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8.3.2018 A8-0048/136 

Pakeitimas 136 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 

Helmut Scholz 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

109 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  109a. prieštarauja tam, kad į visos išorės 

priemonės būtų sujungtos į vieną 

priemonę, nes demokratinė kontrolė, lėšų 

ir išlaidų atsekamumas, taip pat 

parlamentinė kontrolė bus apsunkinta ir 

dar labiau ribojama; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/137 

Pakeitimas 137 

Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Martina Michels, João 

Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

111 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

111. mano, kad nauja išlaidų kategorija 

„Saugumas, taika ir stabilumas visiems“ 

būtų įrodymas, kad šiai naujai politinei 

atsakomybei Sąjunga teikia pirmenybę, 

pripažįsta jos specifiškumą ir užtikrina jos 

vidaus ir išorės aspektų nuoseklumą; 

Išbraukta. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/138 

Pakeitimas 138 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Merja 

Kyllönen, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

113 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

113. mano, kad kitoje DFP turi būti 

remiamas Europos gynybos sąjungos 

steigimas; tikisi, kad, atsižvelgiant į 

Komisijos pranešimus šioje srityje, bus 

pateikti atitinkami pasiūlymai dėl 

teisėkūros procedūra priimamų aktų, taip 

pat apimančių specialią ES gynybos 

mokslinių tyrimų programą ir pramonės 

plėtros programą, kurias papildytų 

valstybių narių investicijos į 

bendradarbiavimo įrangą; ryšium su tuo 

dar kartą patvirtina, jog yra tvirtai 

įsitikinęs, kad papildomi politiniai 

prioritetai turėtų būti siejami su 

papildomais finansiniais ištekliais, 

primena, kad didesnis bendradarbiavimas 

gynybos srityje, mokslinių tyrimų ir 

įrangos telkimas ir dubliavimosi 

panaikinimas paskatins Europos gynybos 

pramonės strateginę autonomiją ir 

konkurencingumą ir padės užtikrinti 

didžiulę naudą efektyvumo požiūriu, kuri, 

kaip dažnai įvertinama, gali siekti apie 

26 mlrd. EUR per metus;  

Išbraukta. 

Or. en 



 

AM\1148080LT.docx  PE616.074v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

8.3.2018 A8-0048/139 

Pakeitimas 139 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

113 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

113. mano, kad kitoje DFP turi būti 

remiamas Europos gynybos sąjungos 

steigimas; tikisi, kad, atsižvelgiant į 

Komisijos pranešimus šioje srityje, bus 

pateikti atitinkami pasiūlymai dėl 

teisėkūros procedūra priimamų aktų, taip 

pat apimančių specialią ES gynybos 

mokslinių tyrimų programą ir pramonės 

plėtros programą, kurias papildytų 

valstybių narių investicijos į 

bendradarbiavimo įrangą; ryšium su tuo 

dar kartą patvirtina, jog yra tvirtai 

įsitikinęs, kad papildomi politiniai 

prioritetai turėtų būti siejami su 

papildomais finansiniais ištekliais, 

primena, kad didesnis bendradarbiavimas 

gynybos srityje, mokslinių tyrimų ir 

įrangos telkimas ir dubliavimosi 

panaikinimas paskatins Europos gynybos 

pramonės strateginę autonomiją ir 

konkurencingumą ir padės užtikrinti 

didžiulę naudą efektyvumo požiūriu, kuri, 

kaip dažnai įvertinama, gali siekti apie 

26 mlrd. EUR per metus; 

 

113. prieštarauja pasiūlymui, kad kitoje 

DFP turėtų būti remiamas Europos 

gynybos sąjungos steigimas; nepritaria 

tolesniam ES militarizavimui, 

nuolatiniam ES gynybos mokslinių tyrimų 

programos ir gynybos pramonės plėtros 

programos, skirtos gynybai ir 

ginklavimuisi (EDIDP), plėtojimui ir ES 

karinio pramoninio komplekso kūrimui; 

ir toliau prieštarauja vidaus ir išorės 

saugumo sujungimui ir prekybos, 

vystymosi ir energetikos politikos 

subordinacijai BUSP ir (arba) BSGP; 

 atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad ES ir 

vėl turi tapti vien tik civilinė veikėja ir 

skatinti tokius prioritetus kaip skurdo 

likvidavimas ir darnaus vystymosi tikslų 

įgyvendinimas, taikus konfliktų 

sprendimas, ginklų kontrolė, NPT režimas 

ir bendras branduolinis nusiginklavimas, 

sąžininga prekyba ir subalansuoti 

ekonominiai santykiai; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/140 

Pakeitimas 140 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

113 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  113a. labai apgailestauja dėl to, kad 

„Brexit“ buvo proga sustiprinti ir 

paspartinti ES militarizavimą, kuriuo 

remiantis ketinama sukurti karinę 

sąjungą ir ES armiją; nepritaria valstybių 

narių dalyvavimui Europos karinėse 

pajėgose ir ginkluotės politikoje, kaip 

antai nuolatiniame struktūrizuotame 

bendradarbiavime, kuris taip pat kenkia ir 

BUSP ir (arba) BSGP konsensuso 

principui; prieštarauja tam, kad būtų 

toliau stiprinama ir remiama gynybos ir 

ginklų pramonė; pabrėžia, kad Europos 

gynybos fondo, ES gynybos programos ir 

ES gynybos mokslinių tyrimų programos 

sukūrimas pažeidžia ES sutarties 41 

straipsnio 2 dalyje išdėstytas nuostatas, 

pagal kurias bet kokios išlaidos, susijusios 

su karinio ar gynybinio pobūdžio 

veiksmais, negali būti priskirtos Sąjungos 

biudžetui; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/141 

Pakeitimas 141 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

114 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

114. atsižvelgdamas į tai, kad skiriama 

daugiau dėmesio Sąjungos saugumui ir 

gynybai, prašo iš naujo įvertinti visas 

išorės saugumo išlaidas; ypač laukia, kol, 

įtraukus į biudžetą EPF, bus reformuotas 

mechanizmas Athena ir Afrikos taikos 

priemonė; palankiai vertina neseniai 

valstybių narių prisiimtus 

įsipareigojimams pagal nuolatinį 

struktūrizuotą bendradarbiavimą ir prašo 

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir 

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės 

užsienio reikalams ir saugumo politikai ir 

Komisijos pateikti paaiškinimą dėl jo 

finansavimo ateityje; ragina, kad 

priemonę, kuria prisidedama prie 

stabilumo ir taikos, pakeisiančioje 

programoje dėmesys būtų sutelkiamas į 

reagavimą į krizes ir pajėgumų stiprinimą 

remiant saugumą ir vystymąsi ir kad tuo 

pat metu būtų rastas teisiškai pagrįstas 

sprendimas dėl karinių gebėjimų 

stiprinimo; 

114. Išbraukta. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/142 

Pakeitimas 142 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

114 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  114. apgailestauja, kad ES saugumo ir 

gynybos priemonės, kaip antai Athena 

mechanizmas ir Afrikos taikos priemonė, 

yra susijusios su vystymosi politika arba 

EPF; palankiai vertina neseniai valstybių 

narių prisiimtus įsipareigojimams pagal 

nuolatinį struktūrizuotą 

bendradarbiavimą ir prašo Komisijos 

pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos 

vyriausiosios įgaliotinės užsienio 

reikalams ir saugumo politikai ir 

Komisijos pateikti paaiškinimą dėl jo 

finansavimo ateityje; ragina, kad 

priemonę, kuria prisidedama prie 

stabilumo ir taikos, pakeisiančioje 

programoje dėmesys būtų sutelkiamas į 

reagavimą į krizes ir pajėgumų stiprinimą 

humanitarinėje ir vystymosi srityse; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/143 

Pakeitimas 143 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Takis 

Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Liadh Ní 

Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

120 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

120. pabrėžia, kad būtina panaikinti 

diskriminaciją, taip pat lyčių nelygybę ir 

smurtą dėl lyties siekiant vykdyti ES 

įsipareigojimus įtraukios Europos požiūriu; 

todėl remia tai, kad pagal kitą DFP į visas 

ES politikos sritis būtų integruotas lyčių 

aspektas ir jose būtų įtvirtinti lyčių lygybės 

įsipareigojimai, taip pat sustiprintas 

biudžeto aspektas kovojant su visais 

diskriminacijos atvejais, ypatingą dėmesį 

skiriant lyčių aspektui migracijos ir 

prieglobsčio politikos bei ES išorės 

politikos srityse; 

120. pabrėžia, kad būtina panaikinti 

diskriminaciją, taip pat lyčių nelygybę ir 

smurtą dėl lyties, ir taikyti vienodo 

užmokesčio už vienodą darbą principą, 
siekiant vykdyti ES įsipareigojimus 

įtraukios Europos požiūriu; todėl remia tai, 

kad pagal kitą DFP į visas ES politikos 

sritis būtų integruotas lyčių aspektas ir jose 

būtų įtvirtinti lyčių lygybės įsipareigojimai, 

taip pat sustiprintas biudžeto aspektas 

kovojant su visais diskriminacijos atvejais, 

ypatingą dėmesį skiriant lyčių aspektui 

migracijos ir prieglobsčio politikos bei ES 

išorės politikos srityse; 

Or. en 

 

 


