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13.1.2021 A9-0266/16

Pozmeňujúci návrh 16
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
v mene skupiny ECR

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

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. opätovne zdôrazňuje svoju výzvu 
na revíziu globálnej stratégie EÚ s cieľom 
poučiť sa z novej geopolitickej dynamiky, 
súčasných hrozieb vrátane pandémie 
COVID-19 a očakávaných budúcich 
výziev a prehodnotiť ciele a prostriedky 
SZBP; zdôrazňuje, že pri ďalšom rozvíjaní 
svojej spolupráce s medzinárodnými 
partnermi a spojencami musí EÚ urýchliť 
rozhodovanie v zahraničných veciach 
a zlepšiť svoju schopnosť pracovať 
s podobne zmýšľajúcimi partnermi pri 
súčasnom posilňovaní multilateralizmu 
a posilňovať svoju strategickú schopnosť 
konať, a to aj autonómne, ak je to potrebné; 
zdôrazňuje, že EÚ je zodpovedná za 
formovanie svojej strategickej autonómie 
v otázkach spoločnej diplomacie, 
bezpečnosti a obrany, ako aj 
v hospodárskych, zdravotných 
a obchodných záležitostiach, s cieľom 
čeliť mnohým spoločným výzvam pri 
obrane svojich záujmov, noriem a hodnôt 
vo svete po pandémii; trvá preto na tom, že 
je potrebné, aby si európske krajiny 
zachovali schopnosť samostatne 
rozhodovať a konať; naliehavo žiada 
členské štáty, aby urýchlene vykonávali 
a uplatňovali nové nariadenie s cieľom 
vytvoriť mechanizmy na preverovanie 
zahraničných investícií v kritických 
odvetviach; nabáda členské štáty EÚ, aby 
vytvorili nové fórum pre multilaterálnu 

9. opätovne zdôrazňuje svoju výzvu 
na revíziu globálnej stratégie EÚ s cieľom 
poučiť sa z novej geopolitickej dynamiky, 
súčasných hrozieb vrátane pandémie 
COVID-19 a očakávaných budúcich 
výziev a prehodnotiť ciele a prostriedky 
SZBP; zdôrazňuje, že pri ďalšom rozvíjaní 
svojej spolupráce s medzinárodnými 
partnermi a spojencami musí EÚ urýchliť 
rozhodovanie v zahraničných veciach 
a zlepšiť svoju schopnosť pracovať 
s podobne zmýšľajúcimi partnermi pri 
súčasnom posilňovaní multilateralizmu 
a posilňovať svoju strategickú schopnosť 
konať, a to aj autonómne, ak je to potrebné; 
zdôrazňuje, že EÚ a jej členské štáty by sa 
mali zamerať na otázky spoločnej 
diplomacie, bezpečnosti a obrany, ako aj 
v hospodárske, zdravotné a obchodné 
záležitosti s cieľom riešiť mnohé spoločné 
výzvy pri obrane svojich záujmov, noriem 
a hodnôt vo svete po pandémii; trvá preto 
na tom, že je potrebné, aby si európske 
krajiny zachovali schopnosť samostatne 
rozhodovať a konať; naliehavo žiada 
členské štáty, aby urýchlene vykonávali 
a uplatňovali nové nariadenie s cieľom 
vytvoriť mechanizmy na preverovanie 
zahraničných investícií v kritických 
odvetviach; nabáda členské štáty EÚ, aby 
vytvorili nové fórum pre multilaterálnu 
spoluprácu, ktoré bude vychádzať z odkazu 
Koordinačného výboru pre mnohostrannú 
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spoluprácu, ktoré bude vychádzať z odkazu 
Koordinačného výboru pre mnohostrannú 
kontrolu vývozu, aby monitorovalo 
a kontrolovalo vývoz technológií, 
obchodné toky a citlivé investície do 
príslušných krajín;

kontrolu vývozu tovaru strategického 
významu, aby monitorovalo a kontrolovalo 
vývoz technológií, obchodné toky a citlivé 
investície do príslušných krajín;
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13.1.2021 A9-0266/17

Pozmeňujúci návrh 17
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
v mene skupiny ECR

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

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyslovuje poľutovanie nad 
nedostatočným pokrokom v zlepšovaní 
rozhodovacieho procesu o otázkach SZBP, 
čo má vplyv na efektívnosť, rýchlosť 
a dôveryhodnosť činnosti a rozhodovania 
EÚ na medzinárodnej scéne; vyzýva 
členské štáty, aby urýchlene otvorili 
diskusiu o možnosti prechodu od 
jednomyseľnosti k hlasovaniu 
kvalifikovanou väčšinou aspoň vo 
vybraných oblastiach SZBP, ako sú 
rozhodnutia v otázkach ľudských práv 
a sankcií, ako konkrétny prostriedok na 
posilnenie vplyvu EÚ na globálnej scéne;

13. vyslovuje poľutovanie nad 
nedostatočným pokrokom v zlepšovaní 
rozhodovacieho procesu o otázkach SZBP, 
čo má vplyv na efektívnosť, rýchlosť 
a dôveryhodnosť činnosti a rozhodovania 
EÚ na medzinárodnej scéne; zdôrazňuje, 
že jednomyseľnosť v otázkach týkajúcich 
sa SZBP posilňuje solidaritu v rámci EÚ 
a dáva EÚ silnejší mandát na jej 
opatrenia na celosvetovej úrovni;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/18

Pozmeňujúci návrh 18
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
v mene skupiny ECR

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

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje význam záväzku EÚ 
podporovať zvrchovanosť, nezávislosť 
a územnú celistvosť jej partnerov v rámci 
ich medzinárodne uznávaných hraníc; je 
znepokojený rozširovaním sa horúcich zón 
konfliktov v najužšom susedstve EÚ, ako 
aj zmrazenými konfliktmi a pokračujúcou 
de facto okupáciou území patriacich 
zvrchovaným štátom Ruskou federáciou; 
opakuje, že odsudzuje agresívne politiky 
Ruska voči Ukrajine, jeho negatívnu úlohu 
v niekoľkých zmrazených konfliktoch 
a tlak na niektorých jeho bezprostredných 
susedov v EÚ, odhliadnuc od porušovania 
práv krymských Tatárov, blokády 
Azovského Mora, pokračujúceho 
zadržiavania ukrajinských plynových polí 
v Čiernom mori a porušovania územnej 
celistvosti Gruzínska a Moldavska; je 
naďalej plne odhodlaný uplatňovať politiku 
neuznania nezákonnej anexie Krymu; 
vyzýva Rusko, aby prevzalo 
zodpovednosť, využilo svoj vplyv na 
separatistov podporovaných Ruskom a aby 
v plnej miere plnilo svoje záväzky 
vyplývajúce z dohôd z Minska; zdôrazňuje, 
že je potrebné, aby EÚ zintenzívnila svoju 
činnosť v oblasti mierového riešenia 
takzvaných zmrazených konfliktov, a to aj 
v dialógu so zúčastnenými tretími 
krajinami, aby aktívne presadzovala 

23. zdôrazňuje význam záväzku EÚ 
podporovať zvrchovanosť, nezávislosť 
a územnú celistvosť jej partnerov v rámci 
ich medzinárodne uznávaných hraníc; je 
znepokojený rozširovaním sa horúcich zón 
konfliktov v najužšom susedstve EÚ, ako 
aj zmrazenými konfliktmi a pokračujúcou 
de facto okupáciou území patriacich 
zvrchovaným štátom Ruskou federáciou; 
opakuje, že odsudzuje agresívne politiky 
Ruska voči Ukrajine, jeho negatívnu úlohu 
v niekoľkých zmrazených konfliktoch 
a tlak na niektorých jeho bezprostredných 
susedov v EÚ, odhliadnuc od porušovania 
práv krymských Tatárov, blokády 
Azovského Mora, pokračujúceho 
zadržiavania ukrajinských plynových polí 
v Čiernom mori a porušovania územnej 
celistvosti Gruzínska a Moldavska; je 
naďalej plne odhodlaný uplatňovať politiku 
neuznania nezákonnej anexie Krymu; 
vyzýva Rusko, aby prevzalo 
zodpovednosť, využilo svoj vplyv na 
separatistov podporovaných Ruskom a aby 
v plnej miere plnilo svoje záväzky 
vyplývajúce z dohôd z Minska; zdôrazňuje, 
že je potrebné, aby EÚ zintenzívnila svoju 
činnosť v oblasti mierového riešenia 
takzvaných zmrazených konfliktov, a to aj 
v dialógu so zúčastnenými tretími 
krajinami, aby aktívne presadzovala 
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riešenia založené na normách a zásadách 
medzinárodného práva, Charte OSN 
a Helsinského záverečného aktu OBSE 
z roku 1975, a aby zvýšila podporu pre 
civilistov postihnutých konfliktmi, 
vnútorne vysídlené osoby a utečencov; 

riešenia založené na normách a zásadách 
medzinárodného práva, Charte OSN 
a Helsinského záverečného aktu OBSE 
z roku 1975 a aby zvýšila podporu pre 
civilistov postihnutých konfliktmi, 
vnútorne vysídlené osoby a utečencov; 
takisto žiada, aby Ruská federácia 
ukončila svoju okupáciu gruzínskych 
území Abcházska a regiónu 
Cchinvali/Južného Osetska a zastavila 
faktické začlenenie oboch regiónov pod 
ruskú správu;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/19

Pozmeňujúci návrh 19
Anna Fotyga, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
v mene skupiny ECR

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

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 25a. zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ 
venovala väčšiu pozornosť 
prebiehajúcemu konfliktu v Sýrii a 
usilovala sa postaviť pred spravodlivosť 
členov sýrskeho režimu a jeho spojencov, 
najmä z Ruska a Iránu, ktorí sú 
zodpovední za mnohé vojnové zločiny 
spáchané od roku 2011; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/20

Pozmeňujúci návrh 20
Anna Fotyga, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
v mene skupiny ECR

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

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. zastáva názor, že EÚ musí urgentne 
vymedziť lepšiu geopolitickú a celkovú 
stratégiu pre svoje krátkodobé, strednodobé 
a dlhodobé vzťahy s Tureckom, najmä 
vzhľadom na pokračujúci úpadok 
demokracie a rastúcu asertivitu zahraničnej 
politiky Turecka, ktoré prispievajú 
k eskalácii napätia a majú destabilizačný 
vplyv, ktorý ohrozuje regionálny mier 
a stabilitu vo východnom Stredozemí, na 
Strednom východe a v Zakaukazsku, a jeho 
úlohu v konfliktoch v Sýrii, Iraku, Líbyi 
a Náhornom Karabachu;

32. zastáva názor, že EÚ musí urgentne 
vymedziť lepšiu geopolitickú a celkovú 
stratégiu pre svoje krátkodobé, strednodobé 
a dlhodobé vzťahy s Tureckom, najmä 
vzhľadom na pokračujúci úpadok 
demokracie a rastúcu asertivitu zahraničnej 
politiky Turecka, ktorá niekedy prispieva 
k eskalácii napätia a má destabilizačný 
vplyv, ktorý ohrozuje regionálny mier 
a stabilitu vo východnom Stredozemí, na 
Strednom východe a v Zakaukazsku, a tiež 
vzhľadom na úlohu Turecka v konfliktoch 
v Sýrii, Iraku, Líbyi a Náhornom 
Karabachu, a to s prihliadnutím na jeho 
úlohu ako dôležitého regionálneho 
partnera a spojenca NATO a rastúcu 
rivalitu medzi Tureckom a Ruskom v 
regióne;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/21

Pozmeňujúci návrh 21
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
v mene skupiny ECR

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

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. vyzýva Francúzsko, Nemecko 
a Spojené kráľovstvo ako signatárov 
spoločného komplexného akčného plánu, 
EÚ a jej členské štáty, aby posilnili svoju 
jednotu, odstrašujúce prostriedky 
a odolnosť voči sekundárnym sankciám 
z tretích krajín a aby vykonávali opatrenia 
na ochranu legitímnych záujmov EÚ, a to 
aj prostredníctvom úplného sfunkčnenia 
nástroja na podporu obchodných výmen 
(INSTEX); odmieta jednostranné, 
extrateritoriálne opätovné zavedenie 
sankcií Spojenými štátmi po ich odstúpení 
od spoločného komplexného akčného 
plánu, pretože to oslabuje legitímne 
hospodárske záujmy a záujmy zahraničnej 
politiky EÚ najmä tým, že bránia 
humanitárnemu obchodu s Iránom v čase 
pandémie COVID-19; vyzýva USA, aby sa 
bezpodmienečne vrátili k spoločnému 
komplexnému akčnému plánu, ktorý by 
mal ísť ruka v ruke s naliehaním na Irán, 
aby sa opätovne v plnej miere zaviazal 
dodržiavať svoje záväzky vyplývajúce 
z dohody;

30. vyzýva Francúzsko, Nemecko 
a Spojené kráľovstvo ako signatárov 
spoločného komplexného akčného plánu, 
EÚ a jej členské štáty, aby posilnili svoju 
jednotu, odstrašujúce prostriedky 
a odolnosť voči sekundárnym sankciám 
z tretích krajín a aby vykonávali opatrenia 
na ochranu legitímnych záujmov EÚ, a to 
aj prostredníctvom úplného sfunkčnenia 
nástroja na podporu obchodných výmen 
(INSTEX); odmieta jednostranné, 
extrateritoriálne opätovné zavedenie 
sankcií Spojenými štátmi po ich odstúpení 
od spoločného komplexného akčného 
plánu, pretože to oslabuje legitímne 
hospodárske záujmy a záujmy zahraničnej 
politiky EÚ najmä tým, že bránia 
humanitárnemu obchodu s Iránom v čase 
pandémie COVID-19; vyzýva USA, aby sa 
bezpodmienečne vrátili k spoločnému 
komplexnému akčnému plánu, ktorý by 
mal ísť ruka v ruke s naliehaním na Irán, 
aby sa opätovne v plnej miere zaviazal 
dodržiavať svoje záväzky vyplývajúce 
z dohody; v tejto súvislosti odsudzuje 
rozhodnutie Iránu začať obohacovať 
urán na úroveň 20 %, čo je priamym a 
závažným porušením jadrovej dohody;

Or. en
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