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7.12.2016 A8-0360/14 

Pakeitimas 14 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Fabio 

De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

GUE/NGL 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 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. primena, kad Europos Sąjunga yra 

vienas iš didžiausių Europos istorijos 

laimėjimų ir kad ES gebėjimas vykdyti 

pokyčius užtikrino taiką, stabilumą ir 

gerovę savo piliečiams ir kaimyninėms 

šalims, ir daugelis jų tapo ES valstybėmis 

narėmis; pabrėžia, kad ES ir toliau turi 

didžiausią ekonominę galią, yra didžiausia 

humanitarinės pagalbos ir paramos 

vystymuisi teikėja ir lyderė sprendžiant 

pasaulinės daugiašalės diplomatijos 

klausimus, kaip antai, susijusius su klimato 

kaita, tarptautiniu teisingumu, masinio 

naikinimo ginklų neplatinimu ir žmogaus 

teisėmis; ragina didinti šiose srityse 

vykdomų ES veiksmų matomumą; 

1. primena, kad Europos Sąjunga yra 

vienas iš didžiausių Europos istorijos 

laimėjimų ir kad ES gebėjimas vykdyti 

pokyčius užtikrino taiką, stabilumą ir 

gerovę savo piliečiams ir kaimyninėms 

šalims, ir daugelis jų tapo ES valstybėmis 

narėmis; pabrėžia, kad ES ir toliau turi 

didžiausią ekonominę galią, yra didžiausia 

humanitarinės pagalbos ir paramos 

vystymuisi teikėja ir lyderė sprendžiant 

pasaulinės daugiašalės diplomatijos 

klausimus, kaip antai, susijusius su klimato 

kaita, tarptautiniu teisingumu, masinio 

naikinimo ginklų neplatinimu ir žmogaus 

teisėmis; ragina didinti šiose srityse 

vykdomų ES veiksmų matomumą; 

primena, kad kartu ES yra viena iš 

didžiausių pasaulyje ginklų eksportuotojų 

– visų pirma, į Artimųjų Rytų ir Šiaurės 

Afrikos regioną, pripažįsta branduolinius 

ginklus savo teritorijoje ir jų 

modernizavimą įgyvendindama 

atgrasomojo pobūdžio strategiją, uždarė 

visus teisėtus ir saugius kelius 

migrantams ir pabėgėliams ir neseniai 

nustatė, kad parama vystymuisi priklausys 

nuo pastangų pabėgėlius ir migrantus 

sulaikyti ir grąžinti; 
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Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/15 

Pakeitimas 15 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Fabio 

De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Ángela Vallina 

GUE/NGL 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 

17 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

17. pabrėžia, kad ES išorės veiksmai turi 

būti grindžiami trimis ramsčiais: 

diplomatija, vystymusi ir gynyba; 

17. pabrėžia, kad ES išorės veiksmai turi 

būti grindžiami trimis ramsčiais: 

diplomatija, vystymusi ir nusiginklavimu; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/16 

Pakeitimas 16 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

GUE/NGL 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 pajėgumų 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;  

Išbraukta. 
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Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/17 

Pakeitimas 17 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

GUE/NGL 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 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

20. mano, kad labai svarbu pagaliau 

įgyvendinti Lisabonos sutartyje numatytas 

priemones, visų pirma vykdyti nuolatinį 

struktūrizuotą bendradarbiavimą; laikosi 

nuomonės, kad, siekiant vykdyti nuolatinį 

struktūrizuotą bendradarbiavimą, labai 

svarbu laikytis lankstaus integracinio 

požiūrio, kad laisvai ir aktyviai gali 

dalyvauti visos valstybės narės; palankiai 

vertina bendrą Vokietijos ir Prancūzijos 

gynybos ministrų dokumentą dėl BSGP 

atnaujinimo ir Italijos pasiūlymą dėl 

stipresnės Europos gynybos ir visiškai 

pritaria juose nurodytam siekiui priimti 

teigiamą sprendimą užmegzti nuolatinį 

struktūrizuotą bendradarbiavimą 2016 m. 

lapkričio mėn. Užsienio reikalų ir gynybos 

tarybos posėdyje; ragina Komisijos 

pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos 

vyriausiąją įgaliotinę imtis vadovaujančio 

vaidmens įgyvendinant šią iniciatyvą ir 

kitus neseniai pateiktus pasiūlymus dėl 

BSGP stiprinimo, kad būtų sudarytos 

sąlygos priimti kitus plačių užmojų 

sprendimus dėl BSGP lapkričio mėn. 

vyksiančiame Užsienio reikalų ir gynybos 

tarybos posėdyje ir gruodžio mėn. 

Išbraukta. 
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vyksiančiame Europos Vadovų Tarybos 

susitikime, taip pat, be kita ko, imtis šių 

veiksmų: 

• 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; 

• plėtoti ES greitojo reagavimo 

priemones, visų pirma toliau gerinant 

kovinių grupių panaudojimo galimybes, 

taikant 44 straipsnio nuostatas ir 

stiprinant Eurokorpusą bei aktyviau juo 

naudojantis vykdant BSGP misijas ir 

operacijas;  

• išplėsti bendrą BSGP operacijų 

finansavimą, be kita ko, atliekant skubią 

ir nuodugnią mechanizmo „Athena“ 

peržiūrą, į kurią būtų įtrauktas 

pareiškimas dėl kovinių grupių ir kurios 

reikia siekiant užtikrinti galimybę ES 

misijas finansuoti kolektyvinėmis lėšomis, 

užuot finansavus pavienėms 

dalyvaujančioms valstybėms narėms, taip 

šalinant kliūtis, dėl kurių valstybės narės 

galbūt negali įsipareigoti skirti savo 

pajėgų; 

• nustatyti Tarybos sudėtį – Gynybos 

tarybą; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/18 

Pakeitimas 18 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso 

Permuy, Ángela Vallina 

GUE/NGL 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; 

Išbraukta. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/19 

Pakeitimas 19 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, 

Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, 

Fabio De Masi 

GUE/NGL 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. atmeta su gynyba susijusias 

Komisijos iniciatyvas, pavyzdžiui, Europos 

gynybos fondą, Gynybos veiksmų planą ir 

Gynybos pramonės politiką; nepritaria 

parengiamiesiems veiksmams dėl tyrimų, 

susijusių su BSGP; nepritaria ES 

mokslinių tyrimų gynybos srityje 

programos plėtojimui įgyvendinant kitą 

daugiametę finansinę programą (2021–

2027 m.) ir visoms naujoms finansavimo 

ir investavimo koncepcijoms, be kita ko, 

pasitelkiant Europos investicijų banką 

(EIB) ir Europos strateginių investicijų 

fondą (ESIF); primena, kad pagal ES 

sutarties 41 straipsnio 2 dalį einamosios 

išlaidos, patiriamos dėl karinio ar 

gynybinio pobūdžio operacijų, negali būti 

finansuojamos iš Sąjungos biudžeto; 

Or. en 

 

 

 


