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13.1.2021 A9-0266/7

Pozměňovací návrh 7
Isabel Santos, Kati Piri, Tonino Picula, Juozas Olekas
za skupinu S&D

Zpráva A9-0266/2020
David McAllister
Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva za rok 2020
(2020/2206(INI))

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. trvá na urychleném přijetí a 
provádění silného cíleného mechanismu 
sankcí EU v oblasti lidských práv (unijní 
obdoby Magnitského zákona), který 
zahrnuje zákaz udělení víz a zmrazení 
majetku; zdůrazňuje, že takový 
mechanismus sankcí by se měl rovněž 
vztahovat na korupci, jakož i obchodování 
s lidmi, sexuální násilí a násilí na základě 
pohlaví; zdůrazňuje, že režim sankcí musí 
zahrnovat účinný prováděcí mechanismus, 
který zajistí, že jej budou všechny členské 
státy dodržovat;

14. vítá přijetí globálního režimu 
sankcí EU v oblasti lidských práv, který 
zahrnuje zákaz udělení víz a zmrazení 
majetku, a trvá na jeho urychleném 
provedení; zdůrazňuje, že takový 
mechanismus sankcí by se měl rovněž 
vztahovat na korupci, jakož i obchodování 
s lidmi, sexuální násilí a násilí na základě 
pohlaví; zdůrazňuje, že režim sankcí musí 
zahrnovat účinný prováděcí mechanismus, 
který zajistí, že jej budou všechny členské 
státy dodržovat;
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13.1.2021 A9-0266/8

Pozměňovací návrh 8
Tonino Picula, Kati Piri, Juozas Olekas
za skupinu S&D

Zpráva A9-0266/2020
David McAllister
Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva za rok 2020
(2020/2206(INI))

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. podtrhuje, že je zásadní a ve 
společném zájmu EU a Spojeného 
království, umocněném jejich společnými 
zásadami, sdílenými hodnotami i 
zeměpisnou blízkostí a dlouhotrvající 
společnou strategickou spoluprací, 
dohodnout se na společných řešeních 
výzev v oblasti zahraniční, bezpečnostní a 
obranné politiky na základě zásad 
multilateralismu, řešení konfliktů 
prostřednictvím dialogu a diplomacie a 
mezinárodního práva, neboť většina 
mezinárodních hrozeb se obou stran dotýká 
se stejnou intenzitou; zdůrazňuje, že je 
důležité dosáhnout dobré dohody o 
budoucích vztazích mezi EU a Spojeným 
královstvím, která bude chránit zájmy 
EU;

38. podtrhuje, že je zásadní a ve 
společném zájmu EU a Spojeného 
království, umocněném jejich společnými 
zásadami, sdílenými hodnotami i 
zeměpisnou blízkostí a dlouhotrvající 
společnou strategickou spoluprací, 
dohodnout se na společných řešeních 
výzev v oblasti zahraniční, bezpečnostní a 
obranné politiky na základě zásad 
multilateralismu, řešení konfliktů 
prostřednictvím dialogu a diplomacie a 
mezinárodního práva, neboť většina 
mezinárodních hrozeb se obou stran dotýká 
se stejnou intenzitou;
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13.1.2021 A9-0266/9

Pozměňovací návrh 9
Tonino Picula, Kati Piri, Juozas Olekas
za skupinu S&D

Zpráva A9-0266/2020
David McAllister
Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva za rok 2020
(2020/2206(INI))

Návrh usnesení
Bod 41 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41a. co nejostřeji odsuzuje útok davu 
výtržníků na americký Kongres vyvolaný 
konspiračními teoriemi a nepodloženými 
tvrzeními prezidenta Donalda Trumpa, že 
prezidentské volby ze dne 3. listopadu 
2020 byly zmanipulované; důvěřuje USA, 
že zajistí pokojné předání moci nově 
zvolenému prezidentu Josephu Bidenovi a 
nově zvolené viceprezidentce Kamale 
Harrisové; je znepokojen nárůstem 
populismu a extremismu na obou 
stranách Atlantiku a zdůrazňuje 
naléhavou potřebu hájit demokracii, 
lidská práva a právní stát na celém světě;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/10

Pozměňovací návrh 10
Raphaël Glucksmann, Kati Piri, Tonino Picula, Juozas Olekas
za skupinu S&D

Zpráva A9-0266/2020
David McAllister
Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva za rok 2020
(2020/2206(INI))

Návrh usnesení
Bod 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. vyzývá Komisi, Radu a vysokého 
představitele, místopředsedu Komise, aby 
ČLR informovali o tom, že EU nebude 
tolerovat přetrvávající porušování lidských 
práv v Hongkongu, Tibetu a Sin-tiangu ani 
to, jakým způsobem zachází s příslušníky 
menšin, a aby na mezinárodní scéně hráli 
rozhodující úlohu s cílem zajistit autonomii 
Hongkongu; odsuzuje porušování modelu 
„jedna země, dva systémy“ přijetím zákona 
o národní bezpečnosti v Číně, který vážně 
ohrožuje vysoký stupeň autonomie 
Hongkongu a má ničivý dopad na 
nezávislost soudního systému a svobodu 
projevu v Hongkongu; vyjadřuje 
znepokojení ohledně dopadu zavedení 
zákona o národní bezpečnosti v 
Hongkongu na vztahy mezi Čínou a Tchaj-
wanem; zdůrazňuje, že pokračující 
oslabování autonomie Hongkongu čínskou 
vládou je nejen v rozporu s povinnostmi 
Číny vyplývajícími z dvoustranných smluv 
a mezinárodního práva, ale zpochybňuje 
také úlohu Pekingu coby důvěryhodného 
partnera; konstatuje, že Parlament 
přihlédne k porušování lidských práv na 
pevninské Číně a v Hongkongu, až bude 
požádán o podpoření komplexní dohody o 
investicích a jakékoli další budoucí 
obchodní dohody s Čínou; nabádá členské 
státy, aby provedly balíček opatření 
dohodnutý na zasedání Rady pro 

52. vyzývá Komisi, Radu a vysokého 
představitele, místopředsedu Komise, aby 
ČLR informovali o tom, že EU nebude 
tolerovat přetrvávající porušování lidských 
práv v Hongkongu, Tibetu a Sin-tiangu ani 
to, jakým způsobem zachází s příslušníky 
menšin, a aby na mezinárodní scéně hráli 
rozhodující úlohu s cílem zajistit autonomii 
Hongkongu; odsuzuje porušování modelu 
„jedna země, dva systémy“ přijetím zákona 
o národní bezpečnosti v Číně, který vážně 
ohrožuje vysoký stupeň autonomie 
Hongkongu a má ničivý dopad na 
nezávislost soudního systému a svobodu 
projevu v Hongkongu; vyjadřuje 
znepokojení ohledně dopadu zavedení 
zákona o národní bezpečnosti v 
Hongkongu na vztahy mezi Čínou a Tchaj-
wanem; zdůrazňuje, že pokračující 
oslabování autonomie Hongkongu čínskou 
vládou je nejen v rozporu s povinnostmi 
Číny vyplývajícími z dvoustranných smluv 
a mezinárodního práva, ale zpochybňuje 
také úlohu Pekingu coby důvěryhodného 
partnera; konstatuje, že Parlament 
přihlédne k porušování lidských práv na 
pevninské Číně a v Hongkongu, až bude 
požádán o podpoření komplexní dohody o 
investicích a jakékoli další budoucí 
obchodní dohody s Čínou; nabádá členské 
státy, aby provedly balíček opatření 
dohodnutý na zasedání Rady pro 
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zahraniční věci dne 28. července 2020, 
jakož i usnesení Parlamentu ze dne 
19. června 20201; žádá Komisi a členské 
státy, aby aktivně zakročily proti 
brutálnímu pronásledování Ujgurů v Sin-
tiangu, jakož i dalších etnických a 
náboženských menšin, zejména křesťanů a 
Tibeťanů;

_______________________
1 Přijaté texty, P9_TA(2020)0174.

zahraniční věci dne 28. července 2020, 
jakož i usnesení Parlamentu ze dne 
19. června 20201; žádá Komisi a členské 
státy, aby aktivně zakročily proti 
brutálnímu pronásledování Ujgurů v Sin-
tiangu, jakož i dalších etnických a 
náboženských menšin, zejména křesťanů a 
Tibeťanů; vyzývá členské státy a 
místopředsedu Komise, vysokého 
představitele, aby v rámci globálního 
režimu sankcí EU v oblasti lidských práv 
přijali sankce vůči čínským úředníkům a 
státem řízeným subjektům odpovědným za 
organizaci politiky hromadného 
zadržování Ujgurů a nucené práce v Číně;

_______________________
1 Přijaté texty, P9_TA(2020)0174.
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