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13.1.2021 A9-0265/1

Pozměňovací návrh 1
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0265/2020
Sven Mikser
Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – výroční zpráva za rok 2020
(2020/2207(INI))

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí cíl Evropské unie 
rozvíjet strategickou autonomii jakožto 
ambici založenou na schopnosti Unie 
nezávisle vyhodnocovat krizovou situaci a 
přijímat autonomní rozhodnutí a na její 
schopnosti jednat samostatně, když to 
okolnosti vyžadují, s cílem bránit své 
zájmy a hodnoty a současně plně 
respektovat spojenectví a své strategické 
partnery i zásadu komplementarity s 
NATO;

4. bere na vědomí cíl Evropské unie 
stát se efektivním a spolehlivým 
zajišťovatelem bezpečnosti, což je ambice, 
která je založena také na schopnosti Unie 
nezávisle vyhodnocovat krizovou situaci a 
přijímat autonomní rozhodnutí a na její 
schopnosti jednat samostatně, když to 
okolnosti vyžadují, s cílem bránit 
univerzální i evropské zájmy, zásady a 
hodnoty a současně plně respektovat 
spojenectví a své strategické partnery i 
zásadu komplementarity s NATO;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/2

Pozměňovací návrh 2
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0265/2020
Sven Mikser
Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – výroční zpráva za rok 2020
(2020/2207(INI))

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá místopředsedu Komise, 
vysokého představitele, a Radu, aby 
stanovili společnou formální definici 
strategické autonomie a velmi jasně 
definovali její cíle, zdroje a prostředky na 
provádění; považuje schopnost 
autonomního jednání za důležitý 
prostředek EU pro posílení 
mnohostranných akcí, jež sníží její 
zranitelnost vůči vnějším hrozbám a učiní s 
z ní spolehlivějšího partnera v 
mnohostranném pořádku založeném na 
pravidlech;

5. vyzývá místopředsedu Komise, 
vysokého představitele a Radu, aby zvýšili 
kapacity EU jakožto zajišťovatele 
bezpečnosti a velmi jasně definovali její 
cíle, zdroje a prostředky na provádění, 
zejména v souvislosti se strategickým 
směřováním (the Strategic Compass); 
považuje schopnost autonomního jednání 
za důležitý prostředek EU pro posílení 
mnohostranných akcí, jež sníží její 
zranitelnost vůči vnějším hrozbám a učiní z 
ní spolehlivějšího partnera v 
mnohostranném pořádku založeném na 
pravidlech;

Or. en



AM\1222166CS.docx PE662.815v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

13.1.2021 A9-0265/3

Pozměňovací návrh 3
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0265/2020
Sven Mikser
Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – výroční zpráva za rok 2020
(2020/2207(INI))

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že pandemie 
COVID-19 prokázala zranitelnost EU i její 
závislost na třetích zemích; zdůrazňuje 
proto, že je v této souvislosti ještě 
důležitější zintenzivnit úsilí EU o 
strategickou autonomii;

6. je přesvědčen, že pandemie 
COVID-19 prokázala zranitelnost EU i její 
závislost na třetích zemích; zdůrazňuje 
proto, že je ještě důležitější zintenzivnit 
úsilí EU o vytvoření efektivní a spolehlivé 
SZBP a SBOP;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/4

Pozměňovací návrh 4
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0265/2020
Sven Mikser
Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – výroční zpráva za rok 2020
(2020/2207(INI))

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vybízí k vyvíjení úsilí v procesu 
regionalizace, který byl spuštěn 
prostřednictvím regionální poradní a 
koordinační jednotky a rozhodnutím Rady 
ze dne 12. února 2019 tak, aby tento proces 
vstoupil do druhé fáze a došlo tím 
k posílení regionálního přístupu EU 
v oblasti Sahelu, zejména EUTM Mali v 
rámci rozšíření jeho působnosti na skupinu 
G5 Sahel, aby kroky EU byly efektivnější a 
operativnější přes hranice zemí G5 Sahel, a 
na podporu přeshraniční spolupráce a tak 
zefektivnění činností EUCAP Sahel Mali, 
EUCAP Sahel Niger a EUTM Mali; vyzývá 
k jejímu přejmenování na EUTM Sahel; 
konstatuje, že pro dosažení stability a 
dlouhodobého rozvoje tohoto kontinentu je 
zásadní konzistentnost a bezpečnostní 
spolupráce s africkými zeměmi; je toho 
názoru, že regionalizace přístupu SBOP v 
Sahelu má význam, ale vyžaduje jasnější 
organizaci mezi již existujícími civilními 
a vojenskými misemi SBOP, místními 
aktéry a dalšími mezinárodními 
organizacemi (tj. mírovou misí OSN 
MINUSMA a operací Barkhane vedenou 
francouzskou armádou) pro zajištění 
operační synergie a koordinovaného úsilí 
na úrovni Unie;

26. bere na vědomí úsilí vyvíjené v 
procesu regionalizace, který byl spuštěn 
prostřednictvím regionální poradní a 
koordinační jednotky a rozhodnutím Rady 
ze dne 12. února 2019 tak, aby tento proces 
vstoupil do druhé fáze a došlo tím 
k posílení regionálního přístupu EU 
v oblasti Sahelu, zejména EUTM Mali v 
rámci rozšíření jeho působnosti na skupinu 
G5 Sahel, aby kroky EU byly efektivnější a 
operativnější přes hranice zemí G5 Sahel, a 
na podporu přeshraniční spolupráce a tak 
zefektivnění činností EUCAP Sahel Mali, 
EUCAP Sahel Niger a EUTM Mali; 
konstatuje, že pro dosažení stability a 
dlouhodobého rozvoje tohoto kontinentu je 
zásadní konzistentnost, normy v oblasti 
demokracie a lidských práv a bezpečnostní 
spolupráce s africkými zeměmi; je toho 
názoru, že regionalizace přístupu SBOP v 
Sahelu má význam, ale vyžaduje jasnější 
organizaci mezi již existujícími civilními 
a vojenskými misemi SBOP, místními 
aktéry a dalšími mezinárodními 
organizacemi (tj. mírovou misí OSN 
MINUSMA a operací Barkhane vedenou 
francouzskou armádou) pro zajištění 
operační synergie a koordinovaného úsilí 
na úrovni Unie; vyjadřuje hluboké 
politování nad četnými válečnými zločiny 
a velmi závažným porušováním lidských 
práv, jichž se dopouštějí ozbrojené síly 
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skupiny G5 Sahel, zejména malijská 
armáda, jak vyplývá ze zpráv z mise 
MINUSMA za období několika 
posledních let; naléhavě vyzývá EU, její 
členské státy a místopředsedu Komise, 
vysokého představitele, aby pozastavili 
bezpečnostní pomoc aktérům obviněným z 
těchto závažných trestných činů, dokud 
nebudou zavedena účinná preventivní 
opatření a nebudou se provádět 
věrohodná opatření s cílem ukončit 
beztrestnost a postavit odpovědné osoby 
před soud; zdůrazňuje, že je třeba 
navrhnout a uplatňovat přísné normy v 
oblasti lidských práv a humanitárního 
práva, které takovým závažným a 
systematickým pochybením zabrání;

Or. en



AM\1222166CS.docx PE662.815v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

13.1.2021 A9-0265/5

Pozměňovací návrh 5
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0265/2020
Sven Mikser
Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – výroční zpráva za rok 2020
(2020/2207(INI))

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. je hluboce znepokojen zhoršením 
bezpečnostní a humanitární situace v 
oblasti Sahelu, kde terorismus klade 
zvýšený nátlak na země skupiny G5 Sahel 
a jejich sousedské země, což zhoršuje 
místní politické, etnické a náboženské 
napětí; zdůrazňuje význam podpory, 
kterou v této souvislosti poskytují mise a 
operace EU v Sahelu; připomíná, že je 
velmi důležité zachovat dlouhodobé 
investice mezinárodního společenství 
s cílem usilovat o bezpečnost a stabilitu 
v Mali a Sahelu; vyzývá místopředsedu 
Komise, vysokého představitele, aby 
neprodleně provedl rozhodnutí obnovit 
činnosti misí a operací EU v Mali v 
návaznosti na rozhodnutí Hospodářského 
společenství států západní Afriky 
(ECOWAS) zrušit sankce vůči Mali;

28. je hluboce znepokojen zhoršením 
bezpečnostní a humanitární situace v 
oblasti Sahelu, kde nedostatky v oblasti 
řádné správy a demokratického dohledu 
nad ozbrojenými silami a beztrestnost, 
korupce a terorismus zvyšují tlak na 
obyvatelstvo zemí skupiny G5 Sahel a 
jejich sousedství, což zhoršuje místní 
politické, etnické a náboženské napětí; 
připomíná, že je velmi důležité zachovat 
dlouhodobé investice mezinárodního 
společenství s cílem usilovat o bezpečnost 
a stabilitu v demokratickém Mali a Sahelu; 
vyzývá místopředsedu Komise, vysokého 
představitele, aby neprodleně zavedl nový 
přístup k bezpečnostnímu sektoru, který 
by stavěl do středu zájmu místní 
obyvatelstvo, a aby pozastavil činnost misí 
a operací EU v Mali, dokud nebude 
ustavena demokraticky zvolená vláda; 
konstatuje, že mise EUTM Mali existuje 
již téměř osm let, přesto nebyla schopna 
zabránit vojenskému převratu ze strany 
svého vojenského partnera ani jej od něj 
odradit; naléhavě vyzývá místopředsedu 
Komise, vysokého představitele a členské 
státy, aby kriticky zhodnotili koncepci 
operace a její průběh a budoucnost;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/6

Pozměňovací návrh 6
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0265/2020
Sven Mikser
Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – výroční zpráva za rok 2020
(2020/2207(INI))

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vítá zahájení operace EUNAVFOR 
MED IRINI, která má za cíl přispívat 
k udržitelnému míru, bezpečnosti 
a stabilitě prostřednictvím podpory 
prosazování zbrojního embarga vůči Libyi 
v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN 2526 (2020), výcviku libyjské 
pobřežní stráže a narušování činnosti 
převaděčů; konkrétně vyzývá členské státy, 
aby vyčlenily potřebné prostředky v 
podobě zpravodajství, pozorování, 
průzkumu a námořních sil, které jsou třeba 
k posílení schopností operace IRINI, jež 
má dosud omezené kapacity, a vybízí k 
užší spolupráci s probíhající námořní 
operací NATO Sea Guardian a ke 
spolupráci s regionálními partnery; 
zdůrazňuje mezinárodní závazky v oblasti 
vyhledávání a záchrany osob na moři, které 
se ocitly v nouzi; vyzývá místopředsedu 
Komise, vysokého představitele, aby v této 
oblasti využil veškeré prostředky EU, 
zejména pak Satelitní středisko EU a 
Středisko EU pro analýzu zpravodajských 
informací; vítá stálý pokrok směrem ke 
stabilizaci situace v Libyi a vyzývá EU, 
aby přijala aktivní úlohu v procesu 
mediace a tak přispěla k vytvoření 
nezbytných základů pro mírovou, stabilní a 
demokratickou Libyi;

31. bere na vědomí zahájení operace 
EUNAVFOR MED IRINI, která má za cíl 
přispívat k udržitelnému míru, bezpečnosti 
a stabilitě prostřednictvím podpory 
prosazování zbrojního embarga vůči Libyi 
v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN 2526 (2020), výcviku libyjské 
pobřežní stráže a narušování činnosti 
převaděčů; konkrétně vyzývá členské státy, 
aby vyčlenily potřebné prostředky v 
podobě zpravodajství, pozorování, 
průzkumu a námořních sil, které jsou třeba 
k posílení schopností operace IRINI, jež 
má dosud omezené kapacity, a vybízí k 
užší spolupráci s probíhající námořní 
operací NATO Sea Guardian a ke 
spolupráci s regionálními partnery; 
zdůrazňuje mezinárodní závazky v oblasti 
vyhledávání a záchrany osob na moři, které 
se ocitly v nouzi; vyzývá místopředsedu 
Komise, vysokého představitele, aby v této 
oblasti využil veškeré prostředky EU, 
zejména pak Satelitní středisko EU a 
Středisko EU pro analýzu zpravodajských 
informací; vítá stálý pokrok směrem ke 
stabilizaci situace v Libyi a vyzývá EU, 
aby přijala aktivní úlohu v procesu 
mediace a tak přispěla k vytvoření 
nezbytných základů pro mírovou, stabilní a 
demokratickou Libyi; staví se proti 
jakýmkoli plánům, jež by představovaly 
nevyvážený zásah do oblasti působnosti 
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námořní operace, a to i pokud jde o 
omezení operací na východní část Libye 
nebo na vzdálenost 100 kilometrů od 
libyjského pobřeží ve snaze zůstat mimo 
migrační trasy; připomíná, že podle 
závěrečné zprávy o Libyi vypracované 
skupinou odborníků OSN se nedovolené 
předávání zbraní neomezuje jen na jednu 
konkrétní část země nebo jen na námořní 
dopravu; poznamenává, že mnoho tras 
nezákonného vývozu ropy vede ze 
západního pobřeží Libye; vyzývá k 
rozšíření oblasti působnosti námořní 
operace na celé pobřeží Libye a k 
důsledné letecké misi v zájmu účinného 
vymáhání embarga;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/7

Pozměňovací návrh 7
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0265/2020
Sven Mikser
Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – výroční zpráva za rok 2020
(2020/2207(INI))

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 31a. je přesvědčen o tom, že hlavním 
cílem nového přístupu EU k reformě 
bezpečnostního sektoru, pomoci v 
otázkách bezpečnosti a budování 
vojenských kapacit by mělo být 
uplatňování přístupu zohledňujícího 
lidskou bezpečnost a že by tento přístup 
měl přímo reagovat na oprávněné obavy o 
bezpečnost všech místních obyvatel; 
vyjadřuje politování nad případy, kdy mise 
EU CSDP, které byly pověřeny 
prováděním výcviku nebo reformy 
bezpečnostního sektoru, nedokázaly 
odpovídajícím způsobem reagovat na 
rozsáhlé porušování lidských práv ze 
strany bezpečnostních sil zemí, v nichž 
působí, jako tomu bylo mimo jiné nedávno 
v Iráku, kde bezpečnostní síly a milice 
byly zodpovědné za brutální potlačení 
masových protestů, které začaly v říjnu 
2019, při němž byly usmrceny stovky 
civilistů;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/8

Pozměňovací návrh 8
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0265/2020
Sven Mikser
Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – výroční zpráva za rok 2020
(2020/2207(INI))

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vítá rozhodnutí Rady ze dne 
20. června 2020 rozšířit mandát tří jejích 
civilních misí SBOP; jedná se o misi 
Evropské unie pro pomoc při integrované 
správě hranic v Libyi (EUBAM Libya), 
misi Evropské unie pro pomoc na hranicích 
na hraničním přechodu Rafáh (EUBAM 
Rafah) a policejní misi Evropské unie pro 
palestinská území (EUPOL COPPS);

32. bere na vědomí rozhodnutí Rady ze 
dne 20. června 2020 rozšířit mandát tří 
jejích civilních misí SBOP; jedná se o misi 
Evropské unie pro pomoc při integrované 
správě hranic v Libyi (EUBAM Libya), 
misi Evropské unie pro pomoc na hranicích 
na hraničním přechodu Rafáh (EUBAM 
Rafah) a policejní misi Evropské unie pro 
palestinská území (EUPOL COPPS);

Or. en



AM\1222166CS.docx PE662.815v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

13.1.2021 A9-0265/9

Pozměňovací návrh 9
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0265/2020
Sven Mikser
Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – výroční zpráva za rok 2020
(2020/2207(INI))

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. vyzývá k dalšímu rozvoji a posílení 
rozhodování EU v civilně-vojenských 
záležitostech a k rozvoji a posílení struktur 
velení a řízení,

33. vyzývá k dalšímu rozvoji a posílení 
rozhodování EU v civilně-vojenských 
záležitostech a k rozvoji a posílení struktur 
velení a řízení, přičemž je třeba zajistit 
samostatné vojenské i civilní linie vedení;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/10

Pozměňovací návrh 10
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0265/2020
Sven Mikser
Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – výroční zpráva za rok 2020
(2020/2207(INI))

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. vítá iniciativy EU na rozvíjení 
schopností, mezi které patří program 
rozvoje CARD, stálá strukturovaná 
spolupráce (PESCO) a Evropský obranný 
fond a dva programy, jež mu předcházely 
PADR a EDIDP, protože mohou přispívat 
k větší soudržnosti, koordinaci 
a interoperabilitě při provádění SBOP, 
přípravě půdy pro splnění petersberských 
úkolů a upevnění solidarity, 
soudržnosti, odolnosti a strategické 
autonomie Unie;

41. vítá iniciativy EU na rozvíjení 
schopností, mezi které patří program 
rozvoje CARD a stálá strukturovaná 
spolupráce (PESCO), protože mohou 
přispívat k větší soudržnosti, koordinaci 
a interoperabilitě při provádění SBOP, 
přípravě půdy pro splnění petersberských 
úkolů a upevnění solidarity, soudržnosti 
a odolnosti Unie, ale i pro splnění cíle 
spočívajícího ve zvýšení kapacit Unie 
jakožto zajišťovatele bezpečnosti;

Or. en


