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13.1.2021 A9-0266/22

Pozměňovací návrh 22
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
za skupinu ID

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

Návrh usnesení
Bod

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. prosazuje a obhajuje úlohu EU 
jako spolehlivého globálního partnera, 
preferovaného vyhledávaného partnera 
pro třetí strany, zásadového, ale nikoli 
dogmatického, poctivého 
zprostředkovatele, referenčního aktéra při 
řešení konfliktů a mediaci, který 
prosazuje diplomacii a dialog jakožto 
upřednostňovaný způsob, a hraje tak 
konstruktivní úlohu v globálních 
konfliktech, jako hlavního propagátora 
udržitelného rozvoje a hlavního 
přispěvatele do mnohostranného rámce, 
ale také jako globálního aktéra, který je v 
případě potřeby připraven jednat 
samostatně a rozhodně na obranu hodnot 
a zájmů EU a který přebírá odpovědnost 
tím, že zajišťuje vlastní bezpečnost a 
prosazuje mezinárodní mír a stabilitu, a to 
na základě zásad a hodnot zakotvených v 
Chartě OSN a v mezinárodním právu a 
dodržování mezinárodního řádu 
založeného na pravidlech; zastává názor, 
že je zapotřebí kreativity, proaktivnějšího 
přístupu a větší jednoty a solidarity mezi 
členskými státy, jakož i závazku a zdrojů 
členských států s cílem zvýšit vliv EU na 
celosvětové úrovni a propagovat její 
pozitivní model síly a její odpovědnou 
úlohu v globálním řízení a umožnit jí 
převzít svou strategickou odpovědnost ve 
svém bezprostředním sousedství;

2. upozorňuje na to, že EU nemá 
působnost k zajišťování mezinárodního 
míru a stability, ale tento mandát země 
udělily spíše OSN v souladu s Chartou 
OSN; zastává názor, že neexistuje právní 
základ pro to zvýšit vliv EU na 
celosvětové úrovni nebo propagovat její 
„pozitivní“ model síly; 
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13.1.2021 A9-0266/23

Pozměňovací návrh 23
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
za skupinu ID

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

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že rostoucí nestabilita 
ve světě, narůstající konfrontační 
prostředí, eroze multilateralismu a vzestup 
autoritářství, stejně jako komplexní 
globální výzvy, zejména rostoucí napětí 
vyznačující se přetrváváním a někdy i 
opětovným zahajováním ozbrojených 
konfliktů, mimo jiné na východních a 
jižních hranicích evropského kontinentu, 
terorismus, změna klimatu a rostoucí 
ohrožení přírodních zdrojů, 
nekontrolované migrační toky, zdravotní 
rizika, hybridní hrozby, jako jsou 
dezinformační kampaně, aktivní opatření 
a kybernetické útoky, by měly vést EU k 
budování strategické nezávislosti a 
posílení spolupráce se svými spojenci; 
zdůrazňuje, že je třeba, aby Unie navázala 
v tomto ohledu strategičtější spolupráci se 
třetími zeměmi na základě důvěry a 
vzájemného prospěchu a vybudovala 
spojenectví s podobně smýšlejícími 
demokraciemi, a to i s jižní polokoulí, a v 
případě potřeby i ad hoc koalice s dalšími 
podobně smýšlejícími partnery; 

3. zdůrazňuje, že rostoucí nestabilita 
ve světě a nárůst nebývalých globálních 
výzev, včetně ozbrojených konfliktů, které 
rozdmychávají země jako Turecko, 
terorismu, nekontrolovaných migračních 
toků, zdravotních rizik a kybernetických 
útoků, by měly vést členské státy EU k 
navazování strategičtějších spojenectví s 
podobně smýšlejícími demokraciemi a v 
případě potřeby k vytváření ad hoc koalic s 
dalšími partnery; 
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13.1.2021 A9-0266/24

Pozměňovací návrh 24
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
za skupinu ID

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

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje znepokojení nad 
bezprecedentním rozsahem 
dezinformačních a propagačních kampaní 
sponzorovaných státními i jinými 
subjekty, které mají devastující dopad na 
společnosti, a to i v evropském sousedství, 
a zejména na západním Balkáně; odsuzuje 
manipulaci informací a jejich 
přizpůsobování k válečným účelům, 
kterých se mimo jiné dopouští státní 
subjekty, subjekty na nižší než státní 
úrovni a nestátní subjekty se zlými úmysly 
a platformy a organizace využívané 
autoritářskými třetími zeměmi, které 
přímo nebo nepřímo financují a ovlivňují 
evropské politické strany a aktéry; vítá 
tolik potřebnou reakci orgánů EU na tuto 
novou výzvu, jako je zřízení nového 
zvláštního výboru Parlamentu, který se 
zabývá zahraničním vměšováním do 
demokratických procesů v EU, včetně 
dezinformací, a přijetí rozhodnutí Rady 
týkajícího se restriktivních opatření proti 
kybernetickým útokům ohrožujícím Unii a 
její členské státy5; zdůrazňuje potřebu 
reakce, která neomezuje základní práva a 
svobody; poukazuje na význam účinné 
strategické komunikace EU a vítá posílení 
skupiny Stratcom v rámci Evropské služby 
pro vnější činnost (ESVČ) a její snahy o 
identifikaci a potlačení dezinformačních 

5. vyjadřuje znepokojení nad 
přístupem přijatým s cílem bojovat proti 
údajným zahraničním zásahům a 
dezinformacím; domnívá se, že by měla 
být respektována svoboda projevu, a 
varuje před tím, aby se EU v rámci svého 
boje proti údajným dezinformacím nestala 
nástrojem kontrapropagandy nebo 
samozvaným ministerstvem pravdy;
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kampaní; zdůrazňuje, že je třeba, aby EU 
více posílila své kapacity nutné k tomu, 
aby byla schopna aktivně bojovat proti 
falešným zprávám a dezinformacím, které 
ohrožují demokracii, a zlepšit svou 
bezpečnost s cílem lépe chránit své 
informační a komunikační sítě; vyzývá 
EU, aby se stala průkopníkem při 
prosazování kolektivního rámce 
sebeobrany a spolupráce proti hybridním 
hrozbám a škodlivému vlivu 
autoritářských režimů, zejména v 
souvislosti s demokratickým řízením a 
soukromými podniky na celosvětové 
úrovni; zdůrazňuje proto, že EU musí 
posílit svá spojenectví s dalšími 
celosvětovými demokratickými aktéry s 
cílem bojovat proti těmto hrozbám na 
celosvětové úrovni, mimo jiné 
prostřednictvím reformovaných a 
odolnějších mnohostranných institucí;
___________________
5 Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/797 ze 
dne 17. května 2019, o omezujících 
opatřeních proti kybernetickým útokům 
ohrožujícím Unii nebo její členské státy. 
Úř. věst. L 129I, 17.5.2019, s. 13.
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13.1.2021 A9-0266/25

Pozměňovací návrh 25
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
za skupinu ID

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. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
odmítly jakýkoli pokus o přechod od 
jednomyslnosti k hlasování kvalifikovanou 
většinou v jakékoli oblasti SZBP, neboť by 
to nenapravitelně a nezvratně oslabilo 
svrchovanost členských států;
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13.1.2021 A9-0266/26

Pozměňovací návrh 26
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
za skupinu ID

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

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. podporuje celounijní diskusi o 
zvážení nových formátů spolupráce, jako 
je Evropská bezpečnostní rada, jelikož je 
nejvyšší čas formálně zřídit účinné 
formáty a instituce s cílem zlepšit 
soudržnost a vliv zahraniční a 
bezpečnostní politiky EU; je přesvědčen, 
že o této myšlence by mělo být 
diskutováno v rámci Konference o 
budoucnosti Evropy, a rovněž připomíná 
svou výzvu ke zřízení Rady ministrů 
obrany; 

vypouští se

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/27

Pozměňovací návrh 27
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
za skupinu ID

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

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje skutečnost, že se EU 
zavázala k posílení úlohy OSN na 
mezinárodní scéně, a zdůrazňuje proto, že 
je třeba reformovat systém OSN a posílit 
soudržnost činností všech jejích agentur, 
organizací a programů s cílem zajistit 
dosažení cílů Agendy 2030 pro udržitelný 
rozvoj; znovu vyzývá členské státy, aby 
podpořily reformy složení a fungování 
Rady bezpečnosti s cílem učinit ji 
efektivnější a operativnější, zásadní pro 
zajištění světového míru, s agendou, která 
jde nad rámec vojenské bezpečnosti a 
zahrnuje pohyb uprchlíků a vysídlených 
osob, zajišťování potravin, změnu klimatu 
a boj proti pandemiím;

17. zdůrazňuje, že současné složení a 
fungování Rady bezpečnosti OSN, 
zejména jejích stálých členů, představuje 
nejlepší zárukou stability a rovnováhy v 
rámci této mezinárodní organizace; 
odmítá, aby bylo Evropské unii uděleno 
místo v Radě bezpečnosti OSN;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/28

Pozměňovací návrh 28
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
za skupinu ID

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 a natrvalo ukončit veškerá 
přístupová jednání s Tureckem a že by 
neprodleně měla zastavit financování pro 
tuto zemi, neboť ta není evropským státem 
a opakovaně podkopává evropské zásady a 
hodnoty, zejména s ohledem na její 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 její úlohu v 
konfliktech v Sýrii, Iráku, Libyi a 
Náhorním Karabachu;

Or. en



AM\1222230CS.docx PE662.814v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

13.1.2021 A9-0266/29

Pozměňovací návrh 29
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
za skupinu ID

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

Návrh usnesení
Bod 64

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

64. poukazuje na to, že je nutné 
vypracovat ucelený rozměr SZBP 
související s klimatickou politikou, jelikož 
změna klimatu hraje jakožto faktor 
destabilizující hospodářství, společnost 
a politiku a zvyšující riziko stále větší roli;

vypouští se

Or. en


