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4.12.2018 A8-0375/11 

Pakeitimas 11 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

39 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

39. palankiai vertina Tarybos 

sprendimą dėl bendro PESCO projektų 

valdymo taisyklių rinkinio nustatymo, 

kuris padeda atsakyti į daugelį ilgai 

neatsakytų klausimų apie PESCO 

įgyvendinimo detales; vis dėlto pažymi, 

kad reikės galimų papildomų biudžeto 

asignavimų siekiant padengti Europos 

išorės veiksmų tarnybos (EIVT) ir EGA 

administracines išlaidas, kad šios 

organizacijos galėtų atlikti PESCO 

sekretoriato funkcijas; 

39. palankiai vertina Tarybos 

sprendimą dėl bendro PESCO projektų 

valdymo taisyklių rinkinio nustatymo, 

kuris padeda atsakyti į daugelį ilgai 

neatsakytų klausimų apie PESCO 

įgyvendinimo detales; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/12 

Pakeitimas 12 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

41 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 41a. yra labai susirūpinęs dėl Jungtinių 

Tautų daugialypės integruotos 

stabilizavimo misijos Malyje (MINUSMA) 

ištirtų ir paskelbtų pranešimų apie 

dešimtis Malio saugumo pajėgų padarytų 

labai didelių žmogaus teisių pažeidimų, 

kurie pagal humanitarinę teisę galėtų būti 

prilyginti karo nusikaltimams; ragina 

Komisijos pirmininko pavaduotoją ir 

Vyriausiąją įgaliotinę užtikrinti, kad ES 

partneriai griežtai laikytųsi tarptautinės 

humanitarinės ir žmogaus teisių teisės ir 

teisiškai privalomų ES taisyklių ir kad dėl 

šių atvejų būtų nedelsiant iškeltos 

baudžiamosios bylos; ragina EIVT 

sustabdyti susijusios paramos teikimą ir 

apie šiuos atvejus nedelsiant pranešti 

Parlamentui; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/13 

Pakeitimas 13 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

46 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

46. palankiai vertina Karinių misijų 

planavimo ir vykdymo centro (MPCC) 

įsteigimą ir visišką operacinį jo pajėgumą 

vykdyti vykdymo įgaliojimų neturinčias 

ES misijas ir operacijas (mokymo misijas); 

pabrėžia, kad MPCC turi būti greitai 

įgaliotas ateityje planuoti ir atlikti visas 

būsimas karines BSGP operacijas ir kad 

reikia pašalinti kelias ES kovinių grupių 

dislokavimo kliūtis; ragina stiprinti MPCC 

ir Civilinių operacijų planavimo ir 

vykdymo centro (CPCC) 

bendradarbiavimą, taip pat pasinaudojant 

Jungtiniu paramos koordinavimo padaliniu 

(JSCC), kad būtų pasiektas didžiausias 

civilinės ir karinės sinergijos 

koordinavimas ir vyktų didžiausi šių sričių 

žinių mainai, nes tai yra labiau integruoto 

ir visapusiško požiūrio į krizes ir konfliktus 

dalis; ragina sustiprinti MPCC, siekiant 

padidinti jo su vykdomosiomis 

operacijomis susijusius vadovavimo ir 

kontrolės pajėgumus ir didinti sąveiką su 

civilinėmis misijomis; 

46. palankiai vertina Karinių misijų 

planavimo ir vykdymo centro (MPCC) 

įsteigimą ir visišką operacinį jo pajėgumą 

vykdyti vykdymo įgaliojimų neturinčias 

ES misijas ir operacijas (mokymo misijas); 

pabrėžia, kad MPCC turi būti greitai 

įgaliotas ateityje planuoti ir atlikti visas 

būsimas karines BSGP operacijas ir kad 

reikia pašalinti kelias ES kovinių grupių 

dislokavimo kliūtis; ragina stiprinti MPCC 

ir Civilinių operacijų planavimo ir 

vykdymo centro (CPCC) 

bendradarbiavimą, taip pat pasinaudojant 

Jungtiniu paramos koordinavimo padaliniu 

(JSCC), kad būtų pasiektas didžiausias 

civilinės ir karinės sinergijos 

koordinavimas ir vyktų didžiausi šių sričių 

žinių mainai, nes tai yra labiau integruoto 

ir visapusiško požiūrio į krizes ir konfliktus 

dalis, tačiau primygtinai tvirtina, kad 

civilinė pavaldumo tvarka ir karinė 

pavaldumo tvarka turi ir toliau būti 

atskirtos; ragina sustiprinti MPCC, siekiant 

padidinti jo su vykdomosiomis 

operacijomis susijusius vadovavimo ir 

kontrolės pajėgumus ir didinti sąveiką su 

civilinėmis misijomis; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/14 

Pakeitimas 14 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

48 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

48. ragina sparčiai įgyvendinti 

iniciatyvą „Pajėgumų stiprinimas remiant 

saugumą ir vystymąsi“ siekiant pagerinti 

BSGP misijų ir operacijų veiksmingumą 

ir tvarumą ir sudaryti sąlygas ES stiprinti 

valstybių partnerių saugumo ir gynybos 

pajėgumus; 

Išbraukta. 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/15 

Pakeitimas 15 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

53 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

53. pabrėžia, kad su kariniu mobilumu 

susijusios pastangos turėtų tapti prioritetu 

ir padėti veiksmingai įgyvendinti BSGP 

misijas ir operacijas ir prisidėti prie 

Aljanso gynybos politikos; todėl ragina abi 

organizacijas kuo glaudžiau toliau 

bendradarbiauti karinio mobilumo srityje, 

be kita ko, formuluojant bendrus 

reikalavimus, kurie palengvintų greitą 

pajėgų ir įrangos judėjimą per Europą, 

atsižvelgiant į daugiakrypčius iššūkius, 

kurie dažniausiai kyla Pietuose ir Rytuose; 

ragina Komisiją remti šias pastangas 

užtikrinant būtinas investicijas ir, 

prireikus, teisės aktus; pabrėžia, kad 

reikia palengvinti administracines greito 

reagavimo pajėgų tarpvalstybinio 

judėjimo ES viduje procedūras; 

53. pabrėžia, kad su kariniu mobilumu 

susijusios pastangos turėtų tapti prioritetu 

ir padėti veiksmingai įgyvendinti BSGP 

misijas ir operacijas ir prisidėti prie 

Aljanso gynybos politikos; todėl ragina abi 

organizacijas kuo glaudžiau toliau 

bendradarbiauti karinio mobilumo srityje, 

be kita ko, formuluojant bendrus 

reikalavimus, kurie palengvintų greitą 

pajėgų ir įrangos judėjimą per Europą, 

atsižvelgiant į daugiakrypčius iššūkius, 

kurie dažniausiai kyla Pietuose ir Rytuose; 

Or. en 

 

 


