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13. 1. 2021 A9-0266/7

Pozmeňujúci návrh 7
Isabel Santos, Kati Piri, Tonino Picula, Juozas Olekas
v mene skupiny S&D

Správa A9-0266/2020
David McAllister
Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky – výročná správa za rok 2020
(2020/2206(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. trvá na rýchlom prijatí 
a vykonávaní silného cieleného 
sankčného mechanizmu EÚ v oblasti 
ľudských práv (únijnej obdoby 
Magnitského zákona), ktorý prináša zákaz 
vydávania víz a zmrazenie aktív; 
zdôrazňuje, že takýto sankčný 
mechanizmus by sa mal zameriavať aj na 
korupčné činy, ako aj obchodovanie 
s ľuďmi a sexuálne násilie a rodovo 
motivované násilie; zdôrazňuje, že sankčný 
režim musí zahŕňať účinný mechanizmus 
vykonávania, ktorý zabezpečí dodržiavanie 
zo strany všetkých členských štátov;

14. víta prijatie a trvá na rýchlom 
zavedení globálneho sankčného režimu 
EÚ v oblasti ľudských práv, ktorý zahŕňa 
zákaz vydávania víz a zmrazenie aktív; 
zdôrazňuje, že takýto sankčný 
mechanizmus by sa mal zameriavať aj na 
korupčné činy, ako aj obchodovanie 
s ľuďmi a sexuálne násilie a rodovo 
motivované násilie; zdôrazňuje, že sankčný 
režim musí zahŕňať účinný mechanizmus 
vykonávania, ktorý zabezpečí dodržiavanie 
zo strany všetkých členských štátov;
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13. 1. 2021 A9-0266/8

Pozmeňujúci návrh 8
Tonino Picula, Kati Piri, Juozas Olekas
v mene skupiny S&D

Správa A9-0266/2020
David McAllister
Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky – výročná správa za rok 2020
(2020/2206(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 38

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38. zdôrazňuje, že už len vzhľadom na 
spoločné zásady a spoločné hodnoty, ako aj 
vzájomnú geografickú blízkosť a dlhodobú 
spoločnú strategickú spoluprácu EÚ 
a Spojeného kráľovstva je nevyhnutné 
a v ich spoločnom záujme dohodnúť sa na 
spoločnom postupe pri riešení výziev 
v oblasti zahraničnej, bezpečnostnej 
a obrannej politiky založenom na zásadách 
multilateralizmu, na riešení konfliktov 
prostredníctvom dialógu a diplomacie a na 
medzinárodnom práve, majúc na pamäti to, 
že väčšina medzinárodných hrozieb 
ovplyvňuje obe strany s rovnakou 
intenzitou; zdôrazňuje význam 
dosiahnutia dobrej dohody o budúcich 
vzťahoch medzi EÚ a Spojeným 
kráľovstvom, ktorá ochráni záujmy EÚ;

38. zdôrazňuje, že už len vzhľadom na 
spoločné zásady a spoločné hodnoty, ako aj 
vzájomnú geografickú blízkosť a dlhodobú 
spoločnú strategickú spoluprácu EÚ 
a Spojeného kráľovstva je nevyhnutné 
a v ich spoločnom záujme dohodnúť sa na 
spoločnom postupe pri riešení výziev 
v oblasti zahraničnej, bezpečnostnej 
a obrannej politiky založenom na zásadách 
multilateralizmu, na riešení konfliktov 
prostredníctvom dialógu a diplomacie a na 
medzinárodnom práve, majúc na pamäti to, 
že väčšina medzinárodných hrozieb 
ovplyvňuje obe strany s rovnakou 
intenzitou;
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13. 1. 2021 A9-0266/9

Pozmeňujúci návrh 9
Tonino Picula, Kati Piri, Juozas Olekas
v mene skupiny S&D

Správa A9-0266/2020
David McAllister
Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky – výročná správa za rok 2020
(2020/2206(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 41 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

41a. čo najdôraznejšie odsudzuje 
davový útok demonštrantov na Kongres 
USA podnecovaných sprisahaneckými 
teóriami prezidenta Donalda Trumpa a 
bezdôvodnými tvrdeniami, že prezidentské 
voľby z 3. novembra 2020 boli 
zmanipulované; dôveruje USA, že 
zabezpečia pokojné odovzdanie moci 
zvolenému prezidentovi Josephovi 
Bidenovi a viceprezidentke Kamale 
Harrisovej; je znepokojený vzostupom 
populizmu a extrémizmu na oboch 
stranách Atlantiku a zdôrazňuje 
naliehavú potrebu brániť demokraciu, 
ľudské práva a právny štát na celom 
svete;
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13. 1. 2021 A9-0266/10

Pozmeňujúci návrh 10
Raphaël Glucksmann, Kati Piri, Tonino Picula, Juozas Olekas
v mene skupiny S&D

Správa A9-0266/2020
David McAllister
Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky – výročná správa za rok 2020
(2020/2206(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 52

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

52. vyzýva Komisiu, Radu a VP/PK, 
aby naďalej informovali ČĽR o tom, že EÚ 
nebude tolerovať pretrvávajúce 
porušovanie ľudských práv v Hongkongu, 
Tibete a Sin-ťiangu, ani zaobchádzanie 
s príslušníkmi menšín zo strany ČĽR, 
a aby zohrávali rozhodujúcu úlohu na 
medzinárodnej scéne pri zabezpečovaní 
autonómie Hongkongu; odsudzuje 
porušenie modelu „jedna krajina, dva 
systémy“ prijatím zákona o národnej 
bezpečnosti v Číne, ktorý vážne oslabuje 
vysoký stupeň autonómie Hongkongu a má 
nepriaznivý vplyv na nezávislosť súdnictva 
a na slobodu prejavu v Hongkongu; 
vyjadruje znepokojenie nad vplyvom, ktorý 
bude mať zavedenie zákona o národnej 
bezpečnosti v Hongkongu na vzťah medzi 
Čínou a Taiwanom; zdôrazňuje, že 
pretrvávajúce oslabovanie autonómie 
Hongkongu zo strany Pekingu je nielen 
v rozpore s povinnosťami Číny 
vyplývajúcimi z dvojstranných zmlúv 
a medzinárodného práva, ale spochybňuje 
aj úlohu Pekingu ako dôveryhodného 
partnera; konštatuje, že Parlament zohľadní 
porušovanie ľudských práv 
v kontinentálnej Číne a Hongkongu, keď 
bude požiadaný o schválenie komplexnej 
investičnej dohody a akýchkoľvek 
budúcich obchodných dohôd s Čínou; 
nabáda členské štáty, aby realizovali balík 

52. vyzýva Komisiu, Radu a VP/PK, 
aby naďalej informovali ČĽR o tom, že EÚ 
nebude tolerovať pretrvávajúce 
porušovanie ľudských práv v Hongkongu, 
Tibete a Sin-ťiangu, ani zaobchádzanie 
s príslušníkmi menšín zo strany ČĽR, 
a aby zohrávali rozhodujúcu úlohu na 
medzinárodnej scéne pri zabezpečovaní 
autonómie Hongkongu; odsudzuje 
porušenie modelu „jedna krajina, dva 
systémy“ prijatím zákona o národnej 
bezpečnosti v Číne, ktorý vážne oslabuje 
vysoký stupeň autonómie Hongkongu a má 
nepriaznivý vplyv na nezávislosť súdnictva 
a na slobodu prejavu v Hongkongu; 
vyjadruje znepokojenie nad vplyvom, ktorý 
bude mať zavedenie zákona o národnej 
bezpečnosti v Hongkongu na vzťah medzi 
Čínou a Taiwanom; zdôrazňuje, že 
pretrvávajúce oslabovanie autonómie 
Hongkongu zo strany Pekingu je nielen 
v rozpore s povinnosťami Číny 
vyplývajúcimi z dvojstranných zmlúv 
a medzinárodného práva, ale spochybňuje 
aj úlohu Pekingu ako dôveryhodného 
partnera; konštatuje, že Parlament zohľadní 
porušovanie ľudských práv 
v kontinentálnej Číne a Hongkongu, keď 
bude požiadaný o schválenie komplexnej 
investičnej dohody a akýchkoľvek 
budúcich obchodných dohôd s Čínou; 
nabáda členské štáty, aby realizovali balík 
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opatrení, na ktorom sa dohodla Rada pre 
zahraničné veci 28. júla 2020, ako aj 
uznesenie Parlamentu z 19. júna 20201; 
žiada, aby Komisia a členské štáty aktívne 
zakročili proti brutálnemu prenasledovaniu 
Ujgurov v Sin-ťiangu, ako aj proti iným 
etnickým a náboženským menšinám, najmä 
kresťanom a Tibeťanom;

_______________________
1 Prijaté texty, P9_TA(2020)0174.

opatrení, na ktorom sa dohodla Rada pre 
zahraničné veci 28. júla 2020, ako aj 
uznesenie Parlamentu z 19. júna 20201; 
žiada, aby Komisia a členské štáty aktívne 
zakročili proti brutálnemu prenasledovaniu 
Ujgurov v Sin-ťiangu, ako aj proti iným 
etnickým a náboženským menšinám, najmä 
kresťanom a Tibeťanom; vyzýva členské 
štáty a PK/VP, aby v rámci globálneho 
sankčného režimu EÚ v oblasti ľudských 
práv prijali sankcie voči čínskym 
úradníkom a štátom riadeným subjektom 
zodpovedným za organizovanie politiky 
hromadného zadržiavania Ujgurov a 
nútenej práce v Číne;

_______________________
1 Prijaté texty, P9_TA(2020)0174.
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