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7.3.2018 A8-0048/160 

Pakeitimas 160 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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 

96 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

96. rekomenduoja sukurti vidaus 

Europos demokratijos fondą, kurį valdytų 

Komisija, siekiant labiau paremti pilietinę 

visuomenę ir NVO, dirbančias 

demokratijos ir žmogaus teisių srityse; 

96. Išbraukta. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/161 

Pakeitimas 161 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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 

105 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

105. pabrėžia, kad reikia gerokai 

padidinti išorės veiksmams skirtus 

asignavimus, kad Sąjunga galėtų atlikti 

savo vaidmenį įgyvendindama savo 

bendrą strategiją ir plėtros, kaimynystės, 

vystymosi politiką ir reaguoti į 

ekstremaliąsias situacijas; tikisi, kad 

kitoje DFP bus atsižvelgta į precedento 

neturinčius pietinių ir rytinių kaimyninių 

šalių, susiduriančių su konfliktais ir 

patiriančių migracijos ir pabėgėlių 

sukeltų problemų padarinius, poreikius; 

ragina skirti daugiau asignavimų siekiant 

patenkinti didėjantį humanitarinės 

pagalbos poreikį dėl gaivalinių ir žmogaus 

sukeltų nelaimių, kad būtų išvengta bet 

kokio įsipareigojimų ir mokėjimų 

neatitikimo; mano, kad Sąjunga turi 

padidinti finansavimą Jungtinių Tautų 

pagalbos ir darbų agentūrai Palestinos 

pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose 

(UNRWA); 

105. pabrėžia, kad reikėtų sumažinti 

išorės veiksmams skirtus asignavimus ir 

kad tokiu būdu sutaupytas lėšas reikėtų 

grąžinti valstybėms narėms, atsižvelgiant į 

tai, kad užsienio politika priklauso tik 

nacionalinių valstybių kompetencijai; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/162 

Pakeitimas 162 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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. mano, kad kitoje DFP neturi būti 

remiamas Europos gynybos sąjungos 

steigimas, net šį projektą ne kartą atmetė 

piliečiai; mano, kad jei Komisija vis dėlto 

darytų spaudimą dėl šio projekto, dėl jo 

turėtų būti rengiami referendumai 

kiekvienoje iš dalyvaujančių šalių; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/163 

Pakeitimas 163 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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. 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; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/164 

Pakeitimas 164 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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 

116 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

116. mano, kad stiprus, veiksmingas ir 

aukštos kokybės viešasis administravimas 

yra būtinas norint vykdyti Sąjungos 

politiką ir atkurti pasitikėjimą bei stiprinti 

dialogą su pilietinės visuomenės 

organizacijomis ir piliečiais visais 

lygmenimis; šiuo požiūriu pabrėžia 

institucijų, kurias sudaro demokratiškai 

išrinkti nariai, vaidmenį; primena, kad, 

pasak Audito Rūmų, ES institucijos, 

įstaigos ir agentūros įgyvendino tikslą 

darbuotojų skaičių sumažinti 5 proc., kaip 

nustatyta jų etatų planuose; mano, kad 

joms nebeturėtų būti taikomas tokio 

pobūdžio tolesnio horizontalaus mažinimo 

principas; reiškia didžiulį pasipriešinimą 

siekiui pakartotinai pasitelkti vadinamąjį 

agentūrų darbo vietų perskirstymo fondą; 

116. mano, kad stiprus, veiksmingas ir 

aukštos kokybės viešasis administravimas 

yra būtinas norint vykdyti Sąjungos 

politiką ir atkurti pasitikėjimą bei stiprinti 

dialogą su pilietinės visuomenės 

organizacijomis ir piliečiais visais 

lygmenimis; šiuo požiūriu pabrėžia 

institucijų, kurias sudaro demokratiškai 

išrinkti nariai, vaidmenį; primena, kad, 

pasak Audito Rūmų, ES institucijos, 

įstaigos ir agentūros įgyvendino tikslą 

darbuotojų skaičių sumažinti 5 proc., kaip 

nustatyta jų etatų planuose; mano, kad 

joms nebeturėtų būti taikomas tokio 

pobūdžio tolesnio horizontalaus mažinimo 

principas;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/165 

Pakeitimas 165 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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 

117 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  117a. pabrėžia, kad, siekiant įvertinti 

visų agentūrų sąnaudas ir naudą, reikia 

atlikti išsamų jų auditą; atkreipia dėmesį į 

tai, kad, pavyzdžiui, Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių agentūros 2015 m. 

sąnaudos siekė 21 229 000 EUR ir nebuvo 

išaiškinta, ką ši agentūra veikia, kad jai 

reikia tokių pinigų sumų; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/166 

Pakeitimas 166 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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 

118 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

118. mano, kad ES institucijos ir įstaigos 

turėtų laikytis geografinės pusiausvyros ir 

lyčių pusiausvyros; 

118. mano, kad ES institucijos ir įstaigos 

turėtų laikytis geografinės pusiausvyros ir 

lyčių pusiausvyros, su sąlyga, kad šis 

tikslas neužgožia nuopelnų ir gebėjimų; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/167 

Pakeitimas 167 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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 

119 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

119. ragina Komisiją pasiūlyti 

mechanizmą, kurį taikant Europos 

Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2 

straipsnyje įtvirtintų vertybių nepaisančios 

valstybės narės gali turėti finansinių 

pasekmių; vis dėlto įspėja, kad 

galutiniams Sąjungos biudžeto naudos 

gavėjams jokiu būdu negali turėti įtakos 

taisyklių pažeidimai, padaryti ne dėl jų 

kaltės; todėl yra įsitikinęs, kad Sąjungos 

biudžetas nėra tinkama priemonė spręsti 

ES sutarties 2 straipsnio nesilaikymo 

klausimą, ir kad bet kokias galimas 

finansines pasekmes nepriklausomai nuo 

biudžeto vykdymo turėtų prisiimti valstybė 

narė; 

Išbraukta. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/168 

Pakeitimas 168 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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 

130 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

130. mano, kad DFP reglamento 

priėmimui taikomas vienbalsiškumo 

reikalavimas yra tikra kliūtis šiame 

procese; šiuo požiūriu ragina Europos 

Vadovų Tarybą aktyvuoti SESV 312 

straipsnio 2 dalyje įtvirtintą nuostatą dėl 

pereigos, kad būtų leidžiama DFP 

reglamentą priimti kvalifikuota balsų 

dauguma; be to, primena, kad taip pat 

galima pasinaudoti bendra ES sutarties 

48 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta nuostata 

dėl pereigos siekiant taikyti įprastą 

teisėkūros procedūrą; pabrėžia, kad 

užtikrinus, jog DFP reglamentas būtų 

priimamas kvalifikuota balsų dauguma, 

būtų laikomasi ne tik sprendimų 

priėmimo proceso, taikomo priimant iš 

esmės visas ES daugiametes programas, 

bet ir metinės ES biudžeto tvirtinimo 

procedūros; 

130. pažymi, kad kiekvienai valstybei 

narei turėtų būti suteikta teisė dalyvauti 

priimant DFP reglamentą; pabrėžia, kad 

DFP reglamentas iš esmės ir toliau yra 

vienintelė daugiametė programa, kuri 

priimama taikant procedūrą, pagal kurią 

atsižvelgiama į kiekvieną balsą; 

atsižvelgdamas į tai, pabrėžia DFP 

reglamento unikalumą; primena, kad šį 

unikalumą lemia jo neprilygstama svarba, 

ilgalaikė perspektyva ir visa apimantis 

pobūdis; mano, kad, turint tai mintyje, 

vienbalsiškumo reikalavimas ir toliau 

lieka neabejotinai būtinas; 

Or. en 

 

 

 


