
AM\1196064CS.docx PE643.453v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

8.1.2020 A9-0054/3

Pozměňovací návrh 3
Lars Patrick Berg, Jérôme Rivière
za skupinu ID

Zpráva A9-0054/2019
David McAllister
Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky
(2019/2136(INI))

Návrh usnesení (čl. 181 odst. 3 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 
návrh usnesení A9-0054/2019

Usnesení Evropského parlamentu o provádění společné zahraniční a bezpečnostní 
politiky

Evropský parlament,

– s ohledem na výroční zprávu Rady Evropskému parlamentu o společné zahraniční a 
bezpečnostní politice,

– s ohledem na hlavu V Smlouvy o Evropské unii (SEU),

– s ohledem na Chartu Organizace spojených národů a Helsinský závěrečný akt 
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) z roku 1975,

– s ohledem na Severoatlantickou smlouvu z roku 1949 a na společné prohlášení 
o spolupráci EU a NATO ze dne 10. července 2018,

– s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku, místopředsedkyně Komise o politické odpovědnosti1,

– s ohledem na Globální strategii zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie 
z roku 2016,

– s ohledem na společné sdělení Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku ze dne 7. června 2017 o strategickém přístupu k odolnosti ve 
vnější činnosti EU (JOIN(2017)0021),

– s ohledem na Sofijské prohlášení ze dne 17. května 2018 a na závěry Rady o rozšíření 
a o procesu stabilizace a přidružení ze dne 26. června 2018 a 18. června 2019,

– s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 70/1 s názvem „Přeměna našeho 
světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030“ ze dne 25. září 2015,

– s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1325, která v roce 2000 stanovila 

1 Úř. věst. C 210, 3.8.2010, s. 1.
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agendu pro ženy, mír a bezpečnost,

– s ohledem na své doporučení ze dne 15. listopadu 2017 Radě, Komisi a Evropské službě 
pro vnější činnost (ESVČ) k Východnímu partnerství před summitem konaným 
v listopadu 20172,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A9-0054/2019),

A. vzhledem k tomu, že Parlament je povinen zpochybňovat účinnost společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky (SZBP) a společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) a je 
za ně zodpovědný;

B. vzhledem k tomu, že jsme v současné době svědky ústupu tradičních partnerů 
z celosvětového dění, zvyšujícího se tlaku na spolupráci a orgány a rostoucí asertivity 
regionálních mocností;

C. vzhledem k tomu, že islamismus je jedním z hlavních problémů, které dnes ohrožují 
veřejnou bezpečnost v Evropě, a že je nutné na domácí půdě i v zahraničí přijmout 
rychlá, asertivní a koordinovaná opatření;

D. vzhledem k tomu, že by měly být respektovány výsady parlamentů členských států 
v oblasti jejich vlastní zahraniční a bezpečnostní politiky a měly by mít prvořadý 
význam; vzhledem k tomu, že příliš ambiciózní společná zahraniční politika potenciálně 
ohrožuje evropskou bezpečnost;

E. vzhledem k tomu, že svět čelí globálnímu posunu mocenských sil, přičemž hlavní 
tendencí v zahraniční politice je geopolitická konkurence, což vyžaduje rychlé 
a přiměřené mechanismy a schopnost reakce, jež jsou nejlépe zaváděny prostřednictvím 
již existujících struktur;

F. vzhledem k tomu, že útisk a masová a nekontrolovaná migrace patří mezi hlavní příčiny 
globálního konfliktu;

G. vzhledem k tomu, že politika rozšiřování EU přispívá k nestabilitě;

H. vzhledem k tomu, že s ohledem na kolaps důležitých dohod o kontrole zbraní 
a o odzbrojení, ale také s ohledem na nově vznikající technologie, jako jsou 
kybernetické technologie a technologie odzbrojování autonomních zbraní, by se 
zahraniční a bezpečnostní politika členských států EU měla zaměřovat především 
na odzbrojení, kontrolu zbraní a jejich nešíření;

1. domnívá se, že členské státy EU by se měly více spoléhat na nástroje obchodu a 
rozvoje;

2. zdůrazňuje, že členské státy EU musí přejít od přístupu založeného na reakci k 
anticipačnímu přístupu a zdůrazňuje význam spolupráce s podobně smýšlejícími 
strategickými partnery v zájmu obrany západních hodnot;

2 Úř. věst. C 356, 4.10.2018, s. 130.
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3. poukazuje na neúčinné fungování civilních misí vedených EU a vyzývá Komisi, aby 
zahájila nezávislý transparentní audit všech minulých i současných mezinárodních 
civilních i policejních operací/misí;

4. je přesvědčen, že pro členské státy EU by v nadcházejících letech mělo být prioritou 
předcházení konfliktům, budování míru a mírové řešení dlouhotrvajících konfliktů, 
zejména v bezprostředním sousedství EU;

5. připomíná, že moderní demokracie vyžadují plně funkční legislativní odvětví, a v tomto 
ohledu zdůrazňuje význam podpory činnosti parlamentů jak na západním Balkáně, tak i 
v sousedství;

6. připomíná svrchovanost členských států a zdůrazňuje potřebu spolupráce v oblasti 
zahraniční a bezpečnostní politiky, která nemá donucovací charakter;

7. žádá důvěryhodnou strategii na západním Balkáně, která by měla vyloučit jakékoli další 
rozšíření o země, jako je Albánie, Bosna a Hercegovina a Kosovo;

8. vyzývá členské státy, aby posílily své kapacity a podporovaly spolupráci a výměnu 
informací s cílem zabránit státním a nestátním subjektům ze třetích zemí v 
nepřátelských zásazích do rozhodování členských států;

9. uznává, že jednou z hlavních hrozeb pro evropskou bezpečnost je hromadná a 
nekontrolovaná migrace, a je přesvědčen, že tato otázka by měla být středem zájmu 
zahraniční a bezpečnostní politiky členských států;

10. zdůrazňuje hrozbu, kterou pro Evropu představuje islamismus, a vyzývá ke společnému 
úsilí při řešení tohoto náročného úkolu ve spolupráci s partnery, jako jsou Spojené státy 
a Rusko;

11. zdůrazňuje, že je třeba zastavit partnerství a postupy rozšíření s Tureckem, zejména s 
ohledem na probíhající nezákonné činnosti vedené touto zemí, jako je invaze do Sýrie a 
Libye, a na protiprávní vrtné činnosti na ostrovních územích svrchovaných států Kypru 
a Řecka;

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedovi Evropské rady, Radě, 
Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku a členským státům.
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