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10. 12. 2013 B7-0560/9 

Pozměňovací návrh  9 

Andrew Duff 

za skupinu ALDE 

 

Návrh usnesení B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Přípravy na zasedání Evropské rady (19.–20. prosince 2013) 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá Radu, aby zahájila posílenou 

spolupráci v oblasti vyzbrojování, zejména 

tím, že Evropské obranné agentuře dá 

možnost plně hrát svou úlohu při 

podporování koordinace, dohlížení nad 

plněním závazků, upřednostňování investic 

do technologií (včetně strategických 

podpůrných schopností, jako jsou plnění 

palivem za letu, družicové komunikační 

systémy, strategická vzdušná přeprava, 

systémy dálkově řízených letadel, 

kybernetická obrana a jednotné evropské 

nebe), dosahování souhlasu s širším 

využíváním ad hoc koalic zemí / klíčových 

skupin zemí a hledání praktického řešení 

umožňujícího využívání bojových skupin 

EU; 

18. vyzývá Radu, aby zahájila posílenou 

spolupráci v oblasti vyzbrojování, zejména 

tím, že Evropské obranné agentuře dá 

možnost plně hrát svou úlohu při 

podporování koordinace, dohlížení nad 

plněním závazků, upřednostňování investic 

do technologií (včetně strategických 

podpůrných schopností, jako jsou plnění 

palivem za letu, družicové komunikační 

systémy, strategická vzdušná přeprava, 

nesmrtonosné systémy dálkově řízených 

letadel, kybernetická obrana a jednotné 

evropské nebe), dosahování souhlasu 

s širším využíváním ad hoc koalic zemí / 

klíčových skupin zemí a hledání 

praktického řešení umožňujícího využívání 

bojových skupin EU; 

Or. en 



 

AM\1013088CS.doc  PE525.619v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

10. 12. 2013 B7-0560/10 

Pozměňovací návrh  10 

Andrew Duff 

za skupinu ALDE 

 

Návrh usnesení B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Přípravy na zasedání Evropské rady (19.–20. prosince 2013) 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá Radu, aby zahájila posílenou 

spolupráci v oblasti vyzbrojování, zejména 

tím, že Evropské obranné agentuře dá 

možnost plně hrát svou úlohu při 

podporování koordinace, dohlížení nad 

plněním závazků, upřednostňování investic 

do technologií (včetně strategických 

podpůrných schopností, jako jsou plnění 

palivem za letu, družicové komunikační 

systémy, strategická vzdušná přeprava, 

systémy dálkově řízených letadel, 

kybernetická obrana a jednotné evropské 

nebe), dosahování souhlasu s širším 

využíváním ad hoc koalic zemí / klíčových 

skupin zemí a hledání praktického řešení 

umožňujícího využívání bojových skupin 

EU; 

18. vyzývá Radu, aby zahájila posílenou 

spolupráci v oblasti vyzbrojování, zejména 

tím, že Evropské obranné agentuře dá 

možnost plně hrát svou úlohu při 

podporování koordinace, dohlížení nad 

plněním závazků, upřednostňování investic 

do technologií (včetně strategických 

podpůrných schopností, jako jsou plnění 

palivem za letu, družicové komunikační 

systémy, strategická vzdušná přeprava, 

systémy dálkově řízených letadel, 

kybernetická obrana a jednotné evropské 

nebe), dosahování souhlasu s širším 

využíváním ad hoc koalic zemí / klíčových 

skupin zemí a hledání praktického řešení 

umožňujícího využívání bojových skupin 

EU, například ve Středoafrické republice; 

Or. en 

 

 


