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7.12.2016 A8-0360/1 

Pakeitimas 1 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimas (Europos Sąjungos sutarties 36 

straipsnis) 

2016/2036(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

19 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

19. yra įsitikinęs, kad, atsižvelgiant į 

nepakankamai finansuojamą ES biudžetą, 

papildomas pastangas vykdant operacijas, 

administracines išlaidas, 

parengiamuosius veiksmus ir 

bandomuosius projektus, susijusius su 

bendra saugumo ir gynybos politika, taip 

pat būtinas papildomas valstybių narių 

skiriamas finansavimas ir pastangos 

sinergijai stiprinti; ragina Komisiją ir 

valstybes nares pasinaudoti galimybe, 

atsirandančia vykdant dabartinės 

daugiametės finansinės programos (DFP) 

peržiūrą ir (arba) persvarstymą, ir 
atsižvelgti į biudžeto poreikius, 

atsirandančius daugėjant saugumo 

uždavinių; ragina valstybes nares didinti 

savo gynybos išlaidas, kad būtų pasiekti 

NATO pajėgumo tikslai, pagal kuriuos 

reikalaujama gynybos išlaidoms skirti ne 

mažiau kaip dviejų procentų BVP; 
pabrėžia, kad geriau koordinuojant ES ir 

valstybių narių veiklą bei mažinant atvejų, 

kai ES ir valstybių narių veikla sutampa, 

skaičių, būtų galima sutaupyti lėšų ir jas 

perskirstyti; 

19. yra įsitikinęs, kad, atsižvelgiant į 

nepakankamai finansuojamą ES biudžetą, 

papildomas pastangas vykdant operacijas ir 

administracines išlaidas, susijusius su 

bendra saugumo ir gynybos politika, taip 

pat būtinas papildomas valstybių narių 

skiriamas finansavimas ir pastangos 

sinergijai stiprinti; ragina valstybes nares 

pasinaudoti galimybe atsižvelgti į biudžeto 

poreikius, atsirandančius daugėjant 

saugumo uždavinių; pabrėžia, kad geriau 

koordinuojant valstybių narių veiklą bei 

mažinant atvejų, kai valstybių narių veikla 

sutampa, skaičių, būtų galima sutaupyti ir 

perskirstyti, kaip nurodyta Europos 

Komisijos pateiktame Gynybos veiksmų 

plane, apie 25–100 milijardų eurų; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/2 

Pakeitimas 2 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimas (Europos Sąjungos sutarties 36 

straipsnis) 

2016/2036(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 dalies 1 įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

• įsteigti nuolatinį civilinį ir karinį štabą, 

kuriame vienodai svarbus būtų Karinių 

operacijų planavimo ir vykdymo centras 

(angl. Military Planning and Conduct 

Capability, MPCC) ir Civilinių 

operacijų planavimo ir vykdymo centras 

(angl. Civilian Planning and Conduct 

Capability, CPCC), – tai stiprintų 

strateginį ir operatyvinį planavimą 

visame planavimo cikle, gerintų civilinį 

ir karinį bendradarbiavimą ir ES 

gebėjimą greitai reaguoti į krizes; 

• įsteigti nuolatinį karinį štabą, kuris 

veiktų kaip svarbus Karinių operacijų 

planavimo ir vykdymo centras (angl. 

Military Planning and Conduct 

Capability, MPCC) tokiu pačiu 

lygmeniu kaip ir Civilinių operacijų 

planavimo ir vykdymo centras (angl. 

Civilian Planning and Conduct 

Capability, CPCC), – tai stiprintų 

strateginį ir operatyvinį planavimą 

visame planavimo cikle, gerintų civilinį 

ir karinį bendradarbiavimą ir ES 

gebėjimą greitai reaguoti į krizes; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/3 

Pakeitimas 3 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimas (Europos Sąjungos sutarties 36 

straipsnis) 

2016/2036(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

23. apgailestauja, kad Komisija, EIVT, 

EGA ir valstybės narės dar ne iki galo 

įvykdė išsamias užduotis, nustatytas 

2013 m. Užsienio reikalų tarybos ir 2013 

bei 2015 m. Europos Vadovų Tarybos 

posėdžiuose; ragina Komisijos pirmininko 

pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją 

įgaliotinę ir už vidaus rinką, pramonę, 

verslumą ir MVĮ atsakingą Komisijos narį 

prieš siūlant naujas užduotis pateikti 

Parlamentui ankstesnių sprendimų 

įgyvendinimo vertinimą; ragina suaktyvinti 

vykdomą su Europos gynybos veiksmų 

planu susijusį darbą ir Komisijos 

pastangas, dedamas siekiant kuo labiau 

padidinti bendradarbiavimą gynybos 

srityje, ir be kita ko, numatant paskatas, 

pavyzdžiui, vidaus rinkos, viešųjų 

pirkimų, mokslinių tyrimų, transporto, 

kosmoso, kibernetikos, energetikos ir 

pramonės politikos srityse; atkreipia 

dėmesį į Prancūzijos prezidento 

pasiūlymą dėl Europos saugumo ir 

gynybos fondo ir pritaria tam, kad būtų 

kuriamos naujos ir novatoriškos 

finansavimo ir investavimo koncepcijos, 

be kita ko, pasitelkiant Europos 

investicijų banką ir viešojo bei privačiojo 

sektorių partnerystę; 

23. apgailestauja, kad Komisija, EIVT, 

EGA ir valstybės narės dar ne iki galo 

įvykdė išsamias užduotis, nustatytas 

2013 m. Užsienio reikalų tarybos ir 2013 

bei 2015 m. Europos Vadovų Tarybos 

posėdžiuose; ragina Komisijos pirmininko 

pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją 

įgaliotinę ir už vidaus rinką, pramonę, 

verslumą ir MVĮ atsakingą Komisijos narį 

prieš siūlant naujas užduotis pateikti 

Parlamentui ankstesnių sprendimų 

įgyvendinimo vertinimą; ragina suaktyvinti 

vykdomą su Europos gynybos veiksmų 

planu susijusį darbą ir Komisijos 

pastangas, dedamas siekiant kuo labiau 

padidinti bendradarbiavimą gynybos 

srityje, t. y. pasinaudoti gerais 2016 m. 

lapkričio 30 d. pateiktais pasiūlymais, 

kaip sukurti Europos gynybos įrangos 

rinką veiksmingiau įgyvendinant dvi su 

gynyba susijusias direktyvas ir užtikrinant 

jų vykdymą; 
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Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/4 

Pakeitimas 4 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimas (Europos Sąjungos sutarties 36 

straipsnis) 

2016/2036(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

24 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

24. pažymi, kad valstybės narės susiduria 

su sunkumais stengdamosi išlaikyti 

deramai veikiančius įvairius gynybinius 

pajėgumus; reikia užtikrinti didesnį 

koordinavimą ir aiškesnius pasirinkimus 

dėl to, kuriuos pajėgumus išlaikyti, kad 

valstybės narės galėtų specializuotis tam 

tikrų pajėgumo srityje; pabrėžia tolesnės 

Europos gynybos pajėgumų integracijos 

praktinę ir finansinę naudą ir atkreipia 

dėmesį į įvairias įgyvendinamas 

iniciatyvas, kurių mastas turėtų būti 

platesnis, kad būtų galima parengti 

pažangias veiksmų gaires; pritaria 

pasiūlymams dėl Europos gynybos 

semestro ir ragina Komisijos pirmininko 

pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją 

įgaliotinę pateikti konkrečių pasiūlymų 

šiuo klausimu; mano, jog siekiant, kad 

valstybių narių pajėgos būtų labiau 

suderinamos ir integruotos, sąveikumas yra 

svarbiausias aspektas; ragina valstybes 

nares ieškoti daugiau būdų bendrai įsigyti, 

aptarnauti ir išlaikyti pajėgas ir 

materialinius išteklius; 

24. pažymi, kad valstybės narės susiduria 

su sunkumais stengdamosi išlaikyti 

deramai veikiančius įvairius gynybinius 

pajėgumus; reikia užtikrinti didesnį 

koordinavimą ir aiškesnius pasirinkimus 

dėl to, kuriuos pajėgumus išlaikyti, kad 

valstybės narės galėtų specializuotis tam 

tikrų pajėgumo srityje; pabrėžia tolesnės 

Europos gynybos pajėgumų integracijos 

praktinę ir finansinę naudą ir atkreipia 

dėmesį į kai kurias iniciatyvas, kurių 

mastas turėtų būti platesnis, kad būtų 

galima parengti pažangias veiksmų gaires; 

pritaria pasiūlymams dėl Europos gynybos 

semestro ir ragina Komisijos pirmininko 

pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją 

įgaliotinę pateikti konkrečių pasiūlymų 

šiuo klausimu; mano, jog siekiant, kad 

valstybių narių pajėgos būtų labiau 

suderinamos ir integruotos, sąveikumas yra 

svarbiausias aspektas; ragina valstybes 

nares ieškoti daugiau būdų bendrai įsigyti, 

aptarnauti ir išlaikyti pajėgas ir 

materialinius išteklius; primena, kad 2011 

m. 28 kariuomenių vadai pateikė 300 

pasiūlymų dėl galimų pajėgumų telkimo ir 

dalijimosi jais projektų ir kad nuo to laiko 

politiniu lygmeniu sutarta tik dėl labai 

mažo skaičiaus – vos 19 – iniciatyvų; 

primygtinai ragina valstybes nares 
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nedelsiant gerokai padidinti pajėgumų 

telkimo ir dalijimosi jais susitarimų 

skaičių; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/5 

Pakeitimas 5 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimas (Europos Sąjungos sutarties 36 

straipsnis) 

2016/2036(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

25. teigiamai vertina Europos gynybos 

agentūros vaidmenį skatinant ir 

koordinuojant pajėgumo plėtojimo procesą 

ir ragina jį sustiprinti, visų pirma 

padidinant jos biudžetą; primygtinai 

reikalauja, kad agentūros personalo ir 

valdymo išlaidos būtų finansuojamos iš 

Sąjungos biudžeto; ragina Komisijos 

pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos 

vyriausiąją įgaliotinę ir valstybes nares 

persvarstyti EGA struktūrą, procedūras ir 

įvykdytą veiklą; 

25. teigiamai vertina Europos gynybos 

agentūros vaidmenį skatinant ir 

koordinuojant pajėgumo plėtojimo procesą 

ir ragina ją sustiprinti; ragina Komisijos 

pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos 

vyriausiąją įgaliotinę ir valstybes nares 

persvarstyti EGA struktūrą, procedūras ir 

įvykdytą veiklą; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/6 

Pakeitimas 6 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimas (Europos Sąjungos sutarties 36 

straipsnis) 

2016/2036(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

26 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  26a. atkreipia dėmesį į 2016 m. lapkričio 

30 d. Komisijos paskelbtą Gynybos 

veiksmų planą; pritaria Komisijos atliktos 

dabartinės Europos gynybos pramonės 

sektoriaus, kuriam būdinga 

fragmentacija, nepakankamas pramoninis 

bendradarbiavimas ir neveiksmingas 

viešųjų lėšų panaudojimas, padėties 

analizės išvadoms; taip pat atkreipia 

dėmesį į Komisijos pareiškimą, kad prie 

gynybos biudžetų mažėjimo tendencijos 

prisideda ir padėtį dar labiau apsunkina 

neefektyvus tų biudžetų panaudojimas ir 

kad Europos rinkų fragmentacija lemia 

nereikalingą pajėgumo, organizacijų ir 

išlaidų dubliavimą; labai apgailestauja 

dėl to, kad didžioji gynybos išlaidų dalis 

išleidžiama viešiesiems pirkimams, o 

įrangos bendradarbiavimo viešieji 

pirkimai sudaro tik 22 proc. visų įrangos 

viešųjų pirkimų; yra šokiruotas, kad 

šiandien vykdoma mažiau 

bendradarbiavimo programų nei prieš 20 

metų; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/7 

Pakeitimas 7 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimas (Europos Sąjungos sutarties 36 

straipsnis) 

2016/2036(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

27 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

27. palankiai vertina Pirmininko 

J. C. Junkerio siūlymą įsteigti Europos 

gynybos fondą moksliniams tyrimams ir 

inovacijoms skatinti; palankiai vertina 

atliekamą darbą rengiant mokslinių 

tyrimų gynybos srityje parengiamuosius 

veiksmus, po kurių turėtų būti parengta 

speciali didelės apimties ES finansuojama 

Europos mokslinių tyrimų gynybos srityje 

programa pagal kitą daugiametę 

finansinę programą, įskaitant papildomus 

finansinius valstybių narių suteiktus 

išteklius; 

27. kategoriškai atmeta Komisijos 

pateiktus pasiūlymus, susijusius su 
Europos gynybos fondu; yra įsitikinęs, 

kad atsižvelgiant į tai, jog jau ir dabar 

nepakankamai finansuojamas ES 

biudžetas ir nacionalinės gynybos 

struktūros yra labai neefektyvios, jokios 

ES lėšos civilinėms reikmėms neturėtų 

būti naudojamos kariniams tyrimams; 

kategoriškai atmeta idėją, pateikiamą kaip 

vadinamą pajėgumų finansavimo 

priemonę, pagal kurią, taikant Stabilumo 

ir augimo paktą, nacionaliniai lėšų įnašai 

būtų laikomi vienkartinėmis įmokomis, 

nes tai paskatins didėti ir padidins 

valstybių skolą ir gali susilpninti eurą; 

taip pat atmeta Komisijos pateiktus 

siūlymus neteisingai panaudoti EIB, ESI 

fondų ir ERPF lėšas ir abejoja pasiūlymų 

teisėtumu ir ekonominiu pagrindimu, 

kuriuo remiamasi, tokiomis labai žemų 

kredito palūkanų normų aplinkybėmis, 

kokios yra šiuo metu; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/8 

Pakeitimas 8 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimas (Europos Sąjungos sutarties 36 

straipsnis) 

2016/2036(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

27 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  27a. primena, kad JAV ir ES saugumo ir 

gynybos srities užmojai skiriasi, kaip 

nustatyta Visuotinėje ES strategijoje ir 

BSGP įgyvendinimo plane, ir kad 

absoliučių metinių išlaidų gynybai skaičių 

lyginimas, kurį Komisija pateikė Gynybos 

veiksmų plane, yra iš esmės klaidinantis; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/9 

Pakeitimas 9 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimas (Europos Sąjungos sutarties 36 

straipsnis) 

2016/2036(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

28 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  28a. primena, kad Visuotinėje ES 

strategijoje raginama investuoti į 

konfliktų prevenciją, tačiau iš tikrųjų ir 

Komisija, ir Taryba siūlo 2017 m. biudžete 

labai sumažinti vienintelės ES konfliktų 

prevencijos priemonės (priemonės, kuria 

prisidedama prie stabilumo ir taikos) 

lėšas; pabrėžia, kad reikia padvigubinti 

pastangas konfliktų prevencijos, 

tarpininkavimo, susitaikymo srityje, 

atsižvelgiant į daug tiek Europos 

kaimynystėje, tiek už jos ribų kylančių 

saugumo iššūkių; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/10 

Pakeitimas 10 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimas (Europos Sąjungos sutarties 36 

straipsnis) 

2016/2036(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

30 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

30. palankiai vertina Varšuvoje 

įvykusiame aukščiausiojo lygio susitikime 

priimtą bendrąją deklaraciją dėl NATO ir 

ES bendradarbiavimo; visapusiškai remia 

glaudesnį NATO ir ES bendradarbiavimą 

kibernetinio saugumo, migracijos ir 

strateginės komunikacijos srityse ir 

reaguojant į mišraus pobūdžio grėsmes; 

ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją 

ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę iki 

2016 m. pabaigos pateikti konkrečių 

pasiūlymų dėl tolesnių su Varšuvos 

bendrąja deklaracija susijusių veiksmų; yra 

įsitikinęs, kad NATO yra labai svarbus 

užtikrinant kolektyvinį Europos saugumą, 

kartu pabrėždamas, kad būtina išlaikyti 

tinkamus ES atsakomųjų veiksmų 

pajėgumus; primena, kad stipresnė NATO 

ir tvirtesnė ES stiprina ir papildo viena 

kitą; palankiai vertina ES visuotinėje 

strategijoje nustatytą įsipareigojimą 

glaudžiai bendradarbiauti su NATO, 

esančia kolektyvinio Europos saugumo 

pagrindu; pabrėžia, kad ES turėtų kuo 

geriau išnaudoti turimus saugumo ir 

gynybos išteklius ir vengti galimo 

dubliavimo; taip pat mano, kad ES ir jos 

valstybės narės privalo glaudžiau 

bendradarbiauti su NATO, siekdamos 

užtikrinti, kad Aljanso išmaniosios 

30. atkreipia dėmesį į Varšuvoje 

įvykusiame aukščiausiojo lygio susitikime 

priimtą bendrąją deklaraciją dėl NATO ir 

ES bendradarbiavimo; visapusiškai remia 

glaudesnį NATO ir ES bendradarbiavimą 

kibernetinio saugumo, migracijos ir 

strateginės komunikacijos srityse ir 

reaguojant į mišraus pobūdžio grėsmes; 

ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją 

ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę iki 

2016 m. pabaigos pateikti konkrečių 

pasiūlymų dėl tolesnių su Varšuvos 

bendrąja deklaracija susijusių veiksmų; yra 

įsitikinęs, kad NATO yra labai svarbus 

užtikrinant kolektyvinį Europos saugumą, 

kartu pabrėždamas, kad būtina išlaikyti 

tinkamus ES atsakomųjų veiksmų 

pajėgumus; primena, kad stipresnė NATO 

ir tvirtesnė ES stiprina ir papildo viena 

kitą; palankiai vertina ES visuotinėje 

strategijoje nustatytą įsipareigojimą 

glaudžiai bendradarbiauti su NATO, 

esančia kolektyvinio Europos saugumo 

pagrindu; pabrėžia, kad ES turėtų kuo 

geriau išnaudoti turimus saugumo ir 

gynybos išteklius ir vengti galimo 

dubliavimo; taip pat mano, kad ES ir jos 

valstybės narės privalo glaudžiau 

bendradarbiauti su NATO, siekdamos 

užtikrinti, kad Aljanso išmaniosios 
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gynybos iniciatyva ir ES pajėgumų telkimo 

ir dalijimosi jais iniciatyva viena kitą 

papildytų ir sustiprintų; 

gynybos iniciatyva ir ES pajėgumų telkimo 

ir dalijimosi jais iniciatyva viena kitą 

papildytų ir sustiprintų; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/11 

Pakeitimas 11 

Tamás Meszerics, Bodil Valero, Ulrike Lunacek 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimas (Europos Sąjungos sutarties 36 

straipsnis) 

2016/2036(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

47 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

47. pripažįsta Turkijos kaip svarbios 

partnerės vaidmenį įveikiant konfliktą 

Sirijoje ir kovojant su IS / „Da'esh“ Sirijoje 

bei Irake ir migracijos krize; griežtai 

smerkia bandymą įvykdyti karinį 

perversmą prieš demokratiškai išrinktą 

Turkijos vyriausybę; ragina Turkijos 

vyriausybę ginti konstitucinę santvarką ir 

pabrėžia, kad po perversmo svarbu paisyti 

žmogaus teisių, teisinės valstybės, 

saviraiškos laisvės ir teismų bei 

žiniasklaidos nepriklausomumo principų, 

atsižvelgiant į jos kaip Europos Tarybos 

narės įsipareigojimus; pabrėžia, kad 

Turkija turėtų glaudžiai bendradarbiauti su 

Europos Taryba, siekiant užtikrinti, kad 

visose procedūrose būtų laikomasi teisinės 

valstybės principo; yra sunerimęs dėl po 

bandymo įvykdyti perversmą pradėto 

valymo represinio pobūdžio ir masto, dėl 

kurio Turkijoje buvo iš esmės apribotos 

pagrindinės laisvės ir žmogaus teisės; yra 

ypač susirūpinęs dėl didėjančio skaičiaus 

atvejų, susijusių su neproporcingu policijos 

jėgos panaudojimu ir netinkamu elgesiu su 

sulaikytaisiais, tebesitęsiančiu 

nebaudžiamumu už žmogaus teisių 

pažeidimus ir teismų nepriklausomumo 

erozija; 

47. pripažįsta svarbų Turkijos vaidmenį 

įveikiant konfliktą Sirijoje ir kovojant su 

IS / „Da'esh“ Sirijoje bei Irake ir 

migracijos krize; tačiau mano, kad ES ir 

Turkijos susitarimas dėl migracijos yra 

klaida, kurią reikėtų ištaisyti, ir ragina 

valstybes nares vietoj to prisiimti 

atsakomybę už pabėgėlių srauto valdymą; 
griežtai smerkia bandymą įvykdyti karinį 

perversmą prieš demokratiškai išrinktą 

Turkijos vyriausybę; ragina Turkijos 

vyriausybę ginti konstitucinę santvarką ir 

pabrėžia, kad po perversmo svarbu paisyti 

žmogaus teisių, teisinės valstybės, 

saviraiškos laisvės ir teismų bei 

žiniasklaidos nepriklausomumo principų, 

atsižvelgiant į jos kaip Europos Tarybos 

narės įsipareigojimus; pabrėžia, kad 

Turkija turėtų glaudžiai bendradarbiauti su 

Europos Taryba, siekiant užtikrinti, kad 

visose procedūrose būtų laikomasi teisinės 

valstybės principo; yra sunerimęs dėl po 

bandymo įvykdyti perversmą pradėto 

valymo ir kolektyvinio persekiojimo 

represinio pobūdžio ir masto, dėl kurio 

Turkijoje buvo iš esmės apribotos 

pagrindinės laisvės ir žmogaus teisės; yra 

ypač susirūpinęs dėl didėjančio skaičiaus 

atvejų, susijusių su neproporcingu policijos 

jėgos panaudojimu ir netinkamu elgesiu su 
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sulaikytaisiais, tebesitęsiančiu 

nebaudžiamumu už žmogaus teisių 

pažeidimus ir teismų nepriklausomumo 

erozija; todėl ragina atlikti tarptautinį 

birželio mėn. pasikėsinimo įvykdyti 

perversmą tyrimą; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/12 

Pakeitimas 12 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimas (Europos Sąjungos sutarties 36 

straipsnis) 

2016/2036(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

65 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

65. pabrėžia svarbų kultūros vaidmenį ES 

išorės politikos srityje skatinant dialogą, 

tarpusavio supratimą ir mokymąsi; 

pabrėžia, kad įgyvendinant tikslingą 

kultūros ir švietimo politiką galima remti 

pagrindinius ES užsienio ir saugumo 

politikos tikslus ir prisidėti prie 

demokratijos ir teisinės valstybės 

stiprinimo bei žmogaus teisių apsaugos; 

dar kartą primena kultūrų ir religijų dialogo 

vaidmenį kovojant su ekstremizmu, 

radikalizacija ir marginalizacija; ragina 

Komisiją ir Europos išorės veiksmų 

tarnybą (EIVT) įgyvendinant ES išorės 

santykių priemones ir ES vystymosi 

darbotvarkę integruoti kultūros 

diplomatijos ir kultūrų dialogo aspektus; 

ragina EIVT ir ES delegacijas visame 

pasaulyje paskirti kultūros atašė 

kiekvienoje ES atstovybėje trečiosiose 

šalyse partnerėse; be to, pabrėžia esminį 

švietimo vaidmenį skatinant pilietiškumą ir 

tarpkultūrinius įgūdžius, taip pat suteikiant 

geresnių ekonominių galimybių ir gerinant 

sveikatą; pritaria dabartinėms Komisijos 

pastangoms didinti mokslininkų ir tyrėjų 

bendradarbiavimo, kaip Europos išorės 

santykių švelniosios galios priemonės, 

vaidmenį; pabrėžia, kaip mainai mokslo 

srityje gali prisidėti prie koalicijos kūrimo 

65. pabrėžia svarbų kultūros vaidmenį ES 

išorės politikos srityje ne tik skatinant 

dialogą, tarpusavio supratimą ir mokymąsi, 

bet ir formuojant ilgalaikius politinius 

ryšius ir bendrystę; pabrėžia, kad 

įgyvendinant tikslingą kultūros ir švietimo 

politiką galima remti pagrindinius ES 

užsienio ir saugumo politikos tikslus ir 

prisidėti prie konfliktų mažinimo, 

demokratijos ir teisinės valstybės 

stiprinimo bei žmogaus teisių apsaugos; 

dar kartą primena kultūrų ir religijų dialogo 

vaidmenį kovojant su ekstremizmu, 

radikalizacija ir marginalizacija; ragina 

Komisiją ir Europos išorės veiksmų 

tarnybą (EIVT) įgyvendinant ES išorės 

santykių priemones ir ES vystymosi 

darbotvarkę integruoti kultūros 

diplomatijos ir kultūrų dialogo aspektus; 

ragina EIVT ir ES delegacijas visame 

pasaulyje paskirti kultūros atašė 

kiekvienoje ES atstovybėje trečiosiose 

šalyse partnerėse; be to, pabrėžia esminį 

švietimo vaidmenį skatinant pilietiškumą ir 

tarpkultūrinius įgūdžius, taip pat suteikiant 

geresnių ekonominių galimybių ir gerinant 

sveikatą; pritaria dabartinėms Komisijos 

pastangoms didinti mokslininkų ir tyrėjų 

bendradarbiavimo, taip pat jaunimo 

mainų, kaip Europos išorės santykių 
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ir konfliktų sprendimo, ypač palaikant 

santykius su ES kaimyninėmis šalimis; 

švelniosios galios priemonės, vaidmenį; 

pabrėžia, kaip mainai mokslo srityje gali 

prisidėti prie koalicijos kūrimo, glaudesnių 

ryšių ir konfliktų sprendimo, ypač 

palaikant santykius su ES kaimyninėmis 

šalimis; ragina gerokai padidinti 

Erasmus+ programų lėšas ne tik 

universitetų, bet jau ir mokyklų lygmeniu; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/13 

Pakeitimas 13 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimas (Europos Sąjungos sutarties 36 

straipsnis) 

2016/2036(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

65 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  65a. yra įsitikinęs, jog ES reikalingas 

tikras Europos naujienų kanalas, kad ES 

piliečiai galėtų plėtoti bendros užsienio 

reikalų politikos viziją, o trečiosios šalys 

suvokti ES kaip vieną subjektą; mano, 

kad kanalas „Euronews“ yra tokio 

projekto užuomazgos, nes jis teikia tą 

pačią vaizdinę ir žodinę informaciją 13 

ES ir kaimyninių šalių kalbų 

(daugiakanalė sistema), tačiau kanalui 

neskiriami nei finansiniai, nei 

administraciniai ištekliai ir jis praranda 

savo auditoriją; reiškia didelį 

susirūpinimą dėl pastarojo meto pokyčių, 

ypač dėl Ukrainos ir Turkijos skyrių 

uždarymo ir žinių arabų ir persų kalbomis 

sklaidos sumažinimo iki skaitmeninės 

versijos, taip pat dėl planų atsisakyti 

bendros daugiakanalės sistemos ir vietoj 

to transliuoti atskiras programas 

konkrečiomis kalbomis; ragina Tarybą, 

Komisiją ir EIVT skubiai pradėti 

nuodugnius svarstymus apie viešojo 

Europos naujienų kanalo ateitį ir apie tai, 

kiek, ES narių nuomone, būtų verta ES 

investuoti į nuosavą ir nepriklausomą TV 

stotį, kuri galėtų papildyti tokius kanalus 

kaip CNN, BBC, „Russia Today“, NHK 

ar CCTV; 
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Or. en 

 


