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16.11.2016 A8-0317/11 

Pakeitimas 11 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

2016/2067(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

4. susirūpinęs pažymi, kad radikalių 

islamistų organizacijų ir asmenų prieš 

Europą nukreiptas terorizmas yra 

precedento neturinčio masto ir daro 

spaudimą Europos gyvenimo būdui; 

pabrėžia, kad todėl asmens saugumas tapo 

pirmaeilis tikslas ir nyksta tradicinis 

skirtumas tarp tokio saugumo išorės ir 

vidaus aspektų; 

4. susirūpinęs atkreipia dėmesį į radikalių 

islamistų organizacijų ir asmenų prieš 

Europą nukreiptą terorizmą; pabrėžia, kad 

todėl asmens saugumas tapo pirmaeilis 

tikslas ir tam tikru mastu nyksta tradicinis 

skirtumas tarp tokio saugumo išorės ir 

vidaus aspektų; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/12 

Pakeitimas 12 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

2016/2067(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

10. yra tvirtai įsitikinęs, kad dėl šių 

priežasčių reikia nuodugniai ir iš esmės 

persvarstyti BSGP, siekiant sudaryti ES ir 

jos valstybėms narėms galimybes ryžtingai 

prisidėti prie Sąjungos saugumo, 

tarptautinių krizių valdymo ir įrodyti ES 

strateginį savarankiškumą; primena, kad 

jokia šalis negali savarankiškai susidoroti 

su dabartinėmis saugumo problemomis; 

10. yra tvirtai įsitikinęs, kad dėl šių 

priežasčių reikia vykdyti veiksmingesnę 

BSGP, siekiant sudaryti ES ir jos 

valstybėms narėms galimybes ryžtingai 

prisidėti prie Sąjungos saugumo ir 

tarptautinių krizių valdymo; primena, kad 

jokia šalis negali savarankiškai susidoroti 

su dabartinėmis saugumo problemomis; 

Or. en 



 

AM\1109907LT.docx  PE593.663v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

16.11.2016 A8-0317/13 

Pakeitimas 13 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

2016/2067(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 10a. ragina Komisijos pirmininko 

pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę ir 

valstybes nares visapusiškai pasinaudoti 

Lisabonos sutartimi bendros saugumo ir 

gynybos politikos (BSGP) srityje; 

apgailestauja, kad iki šiol, nepaisant 

daugelio iššūkių saugumui, taikai ir 

stabilumui, valstybės narės įgyvendino tik 

kelias Lisabonos sutarties nuostatas dėl 

BSGP; taip pat apgailestauja dėl to, kad 

anksčiau priimti sprendimai menkai 

įgyvendinami ir jų praktinis poveikis 

ribotas; ragina Komisijos pirmininko 

pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę ir 

valstybes nares užtikrinti, kad BSGP būtų 

veiksmingesnė, skaidresnė, operatyvesnė 

ir labiau prevencinė – pradėti įgyvendinti 

daug sprendimų, priimtų nuo 2010 m.; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/14 

Pakeitimas 14 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

2016/2067(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 10b. pabrėžia, kad BSGP tikslas – 

įgyvendinti Lisabonos sutarties tikslus, 

nustatytus ES sutarties 21 straipsnyje; 

nepritaria minčiai BUSP ir BSGP 

priemones naudoti ES teritorijoje ar prie 

jūrų sienų ir primena, kad ES sutarties 

42 straipsnio 1 dalyje nurodoma, jog 

Sąjunga gali naudoti BSGP misijas ir 

operacijas už Sąjungos ribų taikos 

palaikymui, konfliktų prevencijai ir 

tarptautinio saugumo stiprinimui, 

laikydamasi Jungtinių Tautų Chartijos 

principų; taip pat primena, kad ES 

sutarties 43 straipsnio 1 dalyje 

pateikiamas išsamus ES karinių operacijų 

ne Sąjungoje sąrašas, ir ragina Komisijos 

pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos 

vyriausiąją įgaliotinę bei valstybes nares 

laikytis Lisabonos sutarties nuostatų dėl 

BSGP operacijų masto; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/15 

Pakeitimas 15 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

2016/2067(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

12 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

12. pabrėžia, kad nuolatinio struktūrizuoto 

bendradarbiavimo įgyvendinimas (ES 

sutarties 42 straipsnio 6 dalis) leis plėtoti 

savigynos sistemą arba savigynos 

nuolatinę struktūrą, o tai gali sustiprinti 

krizių valdymo operacijas; 

12. pabrėžia, kad nuolatinio struktūrizuoto 

bendradarbiavimo įgyvendinimas (ES 

sutarties 42 straipsnio 6 dalis) leis plėtoti 

nuolatinę struktūrą, o tai gali sustiprinti 

krizių valdymo operacijas; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/16 

Pakeitimas 16 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

2016/2067(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

13 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

13. pabrėžia, kad kadangi Europa prarado 

visapusišką savo saugumo aplinkos 

kontrolę pasirenkant, kada ir kur bus 

imamasi veiksmų, ES, pasitelkdama BSGP 

misijas ir operacijas, taip pat kitas 

atitinkamas priemones, turėtų būti pajėgi 

įsikišti visais krizių valdymo, įskaitant 

krizių prevenciją ir sprendimą, aspektais, 

taip apimant visus konflikto ciklo etapus 

ir visapusiškai dalyvaujant Europos 

saugumo užtikrinimo procese ir 

garantuojant bendrą visos laisvės, 

saugumo ir teisingumo erdvės saugumą ir 

gynybą; ragina Europos Vadovų Tarybą 

pradėti plėtoti bendrą saugumo ir gynybos 

politiką ir ją paversti bendra gynyba, kaip 

numatyta pagal ES sutarties 42 straipsnio 

2 dalį; laikosi nuomonės, kad vienas iš 

svarbių BSGP tikslų turėtų būti ES 

atsparumo stiprinimas; 

13. pabrėžia, kad ES, pasitelkdama BSGP 

misijas ir operacijas, taip pat kitas 

atitinkamas priemones, turėtų būti pajėgi 

įsikišti visais krizių valdymo, įskaitant 

krizių prevenciją ir sprendimą, aspektais; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/17 

Pakeitimas 17 

Bodil Valero 

Verts/ALE 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 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; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/18 

Pakeitimas 18 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

2016/2067(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

15. taip pat pabrėžia, kad BSGP turėtų būti 

grindžiama tvirtu kolektyvinės gynybos 

principu ir veiksmingu finansavimu ir 

turėtų būti įgyvendinama koordinuojant su 

tarptautinėmis institucijomis saugumo ir 

gynybos srityje, visapusiškai papildant 

NATO; mano, kad ES turėtų skatinti 

valstybes nares laikytis NATO nustatyto 

pajėgumų tikslo, pagal kurį reikalaujama 

gynybos išlaidoms skirti mažiausiai 

2 proc. BVP, kaip dar kartą patvirtinta 

Velse ir Varšuvoje vykusiuose 

aukščiausiojo lygio susitikimuose; 

15. taip pat pabrėžia, kad BSGP turėtų būti 

grindžiama veiksmingu finansavimu ir 

turėtų būti įgyvendinama koordinuojant su 

tarptautinėmis institucijomis saugumo ir 

gynybos srityje, visapusiškai papildant 

NATO; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/19 

Pakeitimas 19 

Bodil Valero 

Verts/ALE 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. pritaria minčiai, kad dabartinė ad hoc 

struktūra turėtų būti pakeista ES lygmens 

nedideliu nuolatiniu karinių operacijų 

planavimo ir vykdymo centru, panašiu į 

esamą Civilinių operacijų planavimo ir 

vykdymo centrą (CPCC); ragina 

Komisijos pirmininko pavaduotoją ir 

Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir 

valstybes nares nejungti civilinio ir 

karinio planavimo ir vykdymo struktūrų, 

nes karinių ir civilinių BSGP misijų ir 

operacijų struktūros, personalas ir tikslai 

labai skiriasi; primena, kad dauguma 

civilinių BSGP misijų yra teisinės 

valstybės mokymo, pagalbos ir 

konsultacijų misijos, finansuojamos iš ES 

biudžeto, turinčios mažai ką bendro su 

karinių BSGP operacijų kovojant su 

piratais ir kontrabandininkais ar vykdant 

karinius mokymus trečiosiose šalyse 

tarpvyriausybine struktūra; ragina 

Komisijos pirmininko pavaduotoją ir 

vyriausiąją įgaliotinę ir Komisiją išsaugoti 

savitą civilinės BSGP pobūdį ir neleisti 

civilinių ir karinių struktūrų sujungti į 

vieną integruotą civilinio ir karinio 

strateginio planavimo struktūrą; 

Or. en 



 

AM\1109907LT.docx  PE593.663v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

16.11.2016 A8-0317/20 

Pakeitimas 20 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

2016/2067(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

26 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

26. atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į 

politinių siekių, nustatytų pagal VESS, lygį 

siekiant integruoto požiūrio į konfliktus ir 

krizes, susijusius su Sąjungos dalyvavimu 

visais konflikto ciklo etapais, nuo 

prevencijos iki sprendimo ir stabilizavimo, 

taip pat į įsipareigojimą vengti priešlaikinio 

pasitraukimo; mano, kad ES turėtų 

nuosekliai remti valstybes nares, 

dalyvaujančias koalicijos prieš „Islamo 

valstybe“ pasivadinusią grupuotę 

veiksmuose, parengdama BSGP 

operaciją, per kurią dėmesys būtų 

teikiamas mokymui, Irake; 

26. atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į 

politinių siekių, nustatytų pagal VESS, lygį 

siekiant integruoto požiūrio į konfliktus ir 

krizes, susijusius su Sąjungos dalyvavimu 

visais konflikto ciklo etapais, nuo 

prevencijos iki sprendimo ir stabilizavimo, 

taip pat į įsipareigojimą vengti priešlaikinio 

pasitraukimo; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/21 

Pakeitimas 21 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

2016/2067(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

26 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 26a. primena, kad ES visuotinėje 

strategijoje raginama investuoti į 

konfliktų prevenciją, tačiau iš tikrųjų ir 

Komisija, ir Taryba siūlo į 2017 m. ES 

biudžetą įtraukti tik konfliktų prevencijos 

priemonę (priemonę, kuria prisidedama 

prie stabilumo ir taikos); pabrėžia, kad 

reikia didinti pastangas konfliktų 

prevencijos, tarpininkavimo, susitaikymo 

srityje, nes tiek šalia Europos sienų, tiek 

nuo Europos labiau nutolusiose šalyse 

kyla daug saugumo uždavinių; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/22 

Pakeitimas 22 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

2016/2067(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

28 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

28. pabrėžia, kad visuose Tarybos 

sprendimuose dėl būsimų misijų ir 

operacijų turėtų būti teikiama pirmenybė 

dalyvavimui konfliktuose, kurie daro 

tiesioginį poveikį ES saugumui arba 

partnerių ir regionų, kuriuose ES atlieka 

saugumo užtikrintojos vaidmenį, 

saugumui; mano, kad sprendimas 

dalyvauti turėtų būti grindžiamas bendra 

analize ir strateginės aplinkos supratimu, 

taip pat bendrais valstybių narių 

strateginiais interesais, taip pat 
atsižvelgiant į kitų sąjungininkių ir 

organizacijų, pvz., JT ir NATO, veiksmus; 

mano, kad BSGP pajėgumų stiprinimo 

misijos turi būti derinamos atsižvelgiant į 

Komisijos atliekamą darbą saugumo 

sektoriaus reformos ir teisinės valstybės 

srityse; 

28. mano, kad sprendimas dalyvauti turėtų 

būti grindžiamas bendra analize ir 

strateginės aplinkos supratimu, 

atsižvelgiant į kitų sąjungininkių ir 

organizacijų, pvz., JT ir NATO, veiksmus; 

mano, kad BSGP pajėgumų stiprinimo 

misijos turi būti derinamos atsižvelgiant į 

Komisijos atliekamą darbą saugumo 

sektoriaus reformos ir teisinės valstybės 

srityse; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/23 

Pakeitimas 23 

Bodil Valero 

Verts/ALE 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. atmeta Komisijos 2016 m. liepos 5 d. 

pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto dėl karinių subjektų 

gebėjimų stiprinimo pagal priemonę, kuria 

prisidedama prie stabilumo ir taikos 

(IcSP); pritaria Komisijos, Tarybos ir 

Parlamento teisės tarnybų pateiktoms 

nuomonėms šiuo klausimu; primygtinai 

rekomenduojama pasirinkti priemonę, 

kaip antai ATHENA mechanizmą, kuri 

nesilpnintų ES teisės sistemos, biudžeto 

teisės ir atitinkamų ETT sprendimų, ir 

nemestų jiems iššūkio; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/24 

Pakeitimas 24 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

2016/2067(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

30 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

30. pabrėžia, kad taip pat reikia nustatyti 

finansines priemones partnerių pajėgumų 

saugumo ir gynybos srityje stiprinimui 

didinti; ragina EIVT ir Komisiją užtikrinti 

visišką suderinamumą ir koordinavimą, 

kad būtų pasiekti geriausi rezultatai ir 

išvengta dubliavimosi vietoje; 

30. pabrėžia, kad taip pat reikia nustatyti 

kitas priemones partnerių pajėgumų 

saugumo ir gynybos srityje stiprinimui 

didinti; ragina EIVT užtikrinti visišką 

suderinamumą ir koordinavimą, kad būtų 

pasiekti geriausi rezultatai ir išvengta 

dubliavimosi vietoje; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/25 

Pakeitimas 25 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

2016/2067(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

31 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

31. pažymi, kad šiuo tikslu reikėtų 

persvarstyti Petersbergo uždavinius, o 

kovinės grupės nedelsiant turėtų tapti 

naudojama karine priemone stiprinant jų 

moduliarumą ir taikant labiau funkcinį 

finansavimą; pažymi, kad nepakankamai 

konstruktyvus valstybių narių požiūris ir 

toliau yra politinė bei veiklos kliūtis, 

trukdanti dislokuoti kovines grupes; 

primygtinai ragina Tarybą pradėti steigti 

pradinį fondą (numatytą ES sutarties 

41 straipsnio 3 dalyje) siekiant skubiai 

finansuoti pradinius karinių operacijų 

etapus; 

31. pažymi, kad kovinės grupės nedelsiant 

turėtų tapti naudojama karine priemone 

stiprinant jų moduliarumą ir taikant labiau 

funkcinį finansavimą; pažymi, kad 

nepakankamai konstruktyvus valstybių 

narių požiūris ir toliau yra politinė bei 

veiklos kliūtis, trukdanti dislokuoti kovines 

grupes; primygtinai ragina Tarybą pradėti 

steigti pradinį fondą (numatytą ES sutarties 

41 straipsnio 3 dalyje) siekiant skubiai 

finansuoti pradinius karinių operacijų 

etapus; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/26 

Pakeitimas 26 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

2016/2067(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

33 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

33. primena, kad NATO ir ES strateginiai 

interesai yra tie patys ir jos susiduria su 

tais pačiais iššūkiais Rytuose ir Pietuose; 

pabrėžia tarpusavio gynybos sąlygos pagal 

42 straipsnio 7 dalį aktualumą ES 

valstybėms narėms, nepaisant to, ar jos 

yra ar nėra NATO narės; pažymi, kad ES 

turėtų galėti savo priemonėmis tam tikru 

mastu apginti ES valstybes, kurios nėra 

NATO narės; atkreipia dėmesį į VESS 

tikslą dėl tinkamo ES strateginio 

savarankiškumo lygio ir pabrėžia, kad abi 

organizacijos turi užtikrinti savo priemonių 

papildomumą; mano, kad ES strateginis 

savarankiškumas turėtų sustiprinti 

Europos Sąjungos pajėgumą skatinti 

saugumą savo teritorijoje ir už jos ribų, 

taip pat stiprinti partnerystę su NATO ir 

transatlantinius ryšius; 

33. primena, kad NATO ir ES susiduria su 

iššūkiais Rytuose ir Pietuose; pabrėžia, kad 

abi organizacijos turi užtikrinti savo 

priemonių papildomumą; mano, kad ES 

turėtų sustiprinti savo pajėgumą skatinti 

didinti saugumą už jos ribų, taip pat 

stiprinti partnerystę su NATO ir 

transatlantinius ryšius; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/27 

Pakeitimas 27 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

2016/2067(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

34 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

34. mano, kad glaudaus ir veiksmingo ES 

ir NATO bendradarbiavimo pagrindą 

sudaro jų misijų ir, atitinkamai, jų turimų 

priemonių papildomumas bei 

suderinamumas; pabrėžia, kad šių dviejų 

organizacijų santykiai turėtų būti ir toliau 

grindžiami bendradarbiavimu, o ne 

konkurencija; mano, kad ES turėtų 

skatinti valstybes nares laikytis NATO 

nustatyto pajėgumų tikslo, pagal kurį 

reikalaujama gynybos išlaidoms skirti 

mažiausiai 2 proc. BVP; 

34. mano, kad glaudaus ir veiksmingo ES 

ir NATO bendradarbiavimo pagrindą 

sudaro jų misijų ir, atitinkamai, jų turimų 

priemonių papildomumas bei 

suderinamumas; pabrėžia, kad šių dviejų 

organizacijų santykiai turėtų būti ir toliau 

grindžiami bendradarbiavimu, o ne 

konkurencija; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/28 

Pakeitimas 28 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

2016/2067(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

35 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

35. pabrėžia, kad NATO pajėgos yra 

geriausiai paruoštos atgrasymo ir gynybos 

tikslais ir yra pasirengusios įgyvendinti 

kolektyvinę gynybą (Vašingtono sutarties 

V straipsnis) agresijos vienos iš NATO 

narių atžvilgiu atveju, tuo tarpu pagal 

BSGP šiuo metu daugiausia dėmesio 

skiriama taikos palaikymui, konfliktų 

prevencijai bei tarptautinio saugumo 

stiprinimui (ES sutarties 42 straipsnis) ir 

ES turi papildomų priemonių spręsti 

valstybių narių vidaus saugumo 

problemoms, įskaitant ardomąją veiklą, 

kuri neįtraukta į V straipsnio taikymo 

sritį; pakartoja, kad SESV 222 straipsnyje 

numatyta solidarumo sąlyga siekiama 

užtikrinti demokratinių institucijų ir civilių 

gyventojų apsaugą teroristinio išpuolio 

atveju; 

35. pabrėžia, kad NATO pajėgos yra 

geriausiai paruoštos atgrasymo ir gynybos 

tikslais ir yra pasirengusios įgyvendinti 

kolektyvinę gynybą (Vašingtono sutarties 

V straipsnis) agresijos prieš vieną iš 

NATO narių atveju, tuo tarpu pagal BSGP 

daugiausia dėmesio skiriama taikos 

palaikymui, konfliktų prevencijai bei 

tarptautinio saugumo stiprinimui (ES 

sutarties 42 straipsnis); pakartoja, kad 

SESV 222 straipsnyje numatyta 

solidarumo sąlyga siekiama užtikrinti 

demokratinių institucijų ir civilių 

gyventojų apsaugą teroristinio išpuolio 

atveju; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/29 

Pakeitimas 29 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

2016/2067(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

38 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

38. mano, kad tvirtos gynybos pramonės 

vystymas sustiprintų ES strateginį 

savarankiškumą ir technologinę 

nepriklausomybę; yra įsitikinęs, kad 

stiprinant ES kaip saugumo teikėjos 

Europos kaimynystėje statusą reikia 

tinkamų ir pakankamų pajėgumų bei 

konkurencingos, veiksmingos ir skaidrios 

gynybos pramonės, kuri užtikrintų tvarią 

tiekimo grandinę; pažymi, kad Europos 

gynybos sektoriui būdingas susiskaidymas 

ir dubliavimasis ir to reikia palaipsniui 

atsisakyti vykdant procesą, pagal kurį 

teikiamos paskatos ir atlygis visiems 

nacionaliniams subjektams ir 

atsižvelgiama į integruotos gynybos rinkos 

ilgesnio laikotarpio perspektyvą; 

38. mano, kad gynybos pramonės vystymas 

sustiprintų ES technologinę 

nepriklausomybę; yra įsitikinęs, kad ES 

reikia tinkamų ir pakankamų pajėgumų bei 

veiksmingos ir skaidrios gynybos 

pramonės, kuri užtikrintų tvarią tiekimo 

grandinę; pažymi, kad Europos gynybos 

sektoriui būdingas susiskaidymas ir 

dubliavimasis ir to reikia palaipsniui 

atsisakyti, atsižvelgiant į integruotos 

gynybos rinkos ilgesnio laikotarpio 

perspektyvą; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/30 

Pakeitimas 30 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

2016/2067(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

41 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

41. pabrėžia, kad visoms valstybėms 

narėms kyla sunkumų siekiant išlaikyti 

visapusiškai veikiančius įvairius 

gynybinius pajėgumus, dažniausiai dėl 

finansinių apribojimų; todėl ragina 

užtikrinti didesnį koordinavimą ir 

aiškesnius pasirinkimus dėl to, kuriuos 

pajėgumus išlaikyti, kad valstybės narės 

galėtų specializuotis tam tikrų pajėgumų 

srityje; 

41. pabrėžia, kad visoms valstybėms 

narėms kyla sunkumų siekiant išlaikyti 

visapusiškai veikiančius įvairius 

pajėgumus; todėl ragina užtikrinti didesnį 

koordinavimą ir aiškesnius pasirinkimus 

dėl to, kuriuos pajėgumus išlaikyti, kad 

valstybės narės galėtų specializuotis tam 

tikrų pajėgumų srityje; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/31 

Pakeitimas 31 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

2016/2067(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

41 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 41a. primena, kad 28 ES valstybės narės 

vis dar užima antrą vietą pasaulyje tiek 

išlaidų gynybai, tiek ir ginklų eksporto 

srityje; mano, kad bendros metinės 

išlaidos gynybai, sudarančios maždaug 

200 mlrd. EUR, yra milžiniška mokesčių 

mokėtojų pinigų suma; taip pat primena, 

kad daugelis neseniai atliktų tyrimų 

parodė, jog pagrindinė kliūtis kelyje į 

realią Europos gynybos rinką ir aukštos 

kokybės pajėgumų plėtojimą yra tai, kad 

daugelyje iš 28 valstybių narių gynybos 

biudžetai naudojami labai neefektyviai; 

pabrėžia, kad būtina iš esmės pakeisti 

nacionalinių gynybos administracijų ir 

gynybos pramonės santykius ir viešųjų 

pirkimų projektų rezultatams taikyti 

griežtus kokybinius kriterijus, tvirtus ir 

griežtus kriterijus dėl skaidrumo, 

veiksmingumo, kovos su korupcija ir 

vidaus rinkos taisyklių laikymosi; 

pabrėžia, kad ES gynybos rinkos kūrimo 

procesą turėtų lydėti griežtesnės ginklų 

eksporto tvarkos ES lygmeniu įvedimas; 

yra įsitikinęs, kad tai, jog šiuo metu 

pagrindinis dėmesys skiriamas gynybos 

biudžeto didinimui, tik paskatins tolesnį 

mokesčių mokėtojų pinigų švaistymą, o 

ginkluotosios pajėgos nebus žymiai 

sustiprintos; 
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16.11.2016 A8-0317/32 

Pakeitimas 32 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

2016/2067(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

43 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

43. primena, kad tvirta Europos gynybos 

pramoninė ir technologinė bazė, apimanti 

MVĮ taikomas priemones, – esminis BSGP 

pagrindas ir būtina bendros rinkos sąlyga, 

ir ja sudaromos galimybės ES stiprinti 

savo strateginį savarankiškumą; 

43. primena, kad tvirta Europos gynybos 

pramoninė ir technologinė bazė, apimanti 

MVĮ taikomas priemones, – esminis BSGP 

pagrindas ir būtina bendros rinkos sąlyga; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/33 

Pakeitimas 33 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

2016/2067(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

44 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 44a. apgailestauja dėl to, kad blogėja 

saugumo padėtis ir plinta ginkluoti 

konfliktai, regioninis nestabilumas, 

vidaus represijos, humanitarinės teisės ir 

žmogaus teisių pažeidimai; ragina 

valstybes nares iš esmės keisti savo ginklų 

eksporto politiką ir griežtai taikyti visus 

aštuonis bendrosios pozicijos 

2008/944/BUSP dėl ginklų eksporto 

kriterijus ir atitinkamas pasaulinės 

sutarties dėl prekybos ginklais nuostatas; 

mano, kad valstybės narės turi teisinę 

prievolę nedelsdamos nutraukti ginklų 

eksportą į šalis, jei kyla pavojus, kad jose 

jie gali būti naudojami vykdyti šiurkščius 

žmogaus teisių arba tarptautinės 

humanitarinės teisės pažeidimus, padėti 

vykdyti vidaus represijas ar didinti 

regioninį nestabilumą arba kelia grėsmę 

valstybių narių saugumui ir tarptautinei 

taikai ir stabilumui; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/34 

Pakeitimas 34 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

2016/2067(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

45 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

45. yra susirūpinęs dėl to, kad valstybėse 

narėse nuolat skiriama mažiau lėšų 

gynybos moksliniams tyrimams ir dėl šios 

priežasties kyla grėsmė pramoninei ir 

technologinei bazei, taigi strateginiam 

Europos savarankiškumui; ragina 

valstybes nares aprūpinti savo kariuomenes 

Europos gynybos pramonės, o ne šios 

pramonės konkurentų, gaminamomis 

priemonėmis; 

45. yra susirūpinęs dėl to, kad valstybėse 

narėse nuolat skiriama mažiau lėšų 

gynybos moksliniams tyrimams ir dėl šios 

priežasties kyla grėsmė pramoninei ir 

technologinei bazei; ragina valstybes nares 

pirmiausia aprūpinti savo kariuomenes 

Europos gynybos pramonės gaminamomis 

priemonėmis; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/35 

Pakeitimas 35 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

2016/2067(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

46 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

46. yra įsitikinęs, kad EGA vaidmens 

koordinuojant pajėgumais grįstas 

programas, projektus ir veiksmus 

stiprinimas būtų naudingas veiksmingai 

BSGP; mano, kad EGA turėtų būti 

remiama, kad galėtų visapusiškai pasiekti 

savo tikslus, įskaitant, visų pirma, jos 

būsimus prioritetus ir vaidmenį 

įgyvendinant Europos gynybos veiksmų 

planą ir Europos mokslinių tyrimų 

gynybos srityje programą; todėl ragina 

valstybes nares atlikti Agentūros 

organizacijos, procedūrų ir veiklos peržiūrą 

ir atverti daugiau tolesnio 

bendradarbiavimo ir integracijos 

galimybių; ragina valstybes nares suteikti 

Europos gynybos agentūrai pajėgumų 

plėtojimo plano peržiūros koordinavimo 

gaires, vadovaujantis VESS ir sektoriaus 

strategija; 

46. yra įsitikinęs, kad EGA vaidmens 

koordinuojant pajėgumais grįstas 

programas, projektus ir veiksmus 

stiprinimas būtų naudingas veiksmingai 

BSGP; mano, kad EGA turėtų būti 

remiama, kad galėtų visapusiškai pasiekti 

savo tikslus, įskaitant, visų pirma, jos 

būsimus prioritetus ir vaidmenį 

įgyvendinant Europos gynybos veiksmų 

planą; todėl ragina valstybes nares atlikti 

Agentūros organizacijos, procedūrų ir 

veiklos peržiūrą ir atverti daugiau tolesnio 

bendradarbiavimo ir integracijos 

galimybių; ragina valstybes nares suteikti 

Europos gynybos agentūrai pajėgumų 

plėtojimo plano peržiūros koordinavimo 

gaires, vadovaujantis VESS ir sektoriaus 

strategija; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/36 

Pakeitimas 36 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

2016/2067(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

47 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

47. pabrėžia, kad savo esme kibernetinis 

saugumas yra politikos sritis, kurioje 

būtinas bendradarbiavimas ir integracija ne 

tik tarp ES valstybių narių, pagrindinių 

partnerių ir NATO, tačiau taip pat tarp 

skirtingų visuomenės subjektų, nes 

atsakomybė už kibernetinį saugumą nėra 

tik karinė; ragina parengti aiškesnes gaires, 

kaip turi būti naudojami ES gynybiniai ir 

puolamieji pajėgumai ir kokiomis 

aplinkybėmis; primena, kad Europos 

Parlamentas ne kartą ragino atlikti kruopštų 

ES dvejopo naudojimo prekių eksporto 

reglamento persvarstymą siekiant, kad 

programinė įranga ir kitos sistemos, kurios 

galėtų būti panaudotos išpuoliams prieš ES 

skaitmeninę infrastruktūrą ir žmogaus 

teisėms pažeidinėti, nepatektų į netinkamas 

rankas; ragina ES tarptautiniuose 

forumuose – įskaitant (bet tuo 

neapsiribojant) interneto valdymo forumus 

– ginti principą, kad interneto pagrindinė 

infrastruktūra turėtų būti neutrali zona, 

kurioje vyriausybėms, siekiančioms savo 

nacionalinių interesų, būtų draudžiama 

kištis; 

47. pabrėžia, kad savo esme kibernetinis 

saugumas yra politikos sritis, kurioje 

būtinas bendradarbiavimas ir integracija ne 

tik tarp ES valstybių narių, pagrindinių 

partnerių ir NATO, tačiau taip pat tarp 

skirtingų visuomenės subjektų, nes 

atsakomybė už kibernetinį saugumą nėra 

tik karinė; ragina parengti aiškesnes gaires, 

kaip turi būti naudojami ES pajėgumai ir 

kokiomis aplinkybėmis; primena, kad 

Europos Parlamentas ne kartą ragino atlikti 

kruopštų ES dvejopo naudojimo prekių 

eksporto reglamento persvarstymą siekiant, 

kad programinė įranga ir kitos sistemos, 

kurios galėtų būti panaudotos išpuoliams 

prieš ES skaitmeninę infrastruktūrą ir 

žmogaus teisėms pažeidinėti, nepatektų į 

netinkamas rankas; ragina ES 

tarptautiniuose forumuose – įskaitant (bet 

tuo neapsiribojant) interneto valdymo 

forumus – ginti principą, kad interneto 

pagrindinė infrastruktūra turėtų būti 

neutrali zona, kurioje vyriausybėms, 

siekiančioms savo nacionalinių interesų, 

būtų draudžiama kištis; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/37 

Pakeitimas 37 

Bodil Valero 

Verts/ALE 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, kurias reikia 

pradėti po to, kai bus pristatyta ES baltoji 

knyga dėl saugumo ir gynybos; pritaria 

tolesniam Komisijos dalyvavimui gynybos 

srityje vykdant planavimą ir įgyvendinimą; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/38 

Pakeitimas 38 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

2016/2067(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

49 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

49. ragina atlikti Europos teisės reformą, 

kuri lemtų tai, kad Europos gynybos 

pramonė galėtų pasinaudoti tokia pat 

valstybės pagalba, kokia naudojasi JAV 

pramonė; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 


