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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

George Lyon 

v mene skupiny ALDE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

o nadchádzajúcom samite EÚ – USA a zasadnutí Transatlantickej hospodárskej rady 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 28a (nový) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 28a. domnieva sa, že Európa a Amerika 
čelia podobným výzvam ako najväčší 
svetoví výrobcovia, vývozcovia a 
dovozcovia poľnohospodárskych 
výrobkov, a tiež že zohrávajú významnú 
úlohu v zaisťovaní potravinovej 
bezpečnosti na svete, a preto by mohli 
profitovať z koordinácie a výmeny 
názorov na paralelné procesy reformy 
Spoločnej poľnohospodárskej politiky a 
amerického farmárskeho zákona; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Andrew Duff 

v mene skupiny ALDE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

o nadchádzajúcom samite EÚ – USA a zasadnutí Transatlantickej hospodárskej rady 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 14 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

14. vyzýva na výraznejšie úsilie EÚ a USA 
spojiť sa s Tureckom, Gréckom a Cyprom 
s cieľom prispieť k úsiliu OSN o 
dosiahnutie trvalého riešenia cyperskej 
otázky, ktoré sa bude zakladať na 
federálnej ústave dvoch zón a dvoch 
komunít znova zjednoteného ostrova;   
zdôrazňuje strategický význam Turecka v 
kontexte vzťahov EÚ – USA;  

14. vyzýva na výraznejšie úsilie EÚ a USA 
spojiť sa s Tureckom, Gréckom a Cyprom 
s cieľom prispieť k úsiliu OSN o 
dosiahnutie trvalého riešenia cyperskej 
otázky, ktoré sa bude zakladať na 
federálnej ústave dvoch zón a dvoch 
komunít znova zjednoteného ostrova;   
poznamenáva, že ak sa nevyrieši cyperská 
otázka, nebude existovať základňa pre 
silné vzájomné partnerstvo medzi EÚ a 
NATO a vlastné úsilie EÚ o vytvorenie 
spoločnej bezpečnostnej a obrannej 
politiky bude prekazené; zdôrazňuje 
strategický význam Turecka vo vzťahoch 
EÚ – USA a zdôrazňuje, že cieľ lepšej 
stability vo východnom Stredozemí, 
Blízkom východe a Zakaukazsku sa splní 
prostredníctvom novej bezpečnostnej 
zmluvy medzi EÚ, USA a Tureckom; 

Or. en 

 
 


