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13.1.2021 A9-0266/16

Pozměňovací návrh 16
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
za skupinu ECR

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

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. opakuje svou výzvu k revizi 
globální strategie EU s cílem vyvodit 
poučení z nové geopolitické dynamiky, 
současných hrozeb včetně pandemie 
COVID-19 a očekávaných nadcházejících 
výzev a přehodnotit cíle a prostředky 
SZBP; zdůrazňuje, že kromě toho, že EU 
musí dále rozvíjet spolupráci s 
mezinárodními partnery a spojenci, je 
třeba, aby zároveň zrychlila rozhodování v 
oblasti zahraničních věcí a svou schopnost 
spolupracovat s podobně smýšlejícími 
partnery a současně posilovat 
multilateralismus a své strategické 
schopnosti jednat, v případě potřeby i 
samostatně; zdůrazňuje, že EU je 
odpovědná za budování své strategické 
autonomie, pokud jde o společné otázky v 
oblasti diplomacie, bezpečnosti a obrany, 
jakož i hospodářské, zdravotní a obchodní 
záležitosti, aby mohla řešit mnohé společné 
problémy a bránit své zájmy, normy a 
hodnoty ve světě po pandemii; zdůrazňuje 
proto, že je třeba, aby si evropské země 
zachovaly schopnost samostatně 
rozhodovat a jednat; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby urychleně provedly a 
uplatňovaly nové nařízení s cílem zavést 
mechanismy prověřování zahraničních 
investic v kritických odvětvích; vybízí 
členské státy EU, aby vytvořily nové fórum 
pro mnohostrannou spolupráci, které by 
vycházelo z odkazu Koordinačního výboru 

9. opakuje svou výzvu k revizi 
globální strategie EU s cílem vyvodit 
poučení z nové geopolitické dynamiky, 
současných hrozeb včetně pandemie 
COVID-19 a očekávaných nadcházejících 
výzev a přehodnotit cíle a prostředky 
SZBP; zdůrazňuje, že kromě toho, že EU 
musí dále rozvíjet spolupráci s 
mezinárodními partnery a spojenci, je 
třeba, aby zároveň zrychlila rozhodování v 
oblasti zahraničních věcí a svou schopnost 
spolupracovat s podobně smýšlejícími 
partnery a současně posilovat 
multilateralismus a své strategické 
schopnosti jednat, v případě potřeby i 
samostatně; zdůrazňuje, že EU a její 
členské státy by se měly soustředit na 
společné otázky v oblasti diplomacie, 
bezpečnosti a obrany, jakož i hospodářské, 
zdravotní a obchodní záležitosti, aby mohla 
řešit mnohé společné problémy a bránit své 
zájmy, normy a hodnoty ve světě po 
pandemii; zdůrazňuje proto, že je třeba, 
aby si evropské země zachovaly schopnost 
samostatně rozhodovat a jednat; naléhavě 
vyzývá členské státy, aby urychleně 
provedly a uplatňovaly nové nařízení s 
cílem zavést mechanismy prověřování 
zahraničních investic v kritických 
odvětvích; vybízí členské státy EU, aby 
vytvořily nové fórum pro mnohostrannou 
spolupráci, které by vycházelo z odkazu 
Koordinačního výboru pro mnohostrannou 
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pro mnohostrannou strategickou kontrolu 
vývozu a monitorovalo a kontrolovalo 
vývoz technologií, obchodní toky a citlivé 
investice do problematických zemí;

strategickou kontrolu vývozu a 
monitorovalo a kontrolovalo vývoz 
technologií, obchodní toky a citlivé 
investice do problematických zemí;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/17

Pozměňovací návrh 17
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
za skupinu ECR

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

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyslovuje politování nad 
nedostatečným pokrokem ve zlepšování 
rozhodovacího procesu v otázkách SZBP, 
což má dopad na účinnost, rychlost a 
důvěryhodnost činnosti a rozhodování EU 
na mezinárodní scéně; vyzývá členské 
státy, aby urychleně zahájily rozpravu o 
možnosti posunu od jednomyslného 
rozhodování k hlasování kvalifikovanou 
většinou, přinejmenším ve vybraných 
oblastech SZBP, jako jsou rozhodnutí v 
otázkách lidských práv a sankcí, jako 
konkrétní způsob posílení vlivu EU na 
globální scéně;

13. vyslovuje politování nad 
nedostatečným pokrokem ve zlepšování 
rozhodovacího procesu v otázkách SZBP, 
což má dopad na účinnost, rychlost a 
důvěryhodnost činnosti a rozhodování EU 
na mezinárodní scéně; zdůrazňuje, že 
jednomyslnost v oblasti SZBP posiluje 
solidaritu v rámci EU a dává její činnosti 
na celosvětové úrovni silnější mandát;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/18

Pozměňovací návrh 18
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
za skupinu ECR

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

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje význam závazku EU 
podporovat svrchovanost, nezávislost a 
územní celistvost svých partnerů v rámci 
mezinárodně uznávaných hranic; je 
znepokojen rozšiřováním oblastí 
otevřených konfliktů v nejbližším 
sousedství EU, jakož i zmrazenými 
konflikty a pokračující faktickou okupací 
území svrchovaných států ze strany Ruské 
federace; připomíná, že odsuzuje agresivní 
ruskou politiku vůči Ukrajině, jeho 
negativní úlohu v několika zmrazených 
konfliktech a nátlak, který vyvíjí na některé 
své nejbližší sousedy z EU, jakož i 
porušování práv krymských Tatarů, 
blokádu Azovského moře, pokračující 
zabírání ukrajinských plynových polí v 
Černém moři a porušování územní 
celistvosti Gruzie a Moldavska, kterých se 
Rusko dopouští; je i nadále plně odhodlaný 
uplatňovat politiku neuznání nezákonné 
anexe Krymu; vyzývá Rusko, aby převzalo 
svou odpovědnost, využilo svého vlivu na 
separatisty podporované Ruskem a plně 
plnilo své závazky vyplývající z minských 
dohod; vyzývá EU, aby zintenzivnila svou 
činnost při mírovém řešení tzv. 
zmrazených konfliktů, mimo jiné 
prostřednictvím dialogu se zúčastněnými 
třetími zeměmi, aby aktivně prosazovala 
řešení na základě norem a zásad 

23. zdůrazňuje význam závazku EU 
podporovat svrchovanost, nezávislost a 
územní celistvost svých partnerů v rámci 
mezinárodně uznávaných hranic; je 
znepokojen rozšiřováním oblastí 
otevřených konfliktů v nejbližším 
sousedství EU, jakož i zmrazenými 
konflikty a pokračující faktickou okupací 
území svrchovaných států ze strany Ruské 
federace; připomíná, že odsuzuje agresivní 
ruskou politiku vůči Ukrajině, jeho 
negativní úlohu v několika zmrazených 
konfliktech a nátlak, který vyvíjí na některé 
své nejbližší sousedy z EU, jakož i 
porušování práv krymských Tatarů, 
blokádu Azovského moře, pokračující 
zabírání ukrajinských plynových polí v 
Černém moři a porušování územní 
celistvosti Gruzie a Moldavska, kterých se 
Rusko dopouští; je i nadále plně odhodlaný 
uplatňovat politiku neuznání nezákonné 
anexe Krymu; vyzývá Rusko, aby převzalo 
svou odpovědnost, využilo svého vlivu na 
separatisty podporované Ruskem a plně 
plnilo své závazky vyplývající z minských 
dohod; vyzývá EU, aby zintenzivnila svou 
činnost při mírovém řešení tzv. 
zmrazených konfliktů, mimo jiné 
prostřednictvím dialogu se zúčastněnými 
třetími zeměmi, aby aktivně prosazovala 
řešení na základě norem a zásad 
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mezinárodního práva, Charty OSN a 
Helsinského závěrečného aktu OBSE z 
roku 1975 a aby zvýšila podporu pro 
civilisty postižené konflikty, vnitřně 
vysídlené osoby a uprchlíky; 

mezinárodního práva, Charty OSN a 
Helsinského závěrečného aktu OBSE z 
roku 1975 a aby zvýšila podporu pro 
civilisty postižené konflikty, vnitřně 
vysídlené osoby a uprchlíky; požaduje 
také, aby Ruská federace ukončila 
okupaci gruzínských oblastí Abcházie a 
Cchingvali/Jižní Osetie a aby zastavila 
faktickou integraci obou oblastí do ruské 
správy;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/19

Pozměňovací návrh 19
Anna Fotyga, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
za skupinu ECR

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

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 25a. zdůrazňuje, že EU by měla věnovat 
více pozornosti konfliktu v Sýrii a usilovat 
o potrestání představitelů syrského režimu 
a jeho spojenců, zejména Ruska a Íránu, 
kteří nesou odpovědnost za četné válečné 
zločiny spáchané od roku 2011; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/20

Pozměňovací návrh 20
Anna Fotyga, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
za skupinu ECR

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

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. je toho názoru, že EU musí 
bezodkladně stanovit lepší geopolitickou a 
celkovou strategii svých krátkodobých, 
střednědobých a dlouhodobých vztahů s 
Tureckem, zejména s ohledem na jeho 
trvající odklon od demokracie, rostoucí 
asertivitu turecké zahraniční politiky, která 
přispívá k eskalaci napětí a má 
destabilizující vliv, čímž ohrožuje mír a 
stabilitu ve východním Středomoří, na 
Blízkém východě a v oblasti jižního 
Kavkazu, a jeho úlohu v konfliktech v 
Sýrii, Iráku, Libyi a Náhorním Karabachu;

32. je toho názoru, že EU musí 
bezodkladně stanovit lepší geopolitickou a 
celkovou strategii svých krátkodobých, 
střednědobých a dlouhodobých vztahů s 
Tureckem, zejména s ohledem na jeho 
trvající odklon od demokracie, rostoucí 
asertivitu turecké zahraniční politiky, která 
někdy přispívá k eskalaci napětí a má 
destabilizující vliv, čímž ohrožuje mír a 
stabilitu ve východním Středomoří, na 
Blízkém východě a v oblasti jižního 
Kavkazu, a s ohledem na úlohu Turecka v 
konfliktech v Sýrii, Iráku, Libyi a 
Náhorním Karabachu, ovšem s 
přihlédnutím k jeho úloze významného 
regionálního partnera a člena NATO a k 
rostoucí regionální rivalitě mezi 
Tureckem a Ruskem; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/21

Pozměňovací návrh 21
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
za skupinu ECR

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

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vyzývá Francii, Německo a Spojené 
království jako signatáře společného 
komplexního akčního plánu, EU a její 
členské státy, aby si vybudovaly jednotu, 
odstrašující schopnost a odolnost vůči 
sekundárním sankcím ze strany třetích 
zemí a aby zavedly opatření na ochranu 
legitimních zájmů EU, mimo jiné 
prostřednictvím plného zprovoznění 
nástroje na podporu obchodních výměn 
(INSTEX); odmítá jednostranné a 
extrateritoriální opětovné zavedení sankcí 
ze strany Spojených států po jejich 
odstoupení od společného komplexního 
akčního plánu, neboť to oslabuje legitimní 
hospodářské a zahraničněpolitické zájmy 
EU, zejména tím, že brání humanitárnímu 
obchodu s Íránem v době pandemie 
COVID-19; vyzývá USA, aby se 
bezpodmínečně znovu vrátily ke 
společnému komplexnímu akčnímu plánu, 
který by měl jít ruku v ruce s tím, že Írán 
by měl být naléhavě vyzván, aby se v plné 
míře vrátil k dodržování svých závazků 
vyplývajících z této dohody;

30. vyzývá Francii, Německo a Spojené 
království jako signatáře společného 
komplexního akčního plánu, EU a její 
členské státy, aby si vybudovaly jednotu, 
odstrašující schopnost a odolnost vůči 
sekundárním sankcím ze strany třetích 
zemí a aby zavedly opatření na ochranu 
legitimních zájmů EU, mimo jiné 
prostřednictvím plného zprovoznění 
nástroje na podporu obchodních výměn 
(INSTEX); odmítá jednostranné a 
extrateritoriální opětovné zavedení sankcí 
ze strany Spojených států po jejich 
odstoupení od společného komplexního 
akčního plánu, neboť to oslabuje legitimní 
hospodářské a zahraničněpolitické zájmy 
EU, zejména tím, že brání humanitárnímu 
obchodu s Íránem v době pandemie 
COVID-19; vyzývá USA, aby se 
bezpodmínečně znovu vrátily ke 
společnému komplexnímu akčnímu plánu, 
který by měl jít ruku v ruce s tím, že Írán 
by měl být naléhavě vyzván, aby se v plné 
míře vrátil k dodržování svých závazků 
vyplývajících z této dohody; odsuzuje 
proto rozhodnutí Íránu zahájit 
obohacování uranu na 20 %, které 
představuje přímé a velmi závažné 
porušení jaderné dohody;

Or. en
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