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Predlog spremembe 381
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Predlog uredbe
–

Predlog zavrnitve

Evropski parlament zavrne predlog 
Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Združitev obstoječih zunanjih instrumentov ne bo prinesla večje učinkovitosti in uspešnosti, 
prav tako pa ne bo izboljšala preglednosti in parlamentarnega nadzora. Prav nasprotno, 
združitev v en sam instrument bo pomenila podreditev vseh instrumentov in politik EU, tudi 
razvojne pomoči, varnostnim, geopolitičnim in gospodarskim interesom EU. Preusmerjanje 
civilnih sredstev za vojaške namene se bo nadaljevalo. Če bo obstoječi predlog sprejet, strožji 
parlamentarni in demokratični nadzor ter večja preglednost ne bodo mogoči.

Predlog spremembe 382
Judith Sargentini, Michel Reimon

Predlog uredbe
–

Predlog zavrnitve

Evropski parlament zavrne predlog 
Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 383
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 2

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo 
ponovno predloži, če svoj predlog 
nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga 
namerava bistveno spremeniti;

2. poziva Komisijo, naj svoj predlog 
umakne;

Or. en

Predlog spremembe 384
Judith Sargentini, Michel Reimon

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 2 a (novo)
–

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj čim prej predstavi 
nov predlog uredbe, ki bo zadoščal 
zahtevam, ki jih je Parlament izrazil v 
resoluciji z dne 14. marca 20181a.

_________________

1a Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0075.

Or. en

Predlog spremembe 385
Judith Sargentini, Michel Reimon

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 2 b (novo)



AM\1172158SL.docx 5/6 PE632.089v01-00

SL

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

2b. odobri izjavo Parlamenta, ki je 
priložena tej resoluciji;

Izjava se glasi takole:

Evropski parlament obžaluje, da Komisija 
ni upoštevala njegove resolucije z dne 
14. marca 20181a, v kateri je pozval k 
ločenim namenskim instrumentom za 
predpristopno pomoč, sosedstvo, razvoj in 
humanitarno pomoč.

1a Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0075.

Or. en

Predlog spremembe 386
Judith Sargentini, Michel Reimon

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Politični okvir za zunanje delovanje 
Unije, omenjen v tej uredbi, bi moral med 
drugim vsebovati: strateški okvir EU za 
človekove pravice in demokracijo in 
akcijski načrt za človekove pravice in 
demokracijo; evropsko soglasje o razvoju; 
akcijsko agendo iz Adis Abebe; agendo za 
trajnostni razvoj do leta 2030; pariški 
sporazum o podnebnih spremembah; 
novo agendo za mesta; načela razvojne 
učinkovitosti, dogovorjena v sklopu 
svetovnega partnerstva za učinkovito 
razvojno sodelovanje na forumu na visoki 
ravni o učinkovitosti pomoči v Busanu
leta 2011 in potrjena na srečanju na 
visoki ravni v Nairobiju leta 2016; vodilna 
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načela OZN o podjetništvu in človekovih 
pravicah; smernice OECD za 
večnacionalna podjetja; konvencijo OZN 
o pravicah invalidov; celoviti pristop EU k 
izvajanju resolucij varnostnega sveta 
OZN št. 1325 in 1820 o ženskah, miru in 
varnosti; akcijski načrt Evropske unije za 
enakost spolov 2016–2020: enakost spolov 
in krepitev vloge žensk v zunanjih 
odnosih; konvencijo o odpravi vseh oblik 
diskriminacije žensk; celostni pristop EU 
k reševanju zunanjih konfliktov in kriz; 
program Unije za preprečevanje nasilnih 
konfliktov; koncept krepitve zmogljivosti 
EU za posredovanje in dialog; strateški 
okvir na ravni EU za podporo reformi 
varnostnega sektorja; strategijo EU zoper 
nedovoljeno strelno orožje, osebno in 
lahko orožje ter pripadajoče strelivo; 
koncept EU za podporo razoroževanju, 
demobilizaciji in ponovnemu 
vključevanju; maastrichtska načela o 
ekstrateritorialnih obveznostih držav na 
področju ekonomskih, socialnih in 
kulturnih pravic; konvencijo o beguncih; 
svetovni dogovor o varnih, urejenih in 
zakonitih migracijah, sprejet v Marakešu 
10. decembra 2018; svetovni dogovor o 
beguncih; rezultate pekinških izhodišč za 
ukrepanje in akcijski program z 
mednarodne konference o prebivalstvu in
razvoju; načrt UNCTAD za rešitve glede 
vzdržnosti državnih dolgov (april 2015); 
vodilna načela o zunanjem dolgu in 
človekovih pravicah, ki jih je pripravil 
visoki komisar OZN za človekove pravice.

Or. en
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