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6.12.2017 A8-0351/1 

Pakeitimas 1 

Michael Gahler 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2123(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 a nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 – atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 

13 d. pranešimą dėl nuolatinio 

struktūrizuoto bendradarbiavimo, 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/2 

Pakeitimas 2 

Michael Gahler 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2123(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 b nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 – atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 

10 d. Komisijos ir Komisijos pirmininko 

pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios 

įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo 

politikai bendrą komunikatą Europos 

Parlamentui ir Tarybai „Karinio 

mobilumo gerinimas Europos Sąjungoje“ 

(JOIN(2017)0041), 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/3 

Pakeitimas 3 

Michael Gahler 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2123(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

31 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

31. džiaugiasi, kad valstybės narės nori 

prisiimti privalomus įsipareigojimus BSGP 

srityje ir taip įgyvendinti plataus užmojo ir 

įtraukų nuolatinį struktūrizuotą 

bendradarbiavimą, ir ragina Tarybą kuo 

greičiau jį pradėti; pabrėžia, kad dėl 

pageidaujamo dalyvavimo masto neturi 

būti pakenkta nei visapusiškam 

įsipareigojimui dalyvauti BSGP, nei aukšto 

lygio dalyvaujančių valstybių narių 

užmojams; atkreipia dėmesį į būtinybę 

nustatyti aiškius dalyvavimo kriterijus, 

paliekant kitoms valstybėms narėms 

galimybę prisijungti vėlesniame etape; 

mano, kad pagal nuolatinį struktūrizuotą 

bendradarbiavimą vykdoma veikla visada 

turėtų būti visapusiškai suderinta su BSGP; 

31. džiaugiasi, kad pateiktas 

pranešimas dėl nuolatinio struktūrizuoto 

bendradarbiavimo ir kad jį numatyta 

inicijuoti, remiantis valstybių narių noru 
prisiimti privalomus įsipareigojimus BSGP 

srityje ir taip įgyvendinti plataus užmojo ir 

įtraukų nuolatinį struktūrizuotą 

bendradarbiavimą, ir ragina Tarybą kuo 

greičiau jį pradėti; pabrėžia, kad dėl 

pageidaujamo dalyvavimo masto neturi 

būti pakenkta nei visapusiškam 

įsipareigojimui dalyvauti BSGP, nei aukšto 

lygio dalyvaujančių valstybių narių 

užmojams; atkreipia dėmesį į būtinybę 

nustatyti aiškius dalyvavimo kriterijus, 

paliekant kitoms valstybėms narėms 

galimybę prisijungti vėlesniame etape; 

mano, kad pagal nuolatinį struktūrizuotą 

bendradarbiavimą vykdoma veikla visada 

turėtų būti visapusiškai suderinta su BSGP; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/4 

Pakeitimas 4 

Michael Gahler 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2123(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

33 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

33. pabrėžia, kad būtina supaprastinti 

administracines procedūras, kurios be 

reikalo lėtina BSGP misijoms skirtų pajėgų 

sudarymą ir greito reagavimo pajėgų 

tarpvalstybinį judėjimą ES viduje; ragina 

valstybes nares nustatyti ES masto sistemą 

gynybos pajėgų personalo, įrangos ir 

reikmenų greitam judėjimui koordinuoti 

BSGP tikslais tais atvejais, kai remiamasi 

solidarumo sąlyga ir kai visos valstybės 

narės yra įpareigotos teikti visokeriopą 

įmanomą pagalbą ir paramą vadovaujantis 

JT Chartijos 51 straipsniu; 

33. pabrėžia, kad būtina supaprastinti 

administracines procedūras, kurios be 

reikalo lėtina BSGP misijoms skirtų pajėgų 

sudarymą ir greito reagavimo pajėgų 

tarpvalstybinį judėjimą ES viduje; ragina 

valstybes nares nustatyti ES masto sistemą 

gynybos pajėgų personalo, įrangos ir 

reikmenų greitam judėjimui koordinuoti 

BSGP tikslais tais atvejais, kai remiamasi 

solidarumo sąlyga ir kai visos valstybės 

narės yra įpareigotos teikti visokeriopą 

įmanomą pagalbą ir paramą vadovaujantis 

JT Chartijos 51 straipsniu; atsižvelgdamas 

į tai, palankiai vertina bendrą komunikatą 

dėl geresnio karinio mobilumo; ragina 

Komisiją iki 2018 m. kovo mėn. 

Parlamentui ir valstybėms narėms pateikti 

išsamų veiksmų planą, kuris būtų 

visapusiškai suderintas su NATO 

vykdomais veiksmais; 

Or. en 

 

 


