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14.10.2020 A9-0020/1

Pozmeňujúci návrh 1
Özlem Demirel
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0020/2020
Sven Mikser
Odporúčanie PK/VP a Rade v rámci prípravy procesu preskúmania Zmluvy o nešírení 
jadrových zbraní (NPT) v roku 2020, kontroly jadrových zbraní a možností jadrového 
odzbrojenia
(2020/2004(INI))

Návrh odporúčania
Odsek 1 v)

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh

v) zdôraznili príspevok štátov NATO 
k plneniu záväzkov v rámci NPT, pokiaľ 
ide o zníženie zásob jadrových zbraní 
o 95 % od konca studenej vojny, 
odstránenie ich zacielenia, zníženie ich 
stavu rizika ohrozenia a zníženie ich úlohy 
v oblasti obrany; vyzvali NATO a ďalšie 
signatárske štáty NPT, aby pokračovali v 
úsilí o ďalšie znižovanie počtu jadrových 
zbraní v plnom súlade s NPT na základe 
prístupu postupných krokov, ktorý 
podporuje medzinárodnú stabilitu a 
bezpečnosť;

v) zdôraznili príspevok štátov NATO 
a Ruska k plneniu záväzkov v rámci NPT, 
pokiaľ ide o značné zníženie ich zásob 
jadrových zbraní od konca studenej vojny, 
odstránenie ich zacielenia, zníženie ich 
stavu rizika ohrozenia a zníženie ich úlohy 
v oblasti obrany; vyzvali obe strany 
a ďalšie signatárske štáty NPT, aby 
pokračovali v úsilí o ďalšie znižovanie 
počtu jadrových zbraní v plnom súlade s 
NPT na základe prístupu postupných 
krokov, ktorý podporuje medzinárodnú 
stabilitu a bezpečnosť;
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14.10.2020 A9-0020/2

Pozmeňujúci návrh 2
Marc Botenga
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0020/2020
Sven Mikser
Odporúčanie PK/VP a Rade v rámci prípravy procesu preskúmania Zmluvy o nešírení 
jadrových zbraní (NPT) v roku 2020, kontroly jadrových zbraní a možností jadrového 
odzbrojenia
(2020/2004(INI))

Návrh odporúčania
Odsek 5 v) a (nový)

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh

 (v)a pripomenuli, že podľa dohody 
NATO sa v piatich vojenských 
základniach USA zriadených v členských 
štátoch EÚ (Kleine Brogel v Belgicku, 
Büchel v Nemecku, Aviano a Ghedi-Torre 
v Taliansku a Volkel v Holandsku) 
skladuje približne 150 jadrových zbraní 
B61 ; vyzvali tieto členské štáty, aby 
požiadali o okamžité stiahnutie týchto 
zbraní zo svojho územia;
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14.10.2020 A9-0020/3

Pozmeňujúci návrh 3
Özlem Demirel, Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0020/2020
Sven Mikser
Odporúčanie PK/VP a Rade v rámci prípravy procesu preskúmania Zmluvy o nešírení 
jadrových zbraní (NPT) v roku 2020, kontroly jadrových zbraní a možností jadrového 
odzbrojenia
(2020/2004(INI))

Návrh odporúčania
Odsek 1 w)

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh

w) vzali na vedomie, že prijatie 
Zmluvy o zákaze jadrových zbraní 
(TPNW) 122 štátmi, ktorú doteraz 
podpísalo 80 štátov a 35 štátov ju 
ratifikovalo, je dôkazom vôle dosiahnuť 
cieľ, ktorým je svet bez jadrových zbraní; 
zdôraznili, že jadrové odzbrojenie 
nemožno oddeliť od kolektívnej 
bezpečnosti a možno ho dosiahnuť len ak 
sa zohľadní strategický kontext a že toto 
odzbrojenie musí prebiehať v rámci 
postupného procesu, ktorý zaručí, že bude 
zachovaná neobmedzená bezpečnosť 
všetkých subjektov a súčasne nedôjde k 
novým pretekom v zbrojení; pripomenuli, 
že Zmluva o zákaze výroby štiepneho 
materiálu pre jadrové zbrane tým, že bráni 
kvantitatívnemu rozvoju jadrových 
arzenálov, predstavuje nevyhnutný a 
nenahraditeľný krok smerom k svetu bez 
jadrových zbraní;

w) vzali na vedomie, že prijatie 
Zmluvy o zákaze jadrových zbraní 
(TPNW) 122 štátmi, ktorú doteraz 
podpísalo 84 štátov a 46 štátov ju 
ratifikovalo, je dôkazom vôle dosiahnuť 
cieľ, ktorým je svet bez jadrových zbraní; 
poukázali na to, že ratifikácia TPNW 
štyrmi ďalšími členskými štátmi OSN 
umožní, aby zmluva nadobudla platnosť; 
zdôraznili, že jadrové odzbrojenie musí 
zahŕňať postupný proces, ktorý zaručí 
nezmenšenú bezpečnosť všetkých a 
zabráni novým pretekom v zbrojení; 
pripomenuli, že Zmluva o zákaze výroby 
štiepneho materiálu pre jadrové zbrane 
tým, že bráni kvantitatívnemu rozvoju 
jadrových arzenálov, predstavuje 
nevyhnutný a nenahraditeľný krok smerom 
k svetu bez jadrových zbraní; vyzýva všetky 
členské štáty EÚ, aby urýchlene podpísali 
a ratifikovali TPNW;
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14.10.2020 A9-0020/4

Pozmeňujúci návrh 4
Marc Botenga
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0020/2020
Sven Mikser
Odporúčanie PK/VP a Rade v rámci prípravy procesu preskúmania Zmluvy o nešírení 
jadrových zbraní (NPT) v roku 2020, kontroly jadrových zbraní a možností jadrového 
odzbrojenia
(2020/2004(INI))

Návrh odporúčania
Odsek 1 z) a (nový)

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh

 (z)a vyjadrili poľutovanie nad tým, že 
Izrael stále neratifikoval NPT a odmieta 
transparentnosť vo veci svojho arzenálu 
jadrových zbraní; považovali to za vážnu 
hrozbu pre mier a stabilitu v regióne, 
keďže hrozí, že na Blízkom východe dôjde 
k pretekom v jadrovom zbrojení; vyzvali 
Izrael, aby bezodkladne ratifikoval NPT, 
zverejnil informácie o svojich zásobách 
jadrových zbraní a začal s demontážou jej 
arzenálu;
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14.10.2020 A9-0020/5

Pozmeňujúci návrh 5
Özlem Demirel
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0020/2020
Sven Mikser
Odporúčanie PK/VP a Rade v rámci prípravy procesu preskúmania Zmluvy o nešírení 
jadrových zbraní (NPT) v roku 2020, kontroly jadrových zbraní a možností jadrového 
odzbrojenia
(2020/2004(INI))

Návrh odporúčania
Odsek 1 a) a (nový)

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh

 (a)a požadovali, aby sa v Európe 
vytvorila zóna bez zbraní hromadného 
ničenia; vyzvali najmä francúzsku a 
britskú vládu, aby sa odzbrojili od 
jadrových zbraní; vyzvali vládu USA, aby 
odstránila taktické jadrové zbrane 
z Európy, a vládu Ruskej federácie, aby 
nerozmiestňovala svoje jadrové zbrane 
v západnej časti svojho územia a aby 
odtiaľ stiahla svoje už rozmiestnené 
jadrové zbrane; žiadali zrušenie všetkých 
dohôd o spoločnom využívaní jadrových 
zbraní medzi členskými štátmi EÚ 
a USA/NATO;
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