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13.1.2021 A9-0265/33

Pozměňovací návrh 33
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
za skupinu S&D

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

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. poukazuje na skutečnost, že 
nestabilita v jižním sousedství EU, 
zejména v regionech oblasti Sahelu, 
západní Afriky a Afrického rohu, má v 
konečném důsledku negativní vedlejší 
účinky, zejména na jižní sousedství EU, a 
představuje tudíž přímou výzvu pro naši 
správu evropských vnějších hranic;

11. poukazuje na nestabilitu v jižním 
sousedství EU, zejména v regionech oblasti 
Sahelu, západní Afriky a Afrického rohu, 
která může mít dopad na EU;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/34

Pozměňovací návrh 34
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
za skupinu S&D

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 terorismus zvyšuje tlak 
na země skupiny G5 Sahel a jejich 
sousedství, 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; vítá obnovení 
činnosti misí a operací EU v Mali;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/35

Pozměňovací návrh 35
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
za skupinu S&D

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. vítá zahájení operace EUNAVFOR 
MED IRINI, jejíž hlavním úkolem je 
přispívat k udržitelnému míru, bezpečnosti 
a stabilitě prostřednictvím prosazování 
zbrojního embarga vůči Libyi v souladu 
s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 2526 
(2020); 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;
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13.1.2021 A9-0265/36

Pozměňovací návrh 36
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
za skupinu S&D

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

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. je přesvědčen, že Unie musí 
soustředit své úsilí na mise a operace, při 
kterých vytváří největší přidanou hodnotu; 
klade si otázku, zda je na místě nadále 
zachovávat některé mise;

38. je přesvědčen, že Unie musí 
soustředit své úsilí na mise a operace, při 
kterých vytváří největší přidanou hodnotu; 
uvítal by proto úvahy o významu a 
účinnosti některých misí;

Or. en



AM\1222207CS.docx PE662.815v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

13.1.2021 A9-0265/37

Pozměňovací návrh 37
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
za skupinu S&D

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

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. vyzývá k rychlému přijetí a 
ustanovení Evropského obranného fondu, 
který se bude zabývat společně 
schválenými prioritami v rámci rozvoje 
schopností obrany v letecké, pozemské, 
námořní a kybernetické oblasti a jejich 
urychlením, a tím podporovat schopnost 
EU působit jako celosvětový aktér 
přispívající k celosvětové bezpečnosti a 
tuto bezpečnost zajišťující; vyzývá členské 
státy, Radu a Komisi, aby poskytly 
Evropskému obrannému fondu 
odpovídající financování a aby se 
soustředily na strukturální projekty s 
vysokou přidanou hodnotou, a tak 
usnadnily průmyslovou spolupráci mezi 
členskými státy a upevnění pevné evropské 
technologické a průmyslové základny 
obrany (EDTIB), posílení technických, 
průmyslových a strategických kapacit s 
cílem posílit schopnost EU vytvářet 
autonomně vojenské kapacity a těmito 
kapacitami disponovat a zachovávat 
dlouhodobou evropskou technologickou 
autonomii; vybízí iniciativy v oblasti 
obranných kapacit, aby usnadnily zapojení 
malých a středních podniků;

45. vítá dohodu, jíž bylo dosaženo 
ohledně nařízení o EDF, a vyzývá k 
rychlému přijetí a ustanovení Evropského 
obranného fondu, který se bude zabývat 
společně schválenými prioritami v rámci 
rozvoje schopností obrany v letecké, 
pozemské, námořní a kybernetické oblasti 
a jejich urychlením, a tím podporovat 
schopnost EU působit jako celosvětový 
aktér přispívající k celosvětové bezpečnosti 
a tuto bezpečnost zajišťující; vyzývá 
členské státy, Radu a Komisi, aby poskytly 
Evropskému obrannému fondu 
odpovídající financování a aby se 
soustředily na strukturální projekty s 
vysokou přidanou hodnotou, a tak 
usnadnily průmyslovou spolupráci mezi 
členskými státy a upevnění pevné evropské 
technologické a průmyslové základny 
obrany (EDTIB), posílení technických, 
průmyslových a strategických kapacit s 
cílem posílit schopnost EU vytvářet 
autonomně vojenské kapacity a těmito 
kapacitami disponovat a zachovávat 
dlouhodobou evropskou technologickou 
autonomii; vybízí iniciativy v oblasti 
obranných kapacit, aby usnadnily zapojení 
malých a středních podniků;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/38

Pozměňovací návrh 38
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
za skupinu S&D

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

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. v tomto ohledu vítá operaci 
Atlantické odhodlání (Atlantic Resolve) 
a posílenou předsunutou přítomnost NATO 
na evropském kontinentu a uznává, že 
jednotky NATO sehrávají důležitou úlohu 
v úsilí o zabránění další ruské agrese a 
v případě konfliktu poskytují významnou 
pomoc;

50. v tomto ohledu vítá operaci 
Atlantické odhodlání (Atlantic Resolve) a 
posílenou předsunutou přítomnost NATO 
na evropském kontinentu a uznává její 
odrazující úlohu;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/39

Pozměňovací návrh 39
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
za skupinu S&D

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

Návrh usnesení
Bod 54

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. znovu potvrzuje, že navzdory 
brexitu zůstává Spojené království blízkým 
strategickým partnerem EU a jejích 
členských států, a že je prvořadé zachovat 
silnou a úzkou obrannou a bezpečnostní 
spolupráci mezi EU a Spojeným 
královstvím, jelikož EU i Spojené 
království sdílí stejné strategické prostředí 
a jejich mír a bezpečnost čelí stejným 
hrozbám; vybízí Spojené království, aby se 
zapojovalo do misí a operací SBOP, 
operací pro řešení krizí, rozvoje obranných 
schopností, příslušných agentur Unie, 
jakož i do projektů stálé strukturované 
spolupráce, a to při respektování 
rozhodovací samostatnosti EU, 
svrchovanosti Spojeného království a 
zásady vyvážených práv a povinností na 
základě účinné reciprocity a včetně 
spravedlivého a odpovídajícího finančního 
příspěvku; konstatuje, že Spojené 
království odstoupí od misí a operací 
SBOP na konci přechodného období, tedy 
ke dni 31. prosince 2020; žádá, aby byly 
zavedeny rychlé postupy výměn s cílem 
zajistit kontinuitu misí a operací SBOP, v 
nichž hrají vyslaní britští pracovníci 
významnou úlohu;

54. znovu potvrzuje, že navzdory 
brexitu zůstává Spojené království blízkým 
strategickým partnerem EU a jejích 
členských států, a že je prvořadé zachovat 
silnou a úzkou obrannou a bezpečnostní 
spolupráci mezi EU a Spojeným 
královstvím, jelikož EU i Spojené 
království sdílí stejné strategické prostředí 
a jejich mír a bezpečnost čelí stejným 
hrozbám; vybízí Spojené království, aby se 
zapojovalo do misí a operací SBOP, 
operací pro řešení krizí, rozvoje obranných 
schopností, příslušných agentur Unie, 
jakož i do projektů stálé strukturované 
spolupráce, a to při respektování 
rozhodovací samostatnosti EU, 
svrchovanosti Spojeného království a 
zásady vyvážených práv a povinností na 
základě účinné reciprocity a včetně 
spravedlivého a odpovídajícího finančního 
příspěvku; bere na vědomí odstoupení 
Spojeného království od misí a operací 
SBOP ke dni 31. prosince 2020; žádá, aby 
byly zavedeny rychlé postupy výměn s 
cílem zajistit kontinuitu misí a operací 
SBOP, v nichž hráli vyslaní britští 
pracovníci významnou úlohu;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/40

Pozměňovací návrh 40
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
za skupinu S&D

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

Návrh usnesení
Bod 59

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59. vyzývá EU, aby se zabývala 
setrvalými a rostoucími hrozbami pro 
ochranu a zachování kulturního dědictví 
a potírala pašování kulturních artefaktů, 
zejména v oblastech konfliktu; konstatuje, 
že zbavíme-li společnost jejího kulturního 
dědictví a historických kořenů, bude více 
náchylná k radikalizaci a celosvětovým 
džihádistickým ideologiím; žádá EU, aby 
vypracovala širokou strategii pro boj proti 
těmto hrozbám;

59. vyzývá EU, aby se zabývala 
setrvalými a rostoucími hrozbami pro 
ochranu a zachování kulturního dědictví 
a potírala pašování kulturních artefaktů, 
zejména v oblastech konfliktu; poukazuje 
na význam podpory, respektování a 
ochrany historického a kulturního 
dědictví při předcházení konfliktům a 
usmíření; žádá EU, aby vypracovala 
širokou strategii pro boj proti těmto 
hrozbám a podporovala respektování 
kulturní rozmanitosti;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/41

Pozměňovací návrh 41
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
za skupinu S&D

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

Návrh usnesení
Bod 64

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

64. domnívá se, že je nezbytné 
ochránit všechna slabá místa Evropské 
unie, aby se zajistila účinná společná 
obrana evropských občanů; se 
znepokojením bere na vědomí rostoucí 
militarizaci Krymského poloostrova 
a pokusy Ruské federace o destabilizaci 
černomořského regionu, přičemž tato 
situace byla na summitu NATO ve Walesu 
v roce 2014 vyhodnocena tak, že byla 
uznána zranitelnost východního okraje 
Severoatlantické aliance; vyzývá EU, aby 
uznala zranitelnost východoevropských 
členských států jako prostředek k posílení 
evropské obrany a aby společně s NATO 
vypracovala komplexní strategii pro 
zabezpečení a obranu východního křídla;

64. domnívá se, že je nezbytné chránit 
všechny občany Evropské unie a Evropy, 
aby se předešlo jakékoli zranitelnosti; se 
znepokojením bere na vědomí rostoucí 
militarizaci Krymského poloostrova a 
pokusy Ruské federace o destabilizaci 
černomořského regionu;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/42

Pozměňovací návrh 42
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
za skupinu S&D

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

Návrh usnesení
Bod 67

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

67. vítá přijetí rozhodnutí Rady, které 
poprvé umožňuje EU zavést cílená 
omezující opatření pro odrazování od 
kybernetických útoků, které představují 
vnější hrozbu pro EU a její členské státy, 
včetně kybernetických útoků proti třetím 
zemím nebo mezinárodním organizacím, 
a pro reakci na ně, a uvalovat sankce na 
osoby nebo subjekty, které jsou za tyto 
kybernetické útoky odpovědné; 
zdůrazňuje, že je třeba zlepšit systém 
vízových omezení v rámci sankčního 
mechanismu EU, a to využíváním 
biometrických postupů pro udělování víz, 
s cílem zabránit subjektům zapojeným do 
hybridní války, aby mohly cestovat do EU 
pod falešnou identitou; zdůrazňuje 
naléhavou potřebu další integrace aspektů 
kybernetických hrozeb do systémů řešení 
krizí EU; zdůrazňuje, že užší spolupráce 
při předcházení kybernetickým hrozbám 
a boji proti nim je v současné době 
mimořádné zranitelnosti klíčová pro 
posílení mezinárodní bezpečnosti 
a stability v kyberprostoru; vítá značný 
pokrok, jehož v tomto ohledu dosáhl tým 
rychlé kybernetické reakce v rámci stálé 
strukturované spolupráce; vyzývá 
k posílení podpory Agentuře Evropské unie 
pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) a k 
intenzivní koordinaci v této souvislosti se 
střediskem excelence NATO pro 

67. vítá přijetí rozhodnutí Rady, které 
poprvé umožňuje EU zavést cílená 
omezující opatření pro odrazování od 
kybernetických útoků, které představují 
vnější hrozbu pro EU a její členské státy, 
včetně kybernetických útoků proti třetím 
zemím nebo mezinárodním organizacím, 
a pro reakci na ně, a uvalovat sankce na 
osoby nebo subjekty, které jsou za tyto 
kybernetické útoky odpovědné; zdůrazňuje 
naléhavou potřebu další integrace aspektů 
kybernetických hrozeb do systémů řešení 
krizí EU; zdůrazňuje, že užší spolupráce 
při předcházení kybernetickým hrozbám 
a boji proti nim je v současné době 
mimořádné zranitelnosti klíčová pro 
posílení mezinárodní bezpečnosti 
a stability v kyberprostoru; vítá značný 
pokrok, jehož v tomto ohledu dosáhl tým 
rychlé kybernetické reakce v rámci stálé 
strukturované spolupráce; vyzývá 
k posílení podpory Agentuře Evropské unie 
pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) a k 
intenzivní koordinaci v této souvislosti se 
střediskem excelence NATO pro 
spolupráci při kybernetické obraně; vyzývá 
k větší koordinaci EU, pokud jde 
o společné přičítání odpovědnosti za 
nepřátelské kybernetické útoky, i k užší 
spolupráci s podobně smýšlejícími 
mezinárodními organizacemi a zeměmi; je 
obzvláště znepokojen neustálým 



AM\1222207CS.docx PE662.815v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

spolupráci při kybernetické obraně; vyzývá 
k větší koordinaci EU, pokud jde 
o společné přičítání odpovědnosti za 
nepřátelské kybernetické útoky, i k užší 
spolupráci s podobně smýšlejícími 
mezinárodními organizacemi a zeměmi; je 
obzvláště znepokojen neustálým 
odhalováním menších kybernetických 
útoků nebo neoprávněných vniknutí do 
systémů kritické infrastruktury, které jsou 
zatím neškodné, ale mohou mít velký 
dopad; naléhavě vyzývá členské státy, aby 
posílily své systémy kritické infrastruktury, 
jako je výroba elektrické energie 
a strategické komunikace, a to na všech 
úrovních;

odhalováním menších kybernetických 
útoků nebo neoprávněných vniknutí do 
systémů kritické infrastruktury, které jsou 
zatím neškodné, ale mohou mít velký 
dopad; naléhavě vyzývá členské státy, aby 
posílily své systémy kritické infrastruktury, 
jako je výroba elektrické energie 
a strategické komunikace, a to na všech 
úrovních;
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