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13.1.2021 A9-0266/11

Pozmeňujúci návrh 11
David McAllister
v mene skupiny PPE

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 nového globálneho 
sankčného režimu EÚ v oblasti ľudských 
práv (únijnej obdoby Magnitského 
zákona), ktorý EÚ umožňuje ukladať 
cielené sankcie osobám zodpovedným za 
závažné porušovanie a zneužívanie 
ľudských práv na celom svete; odporúča, 
aby sa rozsah pôsobnosti sankčného 
režimu v budúcnosti rozšíril tak, aby 
zahŕňal prípady korupcie;
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13.1.2021 A9-0266/12

Pozmeňujúci návrh 12
David McAllister
v mene skupiny PPE

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

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. vyzýva EÚ, aby vo svojich 
politikách voči tomuto regiónu uznala 
špecifiká každej z krajín južného 
Stredozemia; vyzýva EÚ, aby posilnila 
spoluprácu s regionálnymi aktérmi, ako je 
Liga arabských štátov, Africká únia a Únia 
pre Stredozemie, a aby aktívne 
podporovala medziregionálnu spoluprácu 
medzi krajinami južného susedstva ako 
nevyhnutný nástroj na zaistenie 
bezpečnosti a udržateľného hospodárskeho 
rozvoja; zdôrazňuje potrebu posilniť 
vzťahy Únie so severoafrickými krajinami; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že 25 
rokov po spustení takzvaného euro-
stredozemského partnerstva sa ešte 
nedobudoval priestor spoločnej prosperity, 
stability a slobody so stredozemskými 
krajinami južného susedstva; plne 
podporuje berlínsky proces a víta všetky 
iniciatívy OSN zamerané na dosiahnutie 
komplexného politického riešenia krízy 
v Líbyi; 

25. víta nadchádzajúce spoločné 
oznámenie Komisie a vysokého 
predstaviteľa o obnovenom partnerstve s 
južným susedstvom; vyzýva EÚ, aby vo 
svojich politikách voči tomuto regiónu 
uznala špecifiká každej z krajín južného 
Stredozemia; vyzýva EÚ, aby posilnila 
spoluprácu s regionálnymi aktérmi, ako je 
Liga arabských štátov, Africká únia a Únia 
pre Stredozemie, a aby aktívne 
podporovala medziregionálnu spoluprácu 
medzi krajinami južného susedstva ako 
nevyhnutný nástroj na zaistenie 
bezpečnosti a udržateľného hospodárskeho 
rozvoja; zdôrazňuje potrebu posilniť 
vzťahy Únie so severoafrickými krajinami; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že 25 
rokov po spustení takzvaného euro-
stredozemského partnerstva sa ešte 
nedobudoval priestor spoločnej prosperity, 
stability a slobody so stredozemskými 
krajinami južného susedstva; plne 
podporuje berlínsky proces a víta všetky 
iniciatívy OSN zamerané na dosiahnutie 
komplexného politického riešenia krízy 
v Líbyi; 

Or. en



AM\1222220SK.docx PE662.814v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

13.1.2021 A9-0266/13

Pozmeňujúci návrh 13
David McAllister
v mene skupiny PPE

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; víta uzavretie dohody o 
obchode a spolupráci medzi EÚ a 
Spojeným kráľovstvom, ktorá občanom a 
podnikom na oboch stranách poskytuje 
jasnosť a istotu; zdôrazňuje, že v 
súčasnosti skúma dohodu a má v úmysle 
dôkladne monitorovať vykonávanie 
dohody medzi EÚ a Spojeným 
kráľovstvom vo všetkých jej 
podrobnostiach; 
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13.1.2021 A9-0266/14

Pozmeňujúci návrh 14
David McAllister
v mene skupiny PPE

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

Návrh uznesenia
Odsek 47

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

47. v tejto súvislosti žiada cielenú, 
mnohostrannú angažovanosť v regióne 
podporenú spoločným prístupom EÚ, ktorý 
podporí stratégie, ktoré pomáhajú pri 
spoločnom riešení spoločných výziev, ako 
je podpora mieru, bezpečnosti a prosperity, 
a zároveň zabezpečia spoločný postup 
tvárou v tvár hrozbám, ktoré prináša zmena 
klímy; zdôrazňuje význam, ktorý má pre 
Európsku úniu Latinská Amerika, a žiada, 
aby sa tento región naďalej považoval za 
región s vysokým geostrategickým 
záujmom pre SZBP, a aby sa EÚ podieľala 
na podpore demokracie a ľudských práv 
v regióne a podporovala jeho hospodársky 
rozvoj; zdôrazňuje, že rešpektovanie 
právneho štátu a stabilný politický 
a právny rámec vrátane boja proti korupcii 
a beztrestnosti, ako aj pokrok v oblasti 
demokracie a dodržiavania ľudských práv 
a presadzovania základných slobôd sú 
základnými kameňmi hlbšej integrácie 
a spolupráce s krajinami LAK; zdôrazňuje 
význam podpory a dokončenia obnovenia 
globálnych dohôd s Čile a Mexikom, ako 
aj dohody o pridružení medzi EÚ a úniou 
Mercosur, a zdôrazňuje, že ide 
o kľúčových spojencov a partnerov EÚ; 
vyjadruje vážne znepokojenie nad 
nedostatočným dodržiavaním demokracie 
a právneho štátu a nad útokmi na 
demokraticky zvolených vedúcich 

47. v tejto súvislosti žiada cielenú, 
mnohostrannú angažovanosť v regióne 
podporenú spoločným prístupom EÚ, ktorý 
podporí stratégie, ktoré pomáhajú pri 
spoločnom riešení spoločných výziev, ako 
je podpora mieru, bezpečnosti a prosperity, 
a zároveň zabezpečia spoločný postup 
tvárou v tvár hrozbám, ktoré prináša zmena 
klímy; zdôrazňuje význam, ktorý má pre 
Európsku úniu Latinská Amerika, a žiada, 
aby sa tento región naďalej považoval za 
región s vysokým geostrategickým 
záujmom pre SZBP, a aby sa EÚ podieľala 
na podpore demokracie a ľudských práv 
v regióne a podporovala jeho hospodársky 
rozvoj; zdôrazňuje, že rešpektovanie 
právneho štátu a stabilný politický 
a právny rámec vrátane boja proti korupcii 
a beztrestnosti, ako aj pokrok v oblasti 
demokracie a dodržiavania ľudských práv 
a presadzovania základných slobôd sú 
základnými kameňmi hlbšej integrácie 
a spolupráce s krajinami LAK; zdôrazňuje 
význam pokročenia v revízii a ratifikácii 
globálnych dohôd s Čile a Mexikom a ich 
dokončenia, ako aj dohody o pridružení 
medzi EÚ a úniou Mercosur, a zdôrazňuje, 
že ide o kľúčových spojencov a partnerov 
EÚ; vyjadruje vážne znepokojenie nad 
nedostatočným dodržiavaním demokracie 
a právneho štátu a nad útokmi na 
demokraticky zvolených vedúcich 
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predstaviteľov opozície, novinárov, 
študentov a obhajcov ľudských práv, najmä 
tých, ktorí pracujú na environmentálnych 
otázkach, a ich právnikov; 

predstaviteľov opozície, novinárov, 
študentov a obhajcov ľudských práv, najmä 
tých, ktorí pracujú na environmentálnych 
otázkach, a ich právnikov; 

Or. en



AM\1222220SK.docx PE662.814v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

13.1.2021 A9-0266/15

Pozmeňujúci návrh 15
David McAllister
v mene skupiny PPE

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

Návrh uznesenia
Odsek 56

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

56. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Komisia nezahrnula Arktídu do svojho 
pracovného programu na rok 2020; uznáva 
však, že otvorila verejnú konzultáciu, 
ktorej cieľom je získať informácie 
o silných stránkach a nedostatkoch 
súčasnej politiky s cieľom prípadne 
vypracovať aktualizovaný prístup; 
považuje za potrebné, aby EÚ mala 
stratégiu pre Arktídu;

56. víta zahrnutie spoločného 
oznámenia o Arktíde do pracovného 
programu Komisie na rok 2021; považuje 
za potrebné, aby EÚ mala stratégiu pre 
Arktídu;
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