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5.12.2018 A8-0375/16 

Pakeitimas 16 

Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. pabrėžia, kad tęsiasi Rusijos 

okupacija Ukrainoje, o Minsko 

susitarimai, be kurių konfliktas negali 

būti išspręstas, neįgyvendinti ir tęsiasi 

neteisėta Krymo aneksija ir jo 

militarizavimas; yra labai susirūpinęs dėl 

to, kad dėl Rusijos perteklinių karinių 

pratybų ir veiklos bei hibridinės taktikos, 

įskaitant kibernetinį terorizmą, 

melagingas naujienas ir dezinformacijos 

kampanijas, ekonominį ir energetinį 

šantažą, yra destabilizuojamos Rytų 

partnerystės šalys ir Vakarų Balkanai ir 

taip pat veikiama prieš demokratines 

Vakarų šalis ir didinama įtampa tarp jų; 
yra susirūpinęs dėl to, kad saugumo padėtis 

aplink ES per ateinančius metus išliks itin 

nestabili; dar kartą primena, kokie 

strategiškai svarbūs ES saugumui ir 

stabilumui yra Vakarų Balkanai, ir kad 

būtina sutelkti dėmesį į šį regioną ir 

stiprinti ES politinį aktyvumą jo atžvilgiu, 

be kita ko, plečiant ES BSGP misijų 

įgaliojimus; yra tvirtai įsitikinęs, kad 

siekiant sumažinti ES pažeidžiamumą 

būtina aktyviau vykdyti integraciją ir 

koordinuoti veiksmus; 

7. yra susirūpinęs dėl to, kad saugumo 

padėtis aplink ES per ateinančius metus 

išlieka itin nestabili; dar kartą primena, 

kokie strategiškai svarbūs ES saugumui ir 

stabilumui yra Vakarų Balkanai, ir kad 

būtina sutelkti dėmesį į šį regioną ir 

stiprinti ES politinį aktyvumą jo atžvilgiu, 

be kita ko, plečiant ES BSGP misijų 

įgaliojimus; yra tvirtai įsitikinęs, kad 

siekiant sumažinti ES pažeidžiamumą 

būtina aktyviau vykdyti integraciją ir 

koordinuoti veiksmus; 

Or. en 



 

AM\1171318LT.docx  PE631.558v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

5.12.2018 A8-0375/17 

Pakeitimas 17 

Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

14. ragina valstybes nares siekti, kad 

gynybai būtų išleidžiami numatytieji 

2 proc. BVP, ir 20 proc. savo gynybos 

biudžeto lėšų išleisti įrangai, kuri Europos 

gynybos agentūros (EGA) nurodyta kaip 

būtina, įskaitant susijusius mokslinius 

tyrimus ir technologinę plėtrą; 

Išbraukta. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/18 

Pakeitimas 18 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

16. atkreipia dėmesį į didėjančią 

karinio mobilumo svarbą Europos gynybos 

darbotvarkėje; pabrėžia, kad karinis 

mobilumas yra svarbiausia strateginė 

priemonė dabartinėje grėsmių aplinkoje, jis 

yra gyvybiškai svarbus tiek BSGP, tiek 

valstybių narių kitiems daugiašaliams 

įsipareigojimams, įskaitant NATO; 

pabrėžia, kad svarbu pritaikyti esamus 

tinklus karinio mobilumo poreikiams; todėl 

palankiai vertina tai, kad karinis 

mobilumas įtrauktas ne tik į pasiūlymą dėl 

naujosios Europos infrastruktūros tinklų 

priemonės, bet ir į PESCO, taip pat 

palankiai vertina jo svarbų vaidmenį ES ir 

NATO bendradarbiavime; pabrėžia, kad šie 

skirtingi projektai turi būti tinkamai 

koordinuojami, taip pat ir su 

sąjungininkais, siekiant užtikrinti, jog jie 

duotų norimų rezultatų; palankiai vertina 

Komisijos pasiūlymą pagal kitą DFP 

(2021–2027 m.) Europos infrastruktūros 

tinklų priemonės kariniams mobilumo 

projektams skirti 6,5 mlrd. EUR;  

16. atkreipia dėmesį į didėjančią 

karinio mobilumo svarbą Europos gynybos 

darbotvarkėje; pabrėžia, kad 

subalansuotas karinis mobilumas yra 

svarbiausia strateginė priemonė dabartinėje 

grėsmių aplinkoje, jis yra gyvybiškai 

svarbus tiek BSGP, tiek valstybių narių 

kitiems daugiašaliams įsipareigojimams, 

įskaitant NATO; pabrėžia, kad svarbu 

pritaikyti esamus tinklus karinio mobilumo 

poreikiams; todėl palankiai vertina tai, kad 

karinis mobilumas įtrauktas ne tik į 

pasiūlymą dėl naujosios Europos 

infrastruktūros tinklų priemonės, bet ir į 

PESCO, taip pat palankiai vertina jo svarbų 

vaidmenį ES ir NATO bendradarbiavime; 

pabrėžia, kad šie skirtingi projektai turi 

būti vykdomi išlaikant geografinę 

pusiausvyrą ir tinkamai koordinuojami, 

taip pat ir su sąjungininkais, siekiant 

užtikrinti, jog jie duotų norimų rezultatų; 

palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 

pagal kitą DFP (2021–2027 m.) Europos 

infrastruktūros tinklų priemonės kariniams 

mobilumo projektams skirti 

6,5 mlrd. EUR; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/19 

Pakeitimas 19 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

20. pabrėžia, kad ES turi taikyti visas 

turimas politikos priemones (nuo 

švelniosios galios iki kietosios galios, nuo 

trumpalaikių priemonių iki ilgalaikės 

politikos); dar kartą patvirtina, kaip svarbu 

plėtoti būtinus civilinius ir karinius 

pajėgumus, be kita ko, telkiant juos ir 

dalijantis jais, kad būtų galima spręsti 

plataus masto saugumo problemas 

Europoje ir aplink ją bei ją supančiuose 

regionuose, kaip nustatyta VESS; primena, 

kad pagal VESS strategiją Sąjungoje 

skatinama glaudžiai bendradarbiauti 

gynybos srityje;  

20. pabrėžia, kad ES turi taikyti visas 

turimas politikos priemones (nuo 

trumpalaikių priemonių iki ilgalaikės 

politikos); dar kartą patvirtina, kaip svarbu 

plėtoti būtinus civilinius ir karinius 

pajėgumus, be kita ko, telkiant juos ir 

dalijantis jais, kad būtų galima spręsti 

plataus masto saugumo problemas 

Europoje ir aplink ją bei ją supančiuose 

regionuose, kaip nustatyta VESS; primena, 

kad pagal VESS strategiją Sąjungoje 

skatinama glaudžiai bendradarbiauti 

gynybos srityje; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/20 

Pakeitimas 20 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

21. mano, kad ES valstybės narės 

privalo siekti gerinti karinius pajėgumus, 

kad aprėptų visą sausumos, oro, kosmoso, 

jūrų ir kibernetinės erdvės pajėgumų 

spektrą, įskaitant strateginius veiksnius, 

kad ES BSGP taptų įtikinama galia; 

pabrėžia, kad siekiant geriau įvertinti 

vidaus ir išorės grėsmes reikia investuoti į 

žvalgybą, stebėjimą ir išžvalgymą, 

palydovinį ryšį ir savarankišką prieigą prie 

kosmoso ir nuolatinį žemės stebėjimą;

  

21. mano, kad ES valstybės narės 

privalo siekti gerinti karinius pajėgumus, 

kad ES BSGP taptų įtikinama galia; 

pabrėžia, kad siekiant geriau įvertinti 

vidaus ir išorės grėsmes reikia investuoti į 

žvalgybą, stebėjimą ir išžvalgymą, 

palydovinį ryšį ir savarankišką prieigą prie 

kosmoso ir nuolatinį žemės stebėjimą; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/21 

Pakeitimas 21 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD 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 geografinę 

pusiausvyrą išlaikančiu 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; 

Or. en 

 

 


