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5.12.2018 A8-0392/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía 

Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Ángela Vallina, Rina 

Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0392/2018 

David McAllister 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. víta zvýšenú spoluprácu členských 

štátov EÚ v oblasti obrany a kroky, ktoré 

boli prijaté na zvýšenie vojenskej 

autonómie EÚ, najmä zriadenie 

európskeho centra jednotného velenia v 

Bruseli pre vojenské výcvikové misie EÚ, 

a odstránenie prekážok, ktoré bránili 

nasadeniu bojových skupín EÚ; domnieva 

sa, že zriadenie stálej štruktúrovanej 

spolupráce (PESCO) na projektoch v 

oblasti obrany a koordinované výročné 

preskúmanie v oblasti obrany členským 

štátom pomôže prehĺbiť spoluprácu 

v oblasti obrany a efektívnejšie 

vynakladať rozpočtové prostriedky na 

obranu; víta návrh VP/PK na vytvorenie 

Európskeho mierového nástroja a nového 

rámca pre civilné misie SBOP, ako aj 

záväzok napredovať vo vojenskej mobilite 

s cieľom dosiahnuť pokrok v európskej 

strategickej autonómii, a to aj 

prostredníctvom európskej intervenčnej 

iniciatívy; domnieva sa, že rozvoj silného 

obranného priemyslu posilňuje 

technologickú nezávislosť EÚ, a to aj 

prostredníctvom podpory jednotného trhu 

s produktmi kybernetickej bezpečnosti, v 

prípade ktorých treba spôsobilosti EÚ 

25. rozhodne odmieta zvýšenú 

spoluprácu členských štátov EÚ v oblasti 

obrany a kroky, ktoré boli prijaté na 

zvýšenie vojenskej autonómie EÚ, najmä 

zriadenie európskeho centra jednotného 

velenia v Bruseli pre vojenské výcvikové 

misie EÚ, a odstránenie prekážok, ktoré 

bránili nasadeniu bojových skupín EÚ; 

domnieva sa, že zriadenie stálej 

štruktúrovanej spolupráce (PESCO) na 

projektoch v oblasti obrany a 

koordinovaný prieskum štátnych 

rozpočtov v oblasti obrany budú ďalej 

militarizovať Úniu a budú de facto 

znamenať založenie Európskej obrannej 

únie; v tomto smere varuje, že zriadením 

PESCO sa zruší súčasné pravidlo 

jednomyseľnosti v Rade týkajúce sa 

rozhodnutí v oblasti SBZP a SBOP; 

pripomína, že podľa článku 41 ods. 2 

Zmluvy o EÚ sa výdavky vyplývajúce z 

operácií s vojenskými ani obrannými 

následkami nesmú uhrádzať z rozpočtu 

Únie; odmieta návrh VP/PK na vytvorenie 

európskeho mierového nástroja, ktorý 

pokryje všetky náklady vojenských 

operácií EÚ vrátane rozmiestnenia, 
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zvýšiť; vybavenia a transferu zbraní; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía 

Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Ángela Vallina, Rina 

Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/35 

Pozmeňujúci návrh  35 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 

28. dôrazne odmieta návrh, 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 kvalifikovanej väčšiny; 

zdôrazňuje, že uplatnenie kvalifikovanej 

väčšiny by bolo ďalším krokom k 

politickému a spoločne s PESCO 

vojenskému „jadru Európy“; kritizuje tiež 

skutočnosť, že zároveň nebolo stanovené 

žiadne rozšírenie právomocí dohľadu a 

kontroly Európskeho parlamentu; 
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stanovené v uznesení zo 14. marca 2018 o 

rámci budúcich vzťahov EÚ a Spojeného 

kráľovstva; 

Or. en 

 

 


