
 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

10.12.2013 B7-0560/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Andrew Duff 

v mene skupiny ALDE 

 

Návrh uznesenia B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Prípravy na zasadnutie Európskej rady, ktoré sa uskutoční 19. a 20. decembra 2013 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. vyzýva Radu, aby sa zapájala do 

rozšírenej spolupráce v oblasti zbrojenia, 

predovšetkým splnomocnením Európskej 

obrannej agentúry, aby zohrávala svoju 

plnú úlohu pri podpore koordinácie, 

kontrole záväzkov, určovaní investičných 

priorít v technológiách (vrátane 

strategických predpokladov, ako sú 

doplňovanie paliva počas letu, satelitná 

komunikácia, strategická letecká preprava, 

diaľkovo riadené vzdušné systémy, 

kybernetická obrana a jednotné európske 

nebo), odsúhlasení intenzívnejšieho 

využívania koalícií 

dobrovoľných/kľúčových skupín a hľadaní 

schodného riešenia pre využívanie 

bojových skupín; 

18. vyzýva Radu, aby sa zapájala do 

rozšírenej spolupráce v oblasti zbrojenia, 

predovšetkým splnomocnením Európskej 

obrannej agentúry, aby zohrávala svoju 

plnú úlohu pri podpore koordinácie, 

kontrole záväzkov, určovaní investičných 

priorít v technológiách (vrátane 

strategických predpokladov, ako sú 

doplňovanie paliva počas letu, satelitná 

komunikácia, strategická letecká preprava, 

nesmrtiace diaľkovo riadené vzdušné 

systémy, kybernetická obrana a jednotné 

európske nebo), odsúhlasení 

intenzívnejšieho využívania koalícií 

dobrovoľných/kľúčových skupín a hľadaní 

schodného riešenia pre využívanie 

bojových skupín; 

Or. en 
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10.12.2013 B7-0560/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Andrew Duff 

v mene skupiny ALDE 

 

Návrh uznesenia B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Prípravy na zasadnutie Európskej rady, ktoré sa uskutoční 19. a 20. decembra 2013 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. vyzýva Radu, aby sa zapájala do 

rozšírenej spolupráce v oblasti zbrojenia, 

predovšetkým splnomocnením Európskej 

obrannej agentúry, aby zohrávala svoju 

plnú úlohu pri podpore koordinácie, 

kontrole záväzkov, určovaní investičných 

priorít v technológiách (vrátane 

strategických predpokladov, ako sú 

doplňovanie paliva počas letu, satelitná 

komunikácia, strategická letecká preprava, 

diaľkovo riadené vzdušné systémy, 

kybernetická obrana a jednotné európske 

nebo), odsúhlasení intenzívnejšieho 

využívania koalícií 

dobrovoľných/kľúčových skupín a hľadaní 

schodného riešenia pre využívanie 

bojových skupín; 

18. vyzýva Radu, aby sa zapájala do 

rozšírenej spolupráce v oblasti zbrojenia, 

predovšetkým splnomocnením Európskej 

obrannej agentúry, aby zohrávala svoju 

plnú úlohu pri podpore koordinácie, 

kontrole záväzkov, určovaní investičných 

priorít v technológiách (vrátane 

strategických predpokladov, ako sú 

doplňovanie paliva počas letu, satelitná 

komunikácia, strategická letecká preprava, 

diaľkovo riadené vzdušné systémy, 

kybernetická obrana a jednotné európske 

nebo), odsúhlasení intenzívnejšieho 

využívania koalícií 

dobrovoľných/kľúčových skupín a hľadaní 

schodného riešenia pre využívanie 

bojových skupín, najmä v Stredoafrickej 

republike; 

Or. en 

 

 


