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resolucije 
A9-0054/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike

Evropski parlament,

– ob upoštevanju letnega poročila Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in 
varnostni politiki (SZVP),

– ob upoštevanju naslova V Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

– ob upoštevanju Ustanovne listine OZN in Helsinške sklepne listine iz leta 1975, ki jo je 
objavila Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE),

– ob upoštevanju Severnoatlantske pogodbe iz leta 1949 in skupne izjave o sodelovanju 
EU in Nata z dne 10. julija 2018,

– ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko o politični odgovornosti1,

– ob upoštevanju globalne strategije za zunanjo in varnostno politiko Evropske unije iz 
leta 2016,

– ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko z dne 7. junija 2017 z naslovom Strateški pristop k 
odpornosti pri zunanjem delovanju EU (JOIN(2017)0021),

– ob upoštevanju izjave iz Sofije z dne 17. maja 2018 in sklepov Sveta o širitvi in 
stabilizacijsko-pridružitvenem procesu z dne 26. junija 2018 in 18. junija 2019,

– ob upoštevanju resolucije generalne skupščine OZN št. 70/1 z naslovom „Spreminjamo 
naš svet: agenda za trajnostni razvoj do leta 2030“ z dne 25. septembra 2015,

– ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta OZN št. 1325, s katero je bila leta 2000 

1 UL C 210, 3.8.2010, str. 1.
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vzpostavljena agenda o ženskah, miru in varnosti,

– ob upoštevanju svojega priporočila z dne 15. novembra 2017 Svetu, Komisiji in 
Evropski službi za zunanje delovanje (ESZD) o vzhodnem partnerstvu pred vrhom 
novembra 20172,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A9-0054/2019),

A. ker ima Parlament dolžnost in odgovornost, da podvomi v učinkovitost skupne zunanje 
in varnostne politike (SZVP) ter skupne varnostne in obrambne politike (SVOP);

B. ker se trenutno srečujemo z umikom tradicionalnih partnerjev s svetovnega prizorišča, 
vse večjim pritiskom na sodelovanje in institucije ter vse močnejšo odločnostjo 
regionalnih sil;

C. ker je islamizem eden od glavnih izzivov, ki sedaj ogroža javno varnost v Evropi in ker 
je potrebno hitro, odločno in usklajeno ukrepanje tako doma kot v tujini;

D. ker je treba spoštovati in na prvo mesto postaviti pristojnosti nacionalnih parlamentov 
na področju njihove nacionalne zunanje in varnostne politike; ker bi preveč ambiciozna 
skupna zunanja politika lahko ogrozila evropsko varnost;

E. ker se svet sooča z globalnim premikom moči, pri čemer je geopolitična konkurenca 
vodilni trend v zunanji politiki, kar zahteva hitre in ustrezne mehanizme odzivanja ter 
zmogljivosti, ti pa se najlažje prenesejo prek obstoječih struktur;

F. ker so zatiranje ter množične in nenadzorovane migracije med glavnimi razlogi za 
svetovne konflikte;

G. ker širitvena politika EU prispeva k nestabilnosti;

H. ker bi glede na propad pomembnih sporazumov o nadzoru orožja in razoroževanju, pa 
tudi ob upoštevanju tehnologij v vzponu, kot sta kibernetska tehnologija in avtonomno 
razoroževanje, morala nadzor nad oborožitvijo in neširjenje orožja postati pomembna 
vidika zunanje in varnostne politike držav članic EU;

1. meni, da bi se morale države članice EU bolj zanašati na trgovinske in razvojne 
instrumente;

2. poudarja, da morajo države članice EU preiti z odzivanja na pristop predvidevanja, in 
izpostavlja pomen povezovanja s podobno mislečimi strateškimi partnerji, da bi zaščitili 
zahodne vrednote;

3. ponovno poudarja, da so civilne misije, ki jih vodi EU, neučinkovite, in poziva 
Komisijo, naj začne neodvisno pregledno revizijo preteklih in sedanjih mednarodnih 
civilnih ter policijskih operacij oziroma misij;

2 UL C 356, 4.10.2018, str. 130.
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4. meni, da bi morali biti preprečevanje konfliktov, graditev miru in mirno reševanje 
dolgotrajnih konfliktov, zlasti v neposrednem sosedstvu EU, prednostne naloge držav 
članic EU v prihodnjih letih;

5. opozarja, da sodobne demokracije zahtevajo popolnoma delujočo zakonodajno vejo 
oblasti, in v zvezi s tem poudarja pomen podpore dela parlamentov na Zahodnem 
Balkanu in v sosedstvu;

6. ponovno opozarja na suverenost držav članic in poudarja potrebo po skupni zunanji in 
varnostni politiki, ki ne bo delovala na podlagi prisile;

7. poziva k verodostojni strategiji na Zahodnem Balkanu, ki bi morala izključevati 
nadaljnje širitve na države, kot so Albanija, Bosna in Hercegovina ter Kosovo;

8. poziva države članice, naj okrepijo svoje zmogljivosti in spodbujajo sodelovanje ter 
izmenjavo informacij, da bi državnim in nedržavnim akterjem iz tretjih držav preprečile 
sovražno vmešavanje v odločanje držav članic;

9. se zaveda, da je ena največjih groženj za evropsko varnost množično in nenadzorovano 
preseljevanje, in meni, da bi moralo biti to vprašanje v središču zunanje in varnostne 
politike držav članic;

10. opozarja na grožnjo, ki jo za Evropo predstavlja islamizem, in poziva k usklajenim 
prizadevanjem za spopadanje s tem izzivom v sodelovanju s partnerji, kot so Združene 
države Amerike in Rusija;

11. poudarja, da je treba prekiniti partnerstvo in postopek širitve s Turčijo, zlasti glede na 
nezakonite ukrepe, ki jih trenutno izvaja ta država, kot so invazija Sirije in Libije ter 
nezakonito vrtanje na otoških ozemljih suverenih držav Cipra in Grčije;

12. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje predsedniku Evropskega sveta, 
Svetu, Komisiji, podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko ter državam članicam.
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