie oblasti SZBP v rámci širšej 

diskusie o využívaní väčšinového 

hlasovania v politikách EÚ; uznáva 

potrebu hľadať tvorivé riešenia pre 

budúcu spoluprácu medzi Európskou 

úniou a Spojeným kráľovstvom v oblasti 

SZBP a SBOP, berúc do úvahy zásady 

stanovené v uznesení zo 14. marca 2018 o 

rámci budúcich vzťahov EÚ a Spojeného 

kráľovstva; 

vypúšťa sa 
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