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6.12.2017 A8-0351/12 

Pakeitimas 12 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2123(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3.  apgailestauja dėl to, kad vis daugėja 

tarptautinių teroristų ir nusikaltėlių 

organizacijų ir jos stiprėja (viena iš galimų 

šią tendenciją skatinančių aplinkybių – 

ISIS („Da'esh“) pralaimėjimas ir bėgantys 

jos kovotojai) ir kartu plinta nestabilumas 

pietiniuose regionuose ir Artimuosiuose 

Rytuose, kadangi nestabiliose ir 

suskaldytose valstybėse, pvz., Libijoje, 

randasi didelių nevaldomų vietovių, 

neatsparių išorės jėgoms; išreiškia savo 

nuolatinį susirūpinimą dėl tarpvalstybinio 

masto terorizmo grėsmės Sahelio regione; 

labai apgailestauja dėl to, kad dėl Korėjos 

Liaudies Demokratinės Respublikos 

tebevykdomos su branduoliniais ginklais ir 

balistinėmis raketomis susijusios veiklos 

padidėjo įtampa šiame regione ir už jo ribų, 

ir tai kelia akivaizdžią grėsmę tarptautinei 

taikai ir saugumui; 

3.  apgailestauja dėl to, kad vis daugėja 

tarptautinių teroristų ir nusikaltėlių 

organizacijų ir jos stiprėja (viena iš galimų 

šią tendenciją skatinančių aplinkybių – 

ISIS („Da'esh“) pralaimėjimas ir bėgantys 

jos kovotojai) ir kartu plinta nestabilumas 

pietiniuose regionuose ir Artimuosiuose 

Rytuose, kadangi nestabiliose ir 

suskaldytose valstybėse, pvz., Libijoje, 

randasi didelių nevaldomų vietovių, 

neatsparių išorės jėgoms; išreiškia savo 

nuolatinį susirūpinimą dėl tarpvalstybinio 

masto terorizmo grėsmės Sahelio regione; 

taip pat yra susirūpinęs dėl regioninių ir 

pasaulinių ginklavimosi varžybų ir 

karinių technologijų eksporto į 

nedemokratines šalis, kuriose sistemingai 

pažeidžiamos žmogaus teisės ir 

humanitarinė teisė ir kurios vykdo 

agresyvią užsienio politiką ir remia 

teroristines organizacijas; labai 

apgailestauja, kad tebeplinta vietiniai ir 

regioniniai konfliktai, kurie dažnai 

sutampa ir yra susiję su etninio valymo 

kampanijomis ir atskalūniška politika; 

labai apgailestauja dėl to, kad dėl Korėjos 

Liaudies Demokratinės Respublikos 

tebevykdomos su branduoliniais ginklais ir 

balistinėmis raketomis susijusios veiklos 

padidėjo įtampa šiame regione ir už jo ribų, 

ir tai kelia akivaizdžią grėsmę tarptautinei 
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taikai ir saugumui; 

Or. en 



 

AM\1141468LT.docx  PE614.283v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

6.12.2017 A8-0351/13 

Pakeitimas 13 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2123(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. mano, kad šiandien terorizmas yra 

viena iš pagrindinių ES piliečių saugumo 

problemų, kuriai spręsti reikia greitų, tvirtų 

ir suderintų veiksmų tiek vidaus, tiek išorės 

lygmenimis, siekiant užkirsti kelią 

tolesniems teroristų išpuoliams ir pašalinti 

pagrindines jų priežastis; visų pirma 

atkreipia dėmesį į tai, kad būtina užkirsti 

kelią radikalėjimui, užblokuoti visus 

teroristinių organizacijų finansavimo 

išteklių šaltinius, kovoti su terorizmo 

propaganda ir neleisti šiuo tikslu naudoti 

interneto ir socialinių tinklų, be kita ko, 

pasitelkiant automatinio šalinimo 

paslaugą, ir gerinti keitimąsi žvalgybos 

duomenimis tarp valstybių narių, taip pat 

su trečiosiomis šalimis, NATO ir kitomis 

atitinkamomis organizacijomis 

partnerėmis; mano, kad mūsų BSGP 

misijų įgaliojimai turėtų apimti kovą su 

terorizmu, siekiant nuosekliau prisidėti prie 

deradikalizavimo programų, visų pirma, 

vykdant misiją EULEX Kosove ir karinę 

operaciją EUFOR ALTHEA Bosnijoje ir 

Hercegovinoje, nes šiose šalyse yra daug 

iš užsienio grįžtančių kovotojų; 

6. mano, kad šiandien terorizmas yra 

viena iš pagrindinių ES piliečių saugumo 

problemų, kuriai spręsti reikia greitų, tvirtų 

ir suderintų veiksmų tiek vidaus, tiek išorės 

lygmenimis, siekiant užkirsti kelią 

tolesniems teroristų išpuoliams ir pašalinti 

pagrindines jų priežastis; visų pirma 

atkreipia dėmesį į tai, kad būtina užkirsti 

kelią radikalėjimui, užblokuoti visus 

teroristinių organizacijų finansavimo 

išteklių šaltinius, kovoti su terorizmo 

propaganda ir neleisti šiuo tikslu naudoti 

interneto ir socialinių tinklų, ir gerinti 

keitimąsi žvalgybos duomenimis tarp 

valstybių narių, taip pat su trečiosiomis 

šalimis, NATO ir kitomis atitinkamomis 

organizacijomis partnerėmis; mano, kad 

kai kurie BUSP ir (arba) BSGP veiksmai 

turėtų apimti kovą su terorizmu, siekiant 

nuosekliau prisidėti prie deradikalizavimo 

programų; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/14 

Pakeitimas 14 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2123(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

11 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

11.  yra tvirtai įsitikinęs, kad prireikus 

ES turėtų imtis ryžtingų veiksmų ir pati 

spręsti dėl savo ateities, nes vidaus ir išorės 

saugumas tampa vis labiau susiję dalykai ir 

ši aplinkybė turi tiesioginį poveikį visiems 

Europos piliečiams; įspėja, kad, 

nenustačius bendro požiūrio, veiksmai gali 

būti nesuderinti ir padriki, jie gali būti daug 

kartų dubliuojami ir neveiksmingi, todėl 

Sąjunga ir valstybės narės gali tapti 

pažeidžiamos; mano, kad ES turėtų gebėti 

veiksmingai veikti taikydama visas vidaus 

ir išorės saugumo priemones net ir tokiu 

mastu, kaip numatyta ES sutarties 

42 straipsnio 7 dalyje; pabrėžia, kad, kaip 

nurodyta ES sutarties 42 straipsnyje, 

formuojant bendrą gynybos politiką 

siekiama sukurti bendrą gynybą ir suteikti 

Sąjungai strateginę autonomiją, kad ji 

galėtų skatinti taiką ir saugumą Europoje ir 

pasaulyje; atkreipia dėmesį į tolesnės 

Europos gynybos pajėgumų integracijos 

praktinę ir finansinę naudą; 

11. yra tvirtai įsitikinęs, kad prireikus 

ES turėtų imtis ryžtingų veiksmų ir pati 

spręsti dėl savo ateities, nes vidaus ir išorės 

saugumas tampa vis labiau susiję dalykai ir 

ši aplinkybė turi tiesioginį poveikį visiems 

Europos piliečiams; įspėja, kad, 

nenustačius bendro požiūrio, veiksmai gali 

būti nesuderinti ir padriki, jie gali būti daug 

kartų dubliuojami ir neveiksmingi, todėl 

Sąjunga ir valstybės narės gali tapti 

pažeidžiamos; mano, kad ES turėtų gebėti 

veiksmingai veikti taikydama visas ES 

sutarties 43 straipsnio 1 dalies Petersbergo 

uždavinių išorės saugumo priemones; 
pabrėžia, kad veiksmingos BUSGP tikslas 

– sukurti bendrą gynybą ir suteikti 

Sąjungai operacijų autonomiją, kad ji 

galėtų skatinti taiką ir saugumą Europoje ir 

pasaulyje; atkreipia dėmesį į tolesnės 

Europos gynybos pajėgumų integracijos 

praktinę ir finansinę naudą; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/15 

Pakeitimas 15 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2123(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

13 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

13. palankiai vertina tai, kad nuo to 

laiko, kai 2016 m. birželio mėn. priimta 

Visuotinė Europos Sąjungos užsienio ir 

saugumo politikos strategija (VESS), 

padaryta akivaizdi pažanga užtikrinant 

stipresnę Europos gynybą; ypač palankiai 

vertina Europos gynybos fondo įkūrimą, 

pasiūlymą plėsti gynybos srities mokslinių 

tyrimų parengiamuosius veiksmus ir 

pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto dėl Europos gynybos 

pramonės plėtros programos; ragina 

valstybes nares ateityje padidinti savo 

finansinius įnašus į ES biudžetą, kad būtų 

galima padengti visas papildomas ES su 

Europos gynybos fondu susijusias išlaidas; 

13. palankiai vertina tai, kad nuo to 

laiko, kai 2016 m. birželio mėn. priimta 

Visuotinė Europos Sąjungos užsienio ir 

saugumo politikos strategija (VESS), 

padaryta akivaizdi pažanga užtikrinant 

stipresnę Europos gynybą; ypač atkreipia 

dėmesį į Europos gynybos fondo įkūrimą, 

pasiūlymą plėsti gynybos srities mokslinių 

tyrimų parengiamuosius veiksmus ir 

pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto dėl Europos gynybos 

pramonės plėtros programos; ragina 

valstybes nares ateityje sutelkti savo 

finansinius įnašus į tarpvyriausybinius 

fondus ES lygmeniu, kad būtų galima 

padengti visas papildomas ES su tikslu 

stiprinti BSGP susijusias išlaidas; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/16 

Pakeitimas 16 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2123(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

16.  pabrėžia, kad Komisija ir vis 

daugiau valstybių narių įsipareigoja kurti 

Europos gynybos sąjungą ir kad jaučiama 

stipri Europos piliečių parama šiam 

projektui; pabrėžia, kad tai atitinka ES 

piliečių norą ir jau seniai Parlamento 

išsakytą prašymą, t. y. daugybę raginimų, 

išreikštų ankstesnėse rezoliucijose; pažymi, 

kad labiau integravus Europos gynybą 

padidės veiksmingumas, nebebus 

dubliavimosi ir sumažės išlaidos; vis dėlto 

pabrėžia, kad Europos gynybos sąjungos 

veiklai pradėti reikalinga nuolatinė politinė 

valia ir ryžtas; primygtinai ragina 

valstybes nares įsipareigoti kurti bendrą ir 

nepriklausomą Europos gynybą ir siekti 

užtikrinti, kad jų nacionaliniai gynybos 

biudžetai sudarytų ne mažiau kaip 2 proc. 

jų BVP ateinantį dešimtmetį; 

16.  pabrėžia, kad Komisija ir vis 

daugiau valstybių narių įsipareigoja 

stiprinti BSGP ir kad jaučiama stipri 

Europos piliečių parama šiam projektui; 

pabrėžia, kad tai atitinka ES piliečių norą ir 

jau seniai Parlamento išsakytą prašymą, 

t. y. daugybę raginimų, išreikštų 

ankstesnėse rezoliucijose; pažymi, kad 

labiau integravus Europos gynybą padidės 

veiksmingumas, nebebus dubliavimosi ir 

sumažės išlaidos; vis dėlto pabrėžia, kad 

norint stiprinti BSGP reikalinga nuolatinė 

politinė valia ir ryžtas; yra tvirtai įsitikinęs, 

kad bendros metinės išlaidos gynybai, 

sudarančios 200 mlrd. EUR, dėl kurių 28 

valstybių narių sudaroma ES pasaulyje 

yra antroje vietoje pagal išlaidas gynybai, 

yra pakankami finansiniai ištekliai 
gynybos sektoriuje; pabrėžia, kad dėl 

padėties, kai per metus galima sutaupyti 

25–100 mlrd. EUR, nėra jokios būtinybės 

militarizuoti dabartinį ES biudžetą ar 

rengti tokius planus kitai DFP; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/17 

Pakeitimas 17 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2123(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

18.  ragina Komisijos pirmininko 

pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę 

užsienio reikalams ir saugumo politikai ir 

Komisiją imtis veiksmų atsižvelgiant į 

Parlamento raginimus parengti ES 

saugumui ir gynybai skirtą baltąją knygą 

nustatant kitą daugiametę finansinę 

programą (DFP), kaip prašyta Europos 

Parlamento 2016 m. lapkričio 22 d., 

2016 m. lapkričio 23 d. ir 2017 m. kovo 

16 d. rezoliucijose; mano, kad gynybos 

sąjungos kūrimas, jos strateginės 

orientacijos ir ES indėlio į pajėgumų 

plėtojimą susiejimas ir Europos 

institucinės gynybos sistemos formavimas 

yra elementai, kurie turi būti paremti 

tarpinstituciniu susitarimu; pabrėžia, kad 

visiems suinteresuotiesiems subjektams 

imantis visapusiškos ir patikimos veiklos 

galima padidinti gynybos lėšų 

panaudojimo aprėptį ir efektyvumą; ragina 

šiame procese nustatyti svarbų vaidmenį ir 

neutralioms ES valstybėms, kaip antai, 

Austrijai ir Švedijai, nepažeidžiant jų 

neutralumo; 

18.  ragina Komisijos pirmininko 

pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę 

užsienio reikalams ir saugumo politikai ir 

Komisiją imtis veiksmų atsižvelgiant į 

Parlamento raginimus parengti ES 

saugumui ir gynybai skirtą baltąją knygą, 

kaip prašyta Europos Parlamento 2016 m. 

lapkričio 22 d., 2016 m. lapkričio 23 d. ir 

2017 m. kovo 16 d. rezoliucijose; mano, 

kad veiksmingos BSGP kūrimas, jos 

strateginės orientacijos ir ES paramos 

pajėgumų plėtojimui susiejimas ir Europos 

institucinės gynybos sistemos formavimas 

yra elementai, kurie turi būti paremti 

tarpinstituciniu susitarimu; pabrėžia, kad 

visiems suinteresuotiesiems subjektams 

imantis visapusiškos ir patikimos veiklos 

galima padidinti gynybos lėšų 

panaudojimo aprėptį ir efektyvumą; ragina 

šiame procese nustatyti svarbų vaidmenį ir 

neutralioms ES valstybėms, kaip antai, 

Austrijai ir Švedijai, nepažeidžiant atskirų 

valstybių narių neutralumo; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/18 

Pakeitimas 18 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2123(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

19 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

19. pabrėžia, kad ES saugumui ir 

gynybai skirtoje baltojoje knygoje turėtų 

būti aprašyti ne tik strateginė aplinka ir 

strateginiai užmojai, bet ir nurodyti 

reikalingi ir turimi pajėgumai pagal kitą 

DFP, taip pat pajėgumų trūkumai ES 

pajėgumų plėtojimo plano (PPP) forma, 

taip pat ji turėtų būti papildyta pateikiant 

plačią valstybių narių ir Sąjungos 

numatomų veiksmų pagal DFP ir ilguoju 

laikotarpiu apžvalgą; 

19. pabrėžia, kad ES saugumui ir 

gynybai skirtoje baltojoje knygoje turėtų 

būti aprašyti ne tik strateginė aplinka ir 

strateginiai užmojai, bet ir nurodyti 

reikalingi ir turimi pajėgumai, taip pat 

pajėgumų trūkumai ES pajėgumų 

plėtojimo plano (PPP) forma, taip pat ji 

turėtų būti papildyta pateikiant plačią 

valstybių narių ir Sąjungos numatomų 

veiksmų ilguoju laikotarpiu apžvalgą; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/19 

Pakeitimas 19 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2123(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

21. palankiai vertina Komisijos 

ketinimą, rengiant kitą DFP, pateikti 

pasiūlymą dėl gynybos srities mokslinių 

tyrimų specialios programos, numatant 

specialų biudžetą ir atskiras taisykles; 

pabrėžia, kad valstybės narės turėtų šiai 

programai skirti papildomų išteklių ir kad 

neturėtų būti daroma poveikio esamoms 

bendrosios mokslinių tyrimų, 

technologinės plėtros ir inovacijų 

finansavimo programoms, kaip prašoma 

Parlamento 2017 m. liepos 5 d. 

rezoliucijoje; pakartoja savo ankstesnius 

raginimus Komisijai užtikrinti Sąjungos 

galimybę dalyvauti gynybos srities 

mokslinių tyrimų ir plėtros programose, 

kurių imasi valstybės narės arba kurios 

prireikus vykdomos kartu su pramonės 

atstovais, kaip nurodyta SESV 185 ir 

187 straipsniuose; 

21. atkreipia dėmesį į Komisijos 

ketinimą, rengiant kitą DFP, pateikti 

pasiūlymą dėl gynybos srities mokslinių 

tyrimų specialios programos, numatant 

specialų biudžetą ir atskiras taisykles; 

pabrėžia, kad tik valstybės narės turėtų 

skirti išteklių bendram gynybos fondui; 

ragina Komisiją apriboti Sąjungos indėlį į 

administracinę pagalbą gynybos srities 

mokslinių tyrimų ir plėtros programose, 

kurių imasi ir kurias finansuoja valstybės 

narės; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/20 

Pakeitimas 20 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2123(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

22 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

22.  palankiai vertina Komisijos 

pasiūlymą dėl Europos gynybos pramonės 

plėtros programos; pabrėžia, kad bet kokių 

Sąjungos veiksmų, kurių imamasi siekiant 

remti, koordinuoti ar papildyti valstybių 

narių veiksmus gynybos srityje, tikslas 

turėtų būti prisidėti prie laipsniško bendros 

Sąjungos gynybos politikos formavimo, 

kaip nurodyta, be kita ko, SESV 

2 straipsnio 4 dalyje, todėl jais turėtų būti 

siekiama ir aprėpti bendrą plėtrą, 

standartizavimą, sertifikavimą ir priežiūrą, 

kad būtų galima paskatinti 

bendradarbiavimo programas ir didesnį 

sąveikumą; ragina Komisiją kuo daugiau 

skatinti naują gynybos pramonės plėtros 

programą ir ypač paraginti mažąsias ir 

vidutines įmones dalyvauti bendruose 

tarpvalstybiniuose projektuose; 

22.  atkreipia dėmesį į Komisijos 

pasiūlymą dėl Europos gynybos pramonės 

plėtros programos; pabrėžia, kad bet kokių 

Komisijos veiksmų, kurių imamasi siekiant 

remti, koordinuoti valstybių narių 

veiksmus gynybos srityje ar jiems padėti, 

tikslas turėtų būti prisidėti prie 

veiksmingos Europos gynybos rinkos, 

kurioje būtų gaminamos karinės 

technologijos tik valstybėms narėms ir ne 

eksportui, sukūrimo, todėl Komisijos 

veiksmais turėtų būti siekiama ir aprėpti 

bendrą plėtrą, standartizavimą, 

sertifikavimą ir priežiūrą, kad būtų galima 

paskatinti bendradarbiavimo programas ir 

didesnį sąveikumą; ragina Komisiją kuo 

daugiau propaguoti naujos 

bendradarbiavimo sistemos, kurios tikslas 

– veiksmingas bendradarbiavimas 
gynybos pramonės srityje, idėją ir ypač 

paraginti mažąsias ir vidutines įmones 

dalyvauti bendruose tarpvalstybiniuose 

projektuose;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/21 

Pakeitimas 21 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2123(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

27 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

27. ragina Komisiją, Tarybą ir 

Komisijos pirmininko pavaduotoją ir 

Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio 

reikalams ir saugumo politikai kartu su 

Parlamentu pradėti tarpinstitucinį dialogą 

dėl laipsniško bendros gynybos politikos 

formavimo; pabrėžia, kad pagal kitą DFP 

turėtų būti nustatytas visavertis ES 

gynybos biudžetas, apimantis visus BSGP 

vidaus aspektus, ir kad jo įgyvendinimo 

doktrina turėtų būti parengta laikantis 

Lisabonos sutarties nuostatų; pabrėžia, 

kad reikia peržiūrėti mechanizmą Athena, 

siekiant išplėsti operacijų, kurių išlaidos 

laikomos bendromis išlaidomis, aprėptį ir 

skatinti dalyvauti BSGP misijose ir 

operacijose; 

27. ragina Europos Vadovų Tarybą 

viešai diskutuoti ir nuspręsti, laikantis ES 

sutarties 42 straipsnio 2 dalies, pagal 

kurią reikalaujama vienbalsiškumo, ar 

pradėti laipsnišką bendros gynybos 

politikos formavimą; pabrėžia, kad reikia 

peržiūrėti mechanizmą Athena, siekiant 

išplėsti operacijų, kurių išlaidos laikomos 

bendromis išlaidomis, aprėptį ir skatinti 

dalyvauti BSGP misijose ir operacijose; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/22 

Pakeitimas 22 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2123(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

32 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

32. pabrėžia, kad nuolatinį 

struktūrizuotą bendradarbiavimą reikėtų 

plėtoti ES sistemoje ir kad jį vykdant turėtų 

būti skiriama veiksminga Sąjungos parama 

visapusiškai paisant valstybių narių 

kompetencijos gynybos srityje; pakartoja 

savo raginimą iš Sąjungos biudžeto 

nuolatiniam struktūrizuotam 

bendradarbiavimui skirti atitinkamą 

finansavimą; mano, jog vykdant nuolatinį 

struktūrizuotą bendradarbiavimą turėtų būti 

numatytas reikalavimas dalyvauti visuose 

BSGP sričiai priklausančiuose Sąjungos 

agentūrose ir organuose, įskaitant Europos 

saugumo ir gynybos koledžą (ESGK); 

pakartoja savo raginimą, kad pagal 

peržiūrėtą mechanizmą Athena ES kovinių 

grupių sistemos išlaidos būtų laikomos 

bendromis išlaidomis; 

32. pabrėžia, kad nuolatinį 

struktūrizuotą bendradarbiavimą reikėtų 

plėtoti ES sistemoje ir kad jį vykdant turėtų 

būti skiriama veiksminga Sąjungos parama 

visapusiškai paisant valstybių narių 

kompetencijos gynybos srityje; 

apgailestauja, kad 2017 m. lapkričio 13 d. 

pasirašytame bendrame pranešime dėl 

nuolatinio struktūrizuoto 

bendradarbiavimo valstybės narės 

įsipareigoja didinti išlaidas gynybai ir 

naudoti ES biudžeto lėšas gynybos 

tikslais; mano, jog vykdant nuolatinį 

struktūrizuotą bendradarbiavimą turėtų būti 

numatytas reikalavimas dalyvauti visuose 

BSGP sričiai priklausančiuose Sąjungos 

agentūrose ir organuose, įskaitant Europos 

saugumo ir gynybos koledžą (ESGK); 

pakartoja savo raginimą, kad pagal 

peržiūrėtą mechanizmą Athena ES kovinių 

grupių sistemos išlaidos būtų laikomos 

bendromis išlaidomis; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/23 

Pakeitimas 23 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2123(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

34 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

34. reikalauja nuolatinio 

struktūrizuoto bendradarbiavimo 

sistemoje įsteigti visavertį ES civilinį ir 

karinį strateginį štabą, kurį sudarytų 

dabartinis Karinių misijų planavimo ir 

vykdymo centras, Civilinių operacijų 
planavimo ir vykdymo centras ir Krizių 

valdymo ir planavimo direktoratas, ir taip 

užtikrinti platformą integruotai veiklos 

paramai per visą planavimo ciklą – nuo 

pradinės politinės koncepcijos iki išsamių 

planų; 

34. reikalauja įsteigti visavertį ES 

karinį strateginį štabą, kurį sudarytų 

dabartinis Karinių misijų planavimo ir 

vykdymo centras ir Krizių valdymo ir 

planavimo direktoratas, ir taip užtikrinti 

platformą integruotai veiklos paramai per 

visą planavimo ciklą – nuo pradinės 

politinės koncepcijos iki išsamių planų; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/24 

Pakeitimas 24 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2123(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

43 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

43. pabrėžia, kad suderinta metinė 

peržiūra gynybos srityje turėtų būti pagrįsta 

ES saugumui ir gynybai skirta baltąja 

knyga ir Pajėgumų plėtojimo planu ir 

turėtų apimti visą su BSGP susijusių 

pajėgumų, visų pirma, vykdant nuolatinį 

struktūrizuotą bendradarbiavimą 

dalyvaujančių valstybių narių pajėgumų, 

spektrą; mano, kad vykdant suderintą 

metinę peržiūrą gynybos srityje turėtų būti 

pateiktas konkrečių pasiūlymų, kaip 

užpildyti spragas, rinkinys ir nustatytos 

sritys, kuriose Sąjungos veiksmai būtų 

tinkami, kad į tai būtų atsižvelgta 

planuojant kitų metų ES biudžetą; 

pabrėžia, kad Komisijai ir EGA reikia 

bendradarbiauti rengiant metines darbo 

programas pagal siūlomo Europos 

gynybos fondo pajėgumų ir mokslinių 

tyrimų finansavimo kryptis; pabrėžia, kad 

EGA turėtų atlikti išskirtinį vaidmenį ne tik 

rengiant programą, bet ir valdant projektus, 

finansuojamus pagal pajėgumų 

finansavimo kryptį; 

43. pabrėžia, kad suderinta metinė 

peržiūra gynybos srityje turėtų būti pagrįsta 

ES saugumui ir gynybai skirta baltąja 

knyga ir Pajėgumų plėtojimo planu ir 

turėtų apimti visą su BSGP susijusių 

pajėgumų, visų pirma, vykdant nuolatinį 

struktūrizuotą bendradarbiavimą 

dalyvaujančių valstybių narių pajėgumų, 

spektrą; mano, kad vykdant suderintą 

metinę peržiūrą gynybos srityje turėtų būti 

pateiktas konkrečių pasiūlymų, kaip 

užpildyti spragas, rinkinys ir nustatytos 

sritys, kuriose Sąjungos veiksmai būtų 

tinkami; pabrėžia, kad Komisijai ir EGA 

reikia bendradarbiauti rengiant metines 

darbo programas; pabrėžia, kad EGA 

turėtų atlikti išskirtinį vaidmenį ne tik 

rengiant programą, bet ir valdant projektus; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/25 

Pakeitimas 25 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2123(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

50 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

50. palankiai vertina operacijos 

EUNAVFOR MED veiklą ir prašo 

Komisijos pirmininko pavaduotoją ir 

Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio 

reikalams ir saugumo politikai didinti 

paramą pietinių Viduržemio jūros regiono 

šalių vietiniams saugumo subjektams; 

50. atkreipia dėmesį į operacijos 

EUNAVFOR MED veiklą ir prašo 

Komisijos pirmininko pavaduotoją ir 

Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio 

reikalams ir saugumo politikai didinti 

paramą pietinių Viduržemio jūros regiono 

šalių vietiniams saugumo subjektams, taip 

pat ragina griežtai laikytis tarptautinės 

humanitarinės teisės ir tarptautinės 

žmogaus teisių teisės, ypač 

bendradarbiaujant su Libijos pakrančių 

apsaugos pajėgomis ir su kitais Libijos 

subjektais; 

Or. en 

 

 


