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Sabine Lösing, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Neoklis Silikiotis (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 imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0392/2018 

David McAllister 

Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike 

(2018/2097(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. pozdravlja okrepljeno sodelovanje 

na področju obrambe med državami 

članicami EU in ukrepe, sprejete za 

povečanje vojaške avtonomije EU, in sicer 

ustanovitev evropskega skupnega centra za 

poveljevanje v Bruslju za misije vojaškega 

usposabljanja EU in za odstranitev ovir za 

napotitev bojnih skupin EU; verjame, da 

bosta vzpostavitev stalnega strukturnega 

sodelovanja pri obrambnih projektih in 

usklajeni letni pregled na področju 

obrambe državam članicam pomagala 

poglobiti sodelovanje na področju 

obrambe in učinkoviteje porabiti svoje 

obrambne proračune; pozdravlja predlog 

podpredsednice/visoke predstavnice glede 

evropskega mirovnega instrumenta in 

novi okvir za civilne misije SVOP, pa tudi 

zavezanost glede napredka pri vojaški 

mobilnosti, da bi se dosegel napredek pri 

evropski strateški avtonomiji, tudi prek 

evropske intervencijske pobude; meni, da 

razvoj trdne obrambe industrije krepi 

tehnološko neodvisnost EU, tudi prek 

spodbujanja enotnega trga za proizvode 

kibernetske varnosti, zaradi česar se 

morajo povečati zmogljivosti EU; 

25. odločno zavrača okrepljeno 

sodelovanje na področju obrambe med 

državami članicami EU in ukrepe, sprejete 

za povečanje vojaške avtonomije EU, in 

sicer ustanovitev evropskega skupnega 

centra za poveljevanje v Bruslju za misije 

vojaškega usposabljanja EU in za 

odstranitev ovir za napotitev bojnih skupin 

EU; verjame, da bosta vzpostavitev 

stalnega strukturnega sodelovanja pri 

obrambnih projektih in usklajeni letni 

pregled na področju obrambe dodatno 

militarizirala Unijo in da pomenita de 

facto ustanovitev Evropske obrambne 

unije; s tem v zvezi opozarja, da bo s 

stalnim strukturnim sodelovanjem 

obstoječe pravilo soglasja v Svetu v zvezi s 

sklepi SZVP in SVOP razveljavljeno; želi 

spomniti, da v skladu s členom 41(2) PEU 

odhodki, ki nastanejo zaradi vojaških ali 

obrambnih ukrepov, ne smejo bremeniti 

proračuna Unije; zavrača predlog 

podpredsednice/visoke predstavnice glede 

evropskega mirovnega instrumenta, iz 

katerega se bodo krili vsi stroški vojaških 

operacij EU, vključno z napotitvijo, 

opremo in prenosom orožja; 
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Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike 

(2018/2097(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. poudarja, da bi lahko razvoj novih 

formatov, kot je Varnostni svet EU, ki ga 

zagovarjata kanclerka Merkel in 

predsednik Macron, in nove oblike 

tesnejšega usklajevanja v EU in z 

mednarodnimi organi morebiti olajšali 

učinkovitejši proces odločanja v okviru 

SZVP; meni, da bi bilo treba poleg 

takšnih struktur vzpostaviti tudi 

mehanizme za zagotovitev njihovega 

demokratičnega nadzora; 

črtano 

Or. en 
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Sylikiotis), Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Merja 

Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, 
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Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike 

(2018/2097(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

28. podpira razpravo v EU o novih 

formatih, vključno s predlogom, ki ga je 

predstavil predsednik Komisije Juncker v 

svojem govoru o stanju v Uniji dne 

12. septembra 2018, da bi na specifičnih 

področjih SZVP, za katera Pogodbi 

trenutno zahtevata soglasje, zlasti 

vprašanja na področju človekovih pravic, 

sankcije in civilne misije, začeli uporabljati 

glasovanje s kvalificirano večino; spodbuja 

države članice, naj preučijo načine za 

učinkovitejše delovanje v okviru SZVP in 

SVOP; verjame, da bi uporaba tega 

glasovanja EU omogočila, da ukrepa 

odločneje, hitreje in učinkoviteje; poziva 

Evropski svet, naj prevzame to pobudo, 

tako da uporabi premostitveno klavzulo 

(člen 31(3) PEU); spodbuja Evropski svet, 

naj v okviru širše razprave o uporabi 

glasovanja z večino v zvezi s politikami 

EU razmisli o razširitvi glasovanja s 

kvalificirano večino na druga področja 

SZVP; priznava, da je treba poiskati 

ustvarjalne rešitve za prihodnje 

sodelovanje med Evropsko unijo in 

Združenim kraljestvom na področju SZVP 

in SVOP ob upoštevanju načel iz njegove 

28. odločno zavrača predlog, ki ga je 

predstavil predsednik Komisije Juncker v 

svojem govoru o stanju v Uniji dne 

12. septembra 2018, da bi na specifičnih 

področjih SZVP, za katera Pogodbi 

trenutno zahtevata soglasje, zlasti 

vprašanja na področju človekovih pravic, 

sankcije in civilne misije, začeli uporabljati 

glasovanje s kvalificirano večino; 

poudarja, da bi uporaba tega glasovanja 

pomenila še en korak k političnemu in, 

skupaj s stalnim strukturnim 

sodelovanjem, vojaškemu „osrčju 

Evrope“; kritizira tudi dejstvo, da se 

istočasno ni omogočila razširitev 

pristojnosti nadzora in kontrole, ki jih ima 

Evropski parlament; 
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resolucije z dne 14. marca 2018 o okviru 

za prihodnje odnose med EU in 

Združenim kraljestvom; 

Or. en 

 

 


