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8.1.2020 A9-0054/4

Pozměňovací návrh 4
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Anne-Sophie 
Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
za skupinu GUE/NGL

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

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 Ja. vzhledem k tomu, že zahraniční 
politika Spojených států amerických, 
zejména pod vedením Trumpovy vlády, 
rozvrátila základy multilateralismu a 
právního státu a vystupňovala napětí, 
které dovedlo svět a Evropu na pokraj 
války;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/5

Pozměňovací návrh 5
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
za skupinu GUE/NGL

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

Návrh usnesení
Bod G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že žádný členský 
stát není sám o sobě schopen potýkat se s 
jednotlivými problémy, kterým dnes 
evropský kontinent a státy v jeho blízkosti 
čelí; vzhledem k tomu, že při tvorbě 
zahraniční a bezpečnostní politiky a 
přijímání kroků EU by měla být 
respektována a zaručena zásada rovnosti 
mezi členskými státy; vzhledem k tomu, že 
by měly být respektovány výsady 
parlamentů členských států v oblasti jejich 
vlastní zahraniční a bezpečnostní politiky; 
vzhledem k tomu, že ambiciózní, 
důvěryhodná a účinná společná 
zahraniční politika musí být podložena 
odpovídajícími finančními zdroji a 
včasnými a rozhodnými kroky EU; 
vzhledem k tomu, že nástroje vnější 
politiky EU je třeba používat promyšleněji 
a důsledněji;

G. vzhledem k tomu, že žádný členský 
stát není sám o sobě schopen potýkat se s 
jednotlivými problémy, kterým dnes 
evropský kontinent a státy v jeho blízkosti 
čelí; vzhledem k tomu, že při tvorbě 
zahraniční a bezpečnostní politiky a 
přijímání kroků EU by měla být 
respektována a zaručena zásada rovnosti 
mezi členskými státy; vzhledem k tomu, že 
by měly být respektovány výsady 
parlamentů členských států v oblasti jejich 
vlastní zahraniční a bezpečnostní politiky; 
vzhledem k tomu, že žádný členský stát 
nebo kandidátská či partnerská země 
nemohou být nuceny do 
zahraničněpolitických postojů nebo kroků 
proti své vůli nebo demokratickému 
konsensu svých občanů či rozhodnutím 
parlamentu; vzhledem k tomu, že při 
navrhování zahraniční a bezpečnostní 
politiky a akcí EU musí být respektována 
a zaručena rovnost mezi členskými státy; 
vzhledem k tomu, že musí být 
respektovány výsady vnitrostátních 
parlamentů v oblasti zahraniční a 
bezpečnostní politiky jejich zemí;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/6

Pozměňovací návrh 6
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
za skupinu GUE/NGL

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

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje politování nad tím, že 
USA se postupně stahují z multilaterálního 
světového pořádku, zejména nad jejich 
odstoupením od Pařížské dohody, 
společného komplexního akčního plánu 
(JCPOA), Rady OSN pro lidská práva a 
UNESCO a nad tím, že pozastavily 
financování Agentury Organizace 
spojených národů pro pomoc a práci ve 
prospěch palestinských uprchlíků 
na Blízkém východě (UNRWA), a důrazně 
podporuje zachování a provádění všech 
ustanovení společného komplexního 
akčního plánu všemi stranami, neboť se 
jedná o nedílnou součást globálního 
multilaterálního pořádku a režimu nešíření 
zbraní a o příspěvek k regionální 
bezpečnosti na Blízkém východě; odmítá 
jednostranné extrateritoriální opětovné 
uložení sankcí Spojenými státy po jejich 
odstoupení od uvedeného akčního plánu 
jako zásadní zásah do oprávněných 
hospodářských a zahraničních zájmů EU; 
vyzývá EU a její členské státy, aby si 
vybudovaly jednotu, odstrašující schopnost 
a odolnost vůči sekundárním sankcím 
ze strany třetích zemí a byly připraveny 
přijmout protiopatření proti jakékoli zemi, 
která poškozuje legitimní zájmy EU 
sekundárními sankcemi;

4. vyjadřuje politování nad tím, že 
USA se postupně stahují z multilaterálního 
světového pořádku, zejména nad jejich 
odstoupením od Pařížské dohody, 
společného komplexního akčního plánu 
(JCPOA), Rady OSN pro lidská práva a 
UNESCO a nad tím, že pozastavily 
financování Agentury Organizace 
spojených národů pro pomoc a práci ve 
prospěch palestinských uprchlíků 
na Blízkém východě (UNRWA), a důrazně 
podporuje zachování a provádění všech 
ustanovení společného komplexního 
akčního plánu všemi stranami, neboť se 
jedná o nedílnou součást globálního 
multilaterálního pořádku a režimu nešíření 
zbraní a o příspěvek k regionální 
bezpečnosti na Blízkém východě; odmítá 
jednostranné extrateritoriální opětovné 
uložení sankcí Spojenými státy po jejich 
odstoupení od uvedeného akčního plánu 
jako zásadní zásah do oprávněných 
hospodářských a zahraničních zájmů EU; 
vyzývá EU a její členské státy, aby si 
vybudovaly jednotu, odstrašující schopnost 
a odolnost vůči sekundárním sankcím 
ze strany třetích zemí a byly připraveny 
přijmout protiopatření proti jakékoli zemi, 
která poškozuje legitimní zájmy EU 
sekundárními sankcemi; ostře odsuzuje 
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nezákonný útok spáchaný v lednu 2020 
armádou Spojených států v Iráku, který 
nařídil prezident Spojených států Donald 
Trump, při němž byl zavražděn íránský 
generál Kásem Sulejmání a jenž vedl k 
prudké eskalaci napětí mezi 
Washingtonem a Teheránem; vyjadřuje 
hluboké znepokojení nad tím, že tato 
eskalace napětí může ohrožovat a 
destabilizovat multilateralismus, 
mezinárodní právo, právní stát, 
demokracii, dodržování lidských práv, 
základní svobody, svobodný a spravedlivý 
obchod a nenásilné řešení konfliktů; 
zdůrazňuje, že EU by měla mít vůči Íránu 
nezávislou politiku založenou na dialogu, 
obchodu, odzbrojení a spolupráci;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/7

Pozměňovací návrh 7
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Anne-Sophie Pelletier, Miguel 
Urbán Crespo
za skupinu GUE/NGL

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

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 4a. zdůrazňuje, že EU a její členské 
státy potřebují novou strategii, která 
překoná atlantistické představy o 
společném zájmu a tradičních spojencích 
a zajistí „strategickou nezávislost EU“; 
dále zdůrazňuje, že diskuse o strategické 
autonomii by se neměla zaměřovat na 
vojenské aspekty, ale měla by klást otázky, 
jak mohou EU a její členské státy zlepšit 
svou schopnost jednat na mezinárodní 
scéně svrchovaně a odolávat 
ekonomickému a politickému tlaku třetích 
zemí a spolupracovat s partnery podle 
vlastní volby;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/8

Pozměňovací návrh 8
Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu Pineda, Emmanuel 
Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Özlem Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel 
Urbán Crespo
za skupinu GUE/NGL

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

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. znovu opakuje, že je naléhavě 
nutné zvýšit odolnost a nezávislost EU 
posílením společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky, která odhodlaně 
podporuje mír, regionální a mezinárodní 
bezpečnost, lidská práva, sociální 
spravedlnost, základní svobody a zásady 
právního státu v EU, jejím sousedství 
i na celém světě; zdůrazňuje, že 
důvěryhodnost EU ve světě závisí na tom, 
zda tyto zásady budou chráněny a 
dodržovány; je přesvědčen, že tato 
posílená SZBP by měla být ucelenější a 
kromě tradiční měkké síly by měla 
zahrnovat také přesvědčivou společnou 
bezpečnostní a obrannou politiku, 
účinnou sankční politiku a přeshraniční 
spolupráci v rámci boje proti terorismu; 
znovu vyzývá k urychlenému přijetí 
unijního mechanismu sankcí za 
porušování lidských práv (tj. evropské 
verze tzv. „zákona Magnitského“), který 
by umožňoval ukládat cílené sankce proti 
jednotlivcům, kteří se podílejí na 
závažném porušování lidských práv;

8. znovu opakuje, že je naléhavě 
nutné zvýšit odolnost a nezávislost EU 
zavedením nové společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky, která odhodlaně 
podporuje mír, regionální a mezinárodní 
bezpečnost, lidská práva, sociální 
spravedlnost, základní svobody a zásady 
právního státu v EU, jejím sousedství 
i na celém světě; zdůrazňuje, že 
důvěryhodnost EU ve světě závisí na tom, 
zda tyto zásady budou chráněny a 
dodržovány; je přesvědčen, že politika 
sankcí se ukázala jako neefektivní a 
kontraproduktivní a že má přímý či 
nepřímý dopad na civilisty a obyvatelstvo;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/9

Pozměňovací návrh 9
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
za skupinu GUE/NGL

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

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 28a. připomíná, že čl. 41 odst. 2 SEU 
zakazuje, aby správní výdaje na operace v 
souvislosti s vojenstvím nebo obranou byly 
hrazeny z rozpočtu EU;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/10

Pozměňovací návrh 10
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
za skupinu GUE/NGL

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

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 30a. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
tím, že navrhované finanční nástroje na 
období 2021–2027 nesplňují požadavky 
Evropského parlamentu na důkladnou 
demokratickou a transparentní kontrolu 
ze strany Evropského parlamentu a 
vnitrostátních parlamentů vyjádřené v 
jeho usnesení ze dne 18. dubna 2018 o 
provádění nástrojů EU pro financování 
vnější činnosti: přezkum v polovině 
období v roce 2017 a budoucí uspořádání 
po roce 20201; trvá na posílených 
postupech parlamentní kontroly u všech 
nástrojů pro financování vnější činnosti; 
vyzývá ke zvýšení transparentnosti při 
využívání finančních nástrojů 
prostřednictvím vytvoření jednotné 
společné transparentní veřejné databáze 
projektů a akcí;
______________________________
1 Úř. věst. C 390, 18.11.2019, s. 76.

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/11

Pozměňovací návrh 11
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Emmanuel Maurel, 
Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem Demirel, Anne-Sophie Pelletier, 
Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
za skupinu GUE/NGL

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

Návrh usnesení
Bod 57 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 57a. zdůrazňuje, že SZBP EU by se 
měla zaměřit na řešení základních příčin 
mezinárodní nestability a destabilizujících 
konfliktů, jako jsou chudoba, nerovnost, 
nedostatek ekonomických příležitostí a 
přístup ke vzdělání, sociální vyloučení, 
ozbrojené konflikty, nedemokratická a 
neefektivní správa věcí veřejných, korupce 
a změna klimatu;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/12

Pozměňovací návrh 12
Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu Pineda, Marisa 
Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
za skupinu GUE/NGL

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

Návrh usnesení
Bod 57 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 57b. naléhavě vyzývá EU a všechny její 
členské státy, aby podepsaly Smlouvu o 
zákazu jaderných zbraní a aby se ujaly 
politického vedení v oblasti 
mnohostranného jaderného odzbrojení; 
zdůrazňuje, že zmírnění vojenského napětí 
a odzbrojení jsou klíčovými základními 
kameny světové a evropské bezpečnosti; 

Or. en


