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13.1.2021 A9-0266/11

Pozměňovací návrh 11
David McAllister
za skupinu PPE

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 nového globálního 
režimu sankcí EU v oblasti lidských práv 
(unijní obdoby Magnitského zákona), který 
umožňuje, aby EU ukládala cílené sankce 
osobám odpovědným za závažné 
porušování lidských práv a jejich 
zneužívání na celém světě; doporučuje, 
aby byla působnost režimu  sankcí 
v budoucnosti rozšířena tak, aby 
zahrnoval i případy korupce;
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13.1.2021 A9-0266/12

Pozměňovací návrh 12
David McAllister
za skupinu PPE

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

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá EU, aby ve svých politikách 
vztahujících se k tomuto regionu uznala 
specifika každé ze zemí jižního 
Středomoří; vyzývá EU, aby posílila 
spolupráci s regionálními aktéry, jako je 
Liga arabských států, Africká unie a Unie 
pro Středomoří, a aby aktivně podporovala 
meziregionální spolupráci mezi zeměmi 
jižního sousedství jako nepostradatelný 
nástroj bezpečnosti a udržitelného 
hospodářského rozvoje; zdůrazňuje potřebu 
posílit vztahy Unie se zeměmi severní 
Afriky; vyjadřuje politování nad 
skutečností, že 25 let od zahájení tzv. 
barcelonského procesu stále ještě nebyl 
vytvořen prostor sdílené prosperity, 
stability a svobody se středomořskými 
zeměmi jižního sousedství; plně podporuje 
berlínský proces a vítá všechny iniciativy 
OSN, jejichž cílem je nalézt pro krizi 
v Libyi komplexní politické řešení; 

25. vítá připravované společné sdělení 
Komise a vysokého představitele 
o obnoveném partnerství se zeměmi 
jižního sousedství; vyzývá EU, aby ve 
svých politikách vztahujících se k tomuto 
regionu uznala specifika každé ze zemí 
jižního Středomoří; vyzývá EU, aby 
posílila spolupráci s regionálními aktéry, 
jako je Liga arabských států, Africká unie 
a Unie pro Středomoří, a aby aktivně 
podporovala meziregionální spolupráci 
mezi zeměmi jižního sousedství jako 
nepostradatelný nástroj bezpečnosti 
a udržitelného hospodářského rozvoje; 
zdůrazňuje potřebu posílit vztahy Unie se 
zeměmi severní Afriky; vyjadřuje 
politování nad skutečností, že 25 let od 
zahájení tzv. barcelonského procesu stále 
ještě nebyl vytvořen prostor sdílené 
prosperity, stability a svobody se 
středomořskými zeměmi jižního 
sousedství; plně podporuje berlínský 
proces a vítá všechny iniciativy OSN, 
jejichž cílem je nalézt pro krizi v Libyi 
komplexní politické řešení; 
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13.1.2021 A9-0266/13

Pozměňovací návrh 13
David McAllister
za skupinu PPE

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; vítá uzavření dohody 
o obchodu a spolupráci mezi EU a 
Spojeným královstvím, která občanům 
a podnikům na obou stranách přináší 
jasnost a jistotu; zdůrazňuje, že 
v současné době provádí kontrolu dohody 
a má v úmyslu pečlivě sledovat provádění 
dohody mezi EU a Spojeným královstvím 
ve všech jejích podrobnostech; 
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13.1.2021 A9-0266/14

Pozměňovací návrh 14
David McAllister
za skupinu PPE

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

Návrh usnesení
Bod 47

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. v tomto ohledu vyzývá k cílené 
a mnohostranné spolupráci s tímto 
regionem, která bude podporována 
společným příběhem pro EU, který bude 
propagovat strategie, jež přispívají ke 
společnému řešení společných výzev, jako 
je propagace míru, bezpečnosti a 
prosperity, a zároveň zajistí společný 
přístup ke vznikajícím hrozbám 
souvisejícím se změnou klimatu; 
poukazuje na význam Latinské Ameriky 
pro EU a vyzývá k tomu, aby tato oblast 
byla nadále považována za jeden 
z hlavních geostrategických zájmů SZBP, 
což prokáže tím, že se bude podílet na 
prosazování demokracie a lidských práv 
v této oblasti a bude napomáhat jejímu 
hospodářskému rozvoji; zdůrazňuje, že 
dodržování zásad právního státu a stabilní 
politický a právní rámec, včetně boje proti 
korupci a beztrestnosti, jakož i pokrok 
směrem k demokracii, dodržování lidských 
práv a podpora základních svobod jsou 
základem pro hlubší integraci a spolupráci 
se zeměmi regionu Latinské Ameriky 
a Karibiku; zdůrazňuje, že je důležité 
pokročit v revizi globálních dohod s Chile 
a Mexikem a dokončit ji, jakož i dohodu 
o přidružení mezi EU a Mercosurem, 
a poukazuje na to, že jde o klíčové 
spojence a partnery EU; je mimořádně 
znepokojen nedodržováním demokracie a 

47. v tomto ohledu vyzývá k cílené 
a mnohostranné spolupráci s tímto 
regionem, která bude podporována 
společným příběhem pro EU, který bude 
propagovat strategie, jež přispívají ke 
společnému řešení společných výzev, jako 
je propagace míru, bezpečnosti a 
prosperity, a zároveň zajistí společný 
přístup ke vznikajícím hrozbám 
souvisejícím se změnou klimatu; 
poukazuje na význam Latinské Ameriky 
pro EU a vyzývá k tomu, aby tato oblast 
byla nadále považována za jeden 
z hlavních geostrategických zájmů SZBP, 
což prokáže tím, že se bude podílet na 
prosazování demokracie a lidských práv 
v této oblasti a bude napomáhat jejímu 
hospodářskému rozvoji; zdůrazňuje, že 
dodržování zásad právního státu a stabilní 
politický a právní rámec, včetně boje proti 
korupci a beztrestnosti, jakož i pokrok 
směrem k demokracii, dodržování lidských 
práv a podpora základních svobod jsou 
základem pro hlubší integraci a spolupráci 
se zeměmi regionu Latinské Ameriky 
a Karibiku; zdůrazňuje, že je důležité 
pokročit v revizi a ratifikaci globálních 
dohod s Chile a Mexikem a dokončit je, 
jakož i dohodu o přidružení mezi EU 
a Mercosurem, a poukazuje na to, že jde 
o klíčové spojence a partnery EU; je 
mimořádně znepokojen nedodržováním 
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zásad právního státu a útoky proti 
demokraticky zvoleným představitelům 
opozice, novinářům, studentům a 
obráncům lidských práv, zejména těm, 
kteří pracují na tématech ochrany životního 
prostředí, a jejich právním zástupcům; 

demokracie a zásad právního státu a útoky 
proti demokraticky zvoleným 
představitelům opozice, novinářům, 
studentům a obráncům lidských práv, 
zejména těm, kteří pracují na tématech 
ochrany životního prostředí, a jejich 
právním zástupcům; 
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13.1.2021 A9-0266/15

Pozměňovací návrh 15
David McAllister
za skupinu PPE

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

Návrh usnesení
Bod 56

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

56. lituje toho, že Komise nezahrnula 
Arktidu do svého pracovního programu na 
rok 2020; je si nicméně vědom toho, že 
zahájila veřejnou konzultaci, jejímž cílem 
je získat informace o silných a slabých 
stránkách stávající politiky s ohledem na 
případnou aktualizaci přístupu; domnívá 
se, že je třeba, aby EU měla strategii pro 
arktickou oblast;

56. vítá začlenění společného sdělení 
o Arktidě do pracovního programu Komise 
na rok 2021; domnívá se, že je třeba, aby 
EU měla strategii pro arktickou oblast;
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