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16.11.2016 A8-0317/1 

Pakeitimas 1 

Ioan Mircea Paşcu 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

2016/2067(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 nurodomoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 25 d., 

2014 m. lapkričio 18 d., 2015 m. gegužės 

18 d. ir 2016 m. birželio 27 d. Tarybos 

išvadas dėl bendros saugumo ir gynybos 

politikos, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 25 d., 

2014 m. lapkričio 18 d., 2015 m. gegužės 

18 d., 2016 m. birželio 27 d. ir 2016 m. 

spalio 17 d. Tarybos išvadas dėl bendros 

saugumo ir gynybos politikos, 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/2 

Pakeitimas 2 

Ioan Mircea Paşcu 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

2016/2067(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 a nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 – atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko 

pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės 

Federicos Morgherini 2016 m. lapkričio 

14 d. pateiktą įgyvendinimo planą 

saugumo ir gynybos srityje ir 2016 m. 

lapkričio 14 d. Tarybos išvadas dėl 

Visuotinės ES strategijos įgyvendinimo 

saugumo ir gynybos srityje, 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/3 

Pakeitimas 3 

Ioan Mircea Paşcu 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

2016/2067(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

14. palankiai vertina būsimą veiksmų 

planą dėl BSGP, kurį pristatys vyriausioji 

įgaliotinė ir pirmininko pavaduotoja ir 

kuriame bus pateiktas konkretus 

tvarkaraštis ir etapai; mano, kad šis 

veiksmų planas turėtų papildyti Europos 

gynybos veiksmų planą; pabrėžia, kad 

reikia sustiprinti BSGP karinį komponentą; 

tvirtai pritaria tam, kad valstybės narės 

koordinuotų investicijas į saugumą ir 

gynybą, taip pat didintų finansinę paramą 

gynybos srities moksliniams tyrimams ES 

lygmeniu; 

14. palankiai vertina veiksmų planą dėl 

BSGP, kurį pristatė vyriausioji įgaliotinė ir 

pirmininko pavaduotoja ir kuriame 

pateiktas konkretus tvarkaraštis ir etapai; 

teigiamai vertina tai, kad šis veiksmų 

planas papildo būsimą Europos gynybos 

veiksmų planą; pabrėžia, kad reikia 

sustiprinti BSGP karinį komponentą; tvirtai 

pritaria tam, kad valstybės narės 

koordinuotų investicijas į saugumą ir 

gynybą, taip pat didintų finansinę paramą 

gynybos srities moksliniams tyrimams ES 

lygmeniu; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/4 

Pakeitimas 4 

Ioan Mircea Paşcu 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

2016/2067(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

18. pabrėžia, kad reikia užtikrinti tvirtą 

valstybių narių ir nacionalinių parlamentų 

įsipareigojimą, atsakomybę ir paramą, 

glaudžiai bendradarbiaujant su visais 

atitinkamais ES organais, siekiant 

garantuoti greitą ir veiksmingą VESS 

siekių politinio lygmens, prioritetų ir 

visapusiško požiūrio įgyvendinimą 

parengiant ES baltąją knygą saugumo ir 

gynybos klausimais; palankiai vertina 

vyriausiosios įgaliotinės ir pirmininko 

pavaduotojos atliekamą darbą vykdant 

įgyvendinimo procesą; pabrėžia, kad reikia 

skirti atitinkamų išteklių VESS įgyvendinti 

ir veiksmingai bei tvirtesnei BSGP 

užtikrinti; 

18. pabrėžia, kad reikia užtikrinti tvirtą 

valstybių narių ir nacionalinių parlamentų 

įsipareigojimą, atsakomybę ir paramą, 

glaudžiai bendradarbiaujant su visais 

atitinkamais ES organais, siekiant 

garantuoti greitą ir veiksmingą VESS 

siekių politinio lygmens, prioritetų ir 

visapusiško požiūrio įgyvendinimą 

pasitelkus įgyvendinimo planą saugumo ir 

gynybos srityje, o paskui parengiant ES 

baltąją knygą saugumo ir gynybos 

klausimais; atkreipia dėmesį į glaudų 

įgyvendinimo plano ryšį su platesniu 

VESS įgyvendinimu, būsimu Komisijos 

Europos gynybos veiksmų planu ir bendro 

ES ir NATO pareiškimo, pasirašyto 

Varšuvoje, įgyvendinimu; palankiai 

vertina vyriausiosios įgaliotinės ir 

pirmininko pavaduotojos bei valstybių 

narių atliekamą darbą vykdant 

įgyvendinimo procesą; pabrėžia, kad reikia 

skirti atitinkamų išteklių VESS įgyvendinti 

ir veiksmingai bei tvirtesnei BSGP 

užtikrinti; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/5 

Pakeitimas 5 

Ioan Mircea Paşcu 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

2016/2067(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

19 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

19. mano, kad būtini tolesni veiksmai 

priėmus VESS – tai sektoriaus strategijos 

parengimas, kuriai turėtų pritarti ir kurią 

turėtų pristatyti Europos Vadovų Taryba 

ir kurioje turėtų būti toliau patikslintas 

civilinių ir karinių siekių lygis, užduotys, 

reikalavimai ir pajėgumų prioritetai; 

pakartoja savo ankstesnius raginimus 

parengti ES gynybos baltąją knygą ir 

primygtinai ragina Tarybą nedelsiant 

parengti šį dokumentą; reiškia 

susirūpinimą dėl to, kad siūlomas 

saugumo ir gynybos įgyvendinimo planas 

ir toliau labai atsilieka nuo parlamentinių 

ir visuomenės lūkesčių; pakartoja, kad visų 

Europos Sąjungos valstybių narių 

saugumas yra nedalomas; 

19. mano, jog nepaprastai svarbu, kad ES 

ir jos valstybės narės veiksmingai ir 

greitai įgyvendintų visus įgyvendinimo 

plane pasiūlytus konkrečius veiksmus; 

atkreipia dėmesį į Tarybos užmojų lygį 

remiant tris VESS nustatytus strateginius 

prioritetus –  reaguoti į išorės konfliktus ir 

krizes, stiprinti partnerių pajėgumus ir 

apsaugoti Sąjungą ir jos piliečius; ragina 

2016 m. gruodžio 15–16 d. susirinkusią 

Europos Vadovų Tarybą pateikti plataus 

užmojo strategines gaires, kaip toliau tęsti 

su saugumu ir gynyba susijusį darbą; 

pakartoja, kad visų Europos Sąjungos 

valstybių narių saugumas yra nedalomas; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/6 

Pakeitimas 6 

Ioan Mircea Paşcu 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

2016/2067(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

23. pabrėžia, kad svarbu įsteigti BSGP 

civilinių ir karinių misijų ir operacijų 

nuolatinį ES štabą, iš kurio integruotas 

operatyvinis personalas teiktų paramą per 

visą planavimo ciklą, nuo pradinės 

politinės koncepcijos iki išsamių planų 

parengimo; pabrėžia, kad tai būtų ne 

NATO struktūrų kopija, bet būtina 

institucinė struktūra, kuria siekiama 

sustiprinti BSGP misijų ir operacijų 

planavimo ir vykdymo pajėgumus; 

23. pabrėžia, kad svarbu sukurti 

nuolatinius vykdymo įgaliojimų 

neturinčių karinių misijų operacinio 

planavimo ir vykdymo pajėgumus 

strateginiu lygiu, veikiant išvien ir 

užtikrinant integruotą civilinį ir karinį 

dalyvavimą, taip pat užtikrinti civilinių 

misijų planavimo ir vykdymo pajėgumus; 

pabrėžia, kad tai būtų ne NATO struktūrų 

dubliavimas, bet būtina institucinė 

struktūra, kuria siekiama sustiprinti BSGP 

misijų ir operacijų planavimo ir vykdymo 

pajėgumus; 

Or. en 



 

AM\1109900LT.docx  PE593.663v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

16.11.2016 A8-0317/7 

Pakeitimas 7 

Ioan Mircea Paşcu 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

2016/2067(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

29 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

29. pritaria Komisijos pasiūlymui iš dalies 

pakeisti Reglamentą (ES) Nr. 230/2014 

(kuriuo nustatoma priemonė, kuria 

prisidedama prie stabilumo ir taikos), 

siekiant išplėsti Sąjungos pagalbą 

apginkluojant karinius subjektus šalyse 

partnerėse turint mintyje, kad tai būtinas 

indėlis į jų atsparumą, tokiu būdu mažinant 

jų galimybes dar kartą tapti konflikto 

objektu ir priešiškos veiklos prieš ES 

prieglauda; pabrėžia, kad tai turėtų būti 

daroma išskirtinėmis aplinkybėmis, kaip 

apibrėžta minėto pasiūlymo iš dalies keisti 

Reglamentą (ES) Nr. 230/2014 3a 

straipsnyje, kad būtų prisidedama siekiant 

tvaraus vystymosi, gero valdymo ir teisinės 

valstybės tikslų; atsižvelgdamas į tai, 

ragina EIVT ir Komisiją greičiau 

įgyvendinti BSGP iniciatyvą ir pagerinti 

BSGP misijų veiksmingumą bei tvarumą; 

29. atkreipia dėmesį į Komisijos 

pasiūlymą iš dalies pakeisti Reglamentą 

(ES) Nr. 230/2014 (kuriuo nustatoma 

priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo 

ir taikos), siekiant išplėsti Sąjungos 

pagalbą apginkluojant karinius subjektus 

šalyse partnerėse turint mintyje, kad tai 

būtinas indėlis į jų atsparumą, tokiu būdu 

mažinant jų galimybes dar kartą tapti 

konflikto objektu ir priešiškos veiklos prieš 

ES prieglauda; pabrėžia, kad tai turėtų būti 

daroma išskirtinėmis aplinkybėmis, kaip 

apibrėžta minėto pasiūlymo iš dalies keisti 

Reglamentą (ES) Nr. 230/2014 3a 

straipsnyje, kad būtų prisidedama siekiant 

tvaraus vystymosi, gero valdymo ir teisinės 

valstybės tikslų; atsižvelgdamas į tai, 

ragina EIVT ir Komisiją greičiau 

įgyvendinti BSGP iniciatyvą ir pagerinti 

BSGP misijų veiksmingumą bei tvarumą; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/8 

Pakeitimas 8 

Ioan Mircea Paşcu 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

2016/2067(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

48 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

48. remia su gynyba susijusias Komisijos 

iniciatyvas, pvz., Gynybos veiksmų planą 

ir Gynybos pramonės politiką, kurias 

reikia pradėti po to, kai bus pristatyta ES 

baltoji knyga dėl saugumo ir gynybos; 

pritaria tolesniam Komisijos dalyvavimui 

gynybos srityje vykdant plataus masto ir 

tinkamai orientuotus mokslinius tyrimus, 

planavimą ir įgyvendinimą; palankiai 

vertina parengiamuosius veiksmus dėl 

tyrimų, susijusių su BSGP, ir prašo, kad 

dabartinės daugiametės finansinės 

programos (DFP) likusiu laikotarpiu jiems 

būtų skiriama pakankamai lėšų; pritaria ES 

gynybos mokslinių tyrimų programos 

parengimui pagal kitą DFP (2021–

2027 m.); 

48. remia su gynyba susijusias Komisijos 

iniciatyvas, pvz., Gynybos veiksmų planą 

ir Gynybos pramonės politiką; pritaria 

tolesniam Komisijos dalyvavimui gynybos 

srityje vykdant plataus masto ir tinkamai 

orientuotus mokslinius tyrimus, planavimą 

ir įgyvendinimą; atkreipia dėmesį į 

parengiamuosius veiksmus dėl tyrimų, 

susijusių su BSGP, ir prašo, kad dabartinės 

daugiametės finansinės programos (DFP) 

likusiu laikotarpiu jiems būtų skiriama 

pakankamai lėšų; pritaria tam, kad būtų 

išanalizuotas galimos būsimos ES 

finansuojamos gynybos mokslinių tyrimų 

programos parengimas pagal kitą DFP 

(2021–2027 m.); ragina valstybes nares 

suteikti būtinus papildomus finansinius 

išteklius; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/9 

Pakeitimas 9 

Ioan Mircea Paşcu 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

2016/2067(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

48 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 48a. mano, kad pagal būsimą ES gynybos 

mokslinių tyrimų programą turėtų būti 

finansuojami prioritetinių sričių, dėl 

kurių susitartų valstybės narės, mokslinių 

tyrimų projektai ir kad Europos gynybos 

fondo lėšomis galėtų būti remiamas 

pajėgumų, dėl kurių bendrai susitarė 

valstybės narės ir kurie turi pripažintą ES 

pridėtinę vertę, finansavimas;  

Or. en 

 

 


