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Predlog spremembe 13
Hilde Vautmans
v imenu skupine Renew

Poročilo A9-0054/2019
David McAllister
Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike
(2019/2136(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva k večji solidarnosti in 
boljšemu usklajevanju med EU in 
državami članicami; želi spomniti, da 
morajo biti zunanje politike Unije 
usklajene med seboj, pa tudi z drugimi 
politikami z zunanjo razsežnostjo, prav 
tako pa morajo biti usklajene z 
mednarodnimi partnerji; verjame, da je 
sodelovanje med državami članicami 
bistveno za zaščito demokracije, skupnih 
vrednot, svoboščin ter socialnih in 
okoljskih standardov EU; poudarja, da je 
treba razširiti sodelovanje med državami 
članicami, partnerskimi državami in 
mednarodnimi organizacijami; poudarja 
pomen člena 24(3) PEU, ki določa, da 
države članice dejavno in brez pridržkov 
podpirajo zunanjo in varnostno politiko 
Unije v duhu lojalnosti in medsebojne 
solidarnosti ter upoštevajo delovanje Unije 
na tem področju; poudarja, da je, kot je 
predvideno v pogodbi, Svet EU za zunanje 
zadeve forum, na katerem nacionalni 
ministri predstavijo svoja stališča in se 
dogovorijo o politikah, in da morajo po 
tem, ko je politika sprejeta, države članice 
v celoti podpreti podpredsednika 
Komisije/visokega predstavnika pri 
izvajanju politike in se vzdržijo 
enostranskih ukrepov;

17. poziva k večji solidarnosti in 
boljšemu usklajevanju med EU in 
državami članicami; želi spomniti, da 
morajo biti zunanje politike Unije 
usklajene med seboj, pa tudi z drugimi 
politikami z zunanjo razsežnostjo, prav 
tako pa morajo biti usklajene z 
mednarodnimi partnerji; verjame, da je 
sodelovanje med državami članicami 
bistveno za zaščito demokracije, skupnih 
vrednot, svoboščin ter socialnih in 
okoljskih standardov EU; poudarja, da je 
treba razširiti sodelovanje med državami 
članicami, partnerskimi državami in 
mednarodnimi organizacijami; poudarja 
pomen člena 24(3) PEU, ki določa, da 
države članice dejavno in brez pridržkov 
podpirajo zunanjo in varnostno politiko 
Unije v duhu lojalnosti in medsebojne 
solidarnosti ter upoštevajo delovanje Unije 
na tem področju; poudarja, da je, kot je 
predvideno v pogodbi, Svet EU za zunanje 
zadeve forum, na katerem nacionalni 
ministri predstavijo svoja stališča in se 
dogovorijo o politikah, in da morajo po 
tem, ko je politika sprejeta, države članice 
v celoti podpreti podpredsednika 
Komisije/visokega predstavnika pri 
izvajanju politike, med drugim tudi v 
svojih diplomatskih prizadevanjih;
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