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Pozmeňujúci návrh 381
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nariadenia
–

Návrh na zamietnutie

Európsky parlament zamieta návrh 
Komisie.

Or. en

Odôvodnenie

Zlúčenie existujúcich externých nástrojov nepovedie k zvýšeniu efektívnosti a účinnosti ani k 
zvýšeniu transparentnosti či parlamentnej kontroly. Naopak, zlúčenie do jedného nástroja 
znamená podriadenie všetkých nástrojov a politík EÚ vrátane rozvojovej pomoci 
bezpečnostným, geopolitickým a ekonomickým záujmom EÚ. Ďalej to znamená, že 
presmerovanie civilných finančných prostriedkov na vojenské výdavky pokračuje. V rámci 
súčasného návrhu nebude možné posilniť parlamentnú kontrolu, demokratickú kontrolu a 
transparentnosť.

Pozmeňujúci návrh 382
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
–

Návrh na zamietnutie

Európsky parlament zamieta návrh 
Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 383
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh legislatívneho uznesenia
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Odsek 2

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu 
predložila, ak nahrádza, podstatne mení 
alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh;

2. vyzýva Komisiu, aby svoj návrh vzala 
späť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 384
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 2 a (nový)
–

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. Žiada Komisiu, aby čo najskôr 
predložila nový návrh nariadenia, ktorý 
bude spĺňať požiadavky Parlamentu 
vyjadrené v uznesení zo 14. marca 2018 1a.

_________________

1aPrijaté texty, P8_TA(2018)0075.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 385
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 2 b (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh

2b. schvaľuje vyhlásenie Parlamentu 
pripojené k tomuto uzneseniu;
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pre informáciu, vyhlásenie znie takto:

Európsky parlament vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že jeho uznesenie zo 
14. marca 2018, v ktorom sa požadujú 
samostatné cielené nástroje na 
predvstupovú pomoc, susedstvo, rozvoj 
a na humanitárnu pomoc, Komisia 
nezohľadnila.

1aPrijaté texty, P8_TA(2018)0075.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 386
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Politický rámec vonkajšej činnosti 
Únie uvedený v tomto nariadení by mal 
okrem iného zahŕňať: Strategický rámec 
EÚ a akčný plán EÚ pre ľudské práva a 
demokraciu, Európsky konsenzus o 
rozvoji, akčný program z Addis Abeby, 
Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj , 
Parížsku dohodu o zmene klímy, novú 
mestskú agendu, zásady účinnosti rozvoja 
dohodnuté v Globálnom partnerstve pre 
účinnú rozvojovú spoluprácu (GPEDC) 
počas fóra na vysokej úrovni o účinnosti 
pomoci v Busane v roku 2011 a obnovené 
počas zasadnutia na vysokej úrovni v 
Nairobi v roku 2016, hlavné zásady OSN 
v oblasti podnikania a ľudských práv, 
usmernenia OECD pre nadnárodné 
podniky, Dohovor OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím, komplexný 
prístup EÚ k vykonávaniu rezolúcií 
Bezpečnostnej rady Organizácie 
Spojených národov č. 1325 a 1820 o 
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ženách, mieri a bezpečnosti zo strany EÚ, 
akčný plán Európskej únie pre rodovú 
rovnosť na roky 2016 – 2020: rodová 
rovnosť a posilňovanie postavenia žien vo 
vonkajších vzťahoch;  Dohovor 
o odstránení všetkých foriem 
diskriminácie žien, Komplexný prístup EÚ 
k vonkajším konfliktom a krízam, 
Program Únie na predchádzanie 
násilným konfliktom, Koncepciu 
posilňovania kapacít EÚ v oblasti 
mediácie a dialógu, celoeurópsky 
strategický rámec na podporu reformy 
sektora bezpečnosti, stratégiu EÚ proti 
nedovoleným strelným zbraniam, ručným 
a ľahkým zbraniam a ich munícii, 
koncepciu EÚ na podporu odzbrojenia, 
demobilizácie a reintegrácie (ODR), 
Maastrichtské zásady extrateritoriálnych 
záväzkov štátov v oblasti hospodárskych, 
sociálnych a kultúrnych práv, dohovor o 
utečencoch, globálny pakt o bezpečnej, 
riadenej a legálnej migrácii prijatý v 
Marrákeši 10. decembra 2018, globálny 
pakt o utečencoch, výsledky Pekinskej 
akčnej platformy a akčného, programu 
Medzinárodnej konferencie o populácii a 
rozvoji (ICPD), plán UNCTAD z apríla 
2015 týkajúci sa riešení štátneho dlhu 
(Sovereign Debt Workouts) a hlavné 
zásady Úradu vysokého komisára OSN 
pre ľudské práva týkajúce sa 
zahraničného dlhu a ľudských práv.

Or. en
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