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5.12.2018 A8-0392/23 

Pakeitimas 23 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2018 

David McAllister 

Metinė bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2097(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. ragina EIVT, Komisiją, Tarybą ir 

atskiras valstybes nares strategiškai veikti 

laikantis integruoto požiūrio ir naudojant 

visas turimas priemones, įskaitant 

prekybos, vystymosi ir diplomatines, 

civilines bei karines bendros saugumo ir 

gynybos politikos (BSGP) priemones, taip 

pat strateginę komunikaciją ir viešąją 

diplomatiją, kad būtų sustiprinta ES 

geopolitinė įtaka ir bendras įvaizdis 

pasaulyje ir apsaugoti jos interesai, be 

kita ko, stiprinant ES ekonominį 

suverenitetą ir strateginį savarankiškumą; 

atkreipia dėmesį į galimą papildomą 

diplomatijos aplinkosaugos, kultūros ir 

akademinėje srityse, taip pat kitų 

alternatyvių formų diplomatijos vaidmenį 

šiame procese; 

8. ragina EIVT, Komisiją, Tarybą ir 

atskiras valstybes nares strategiškai veikti 

laikantis integruoto požiūrio ir naudojant 

visas turimas priemones, įskaitant 

prekybos, vystymosi ir diplomatines, 

civilines bei karines bendros saugumo ir 

gynybos politikos (BSGP) priemones, taip 

pat strateginę komunikaciją ir viešąją 

diplomatiją, kad būtų padidintas ES indėlis 

siekiant tarptautinio saugumo, stabilumo 

ir taikos; atkreipia dėmesį į galimą 

papildomą diplomatijos aplinkosaugos, 

kultūros ir akademinėje srityse, taip pat 

kitų alternatyvių formų diplomatijos 

vaidmenį šiame procese; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/24 

Pakeitimas 24 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2018 

David McAllister 

Metinė bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2097(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

24 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

24. mano, kad, nepaisant švelniosios 

galios ir institucijų stiprinimo svarbos, 

vien jų gali nepakakti, kad būtų galima 

daryti įtaką pasaulyje, kur galios politika 

ir kietoji galia tampa vis svarbesnės; 

mano, kad ES užsienio politikos 

veiksmingumas galiausiai didžia dalimi 

priklausys nuo veiksmingo švelniosios ir 

kietosios galios priemonių derinio, 

įskaitant atvirą dialogą, taip pat nuo jos 

gebėjimo rodyti pavyzdį ir nuo išteklių bei 

pajėgumų jam remti, įskaitant 

pakankamus finansinius išteklius, 

veiksmingą daugiašališkumą, švelniosios 

galios ir įtikinamos kietosios galios derinį, 

karinių pajėgumų sutelkimą ir valstybių 

narių pasirengimą nusileisti priimant 

sprendimus šioje srityje, taip pat 

bendradarbiavimą su NATO ir kitomis 

panašiai mąstančiomis šalimis; 

24. mano, kad BSGP taip pat gali būti 

Sąjungos veiksminga karinė priemonė, 

kuria ji gali naudotis ir labai prisidėti 

siekiant tarptautinio saugumo ir 

stabilumo; pabrėžia, kad nepaprastai 

svarbu parengti išsamias politines 

strategijas vykstantiems ginkluotiems 

konfliktams spręsti; mano, kad, laikantis 

Sutarties ir atitinkamų Sąjungos 

koncepcijų ir strategijų, karinė BSGP gali 

būti įgyvendinama tik kaip platesnės 

politinės strategijos siekiant spręsti 

konfliktą dalis; pabrėžia, kad reikia 

gerokai sustiprinti karinę BSGP, 

panaikinant ad hoc struktūras ir 

užtikrinant nuolatinį valstybių narių 

ginkluotųjų pajėgų bendradarbiavimą, kai 

tai būtina siekiant įvykdyti karines 

užduotis, kaip apibrėžta Sutartyje; taip pat 

ragina užtikrinti, kad tobulinant karinius 

pajėgumus jų sutelkimas ir dalijimasis 

jais būtų taisyklė, o ne išimtis; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/25 

Pakeitimas 25 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2018 

David McAllister 

Metinė bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2097(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

24 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 24a. mano, kad pageidautinas Sąjungos 

politinis atsakas į kylančią riziką, 

konfliktus ir grėsmes ir toliau turėtų būti 

civilinis; labai apgailestauja dėl 

reikšmingai dviem trečdaliais sumažėjusių 

lėšų, skiriamų civilinei konfliktų 

prevencijai ir taikos kūrimui 2021–

2027 m. DFP, palyginti su dabartiniu 

perspektyviniu finansiniu planu; 

primygtina ragina EIVT ir Komisiją 

persvarstyti šią poziciją ir būsimoje DFP 

skirti dvigubai daugiau investicijų į 

civilinę konfliktų prevenciją; taip pat 

ragina labai sustiprinti civilinius BSGP 

pajėgumus operacijų aspektu; primena, 

kad pagal Sutartį civiliniams BSGP 

pajėgumams pavesta užduotis valdyti 

krizes ir stabilizuoti institucijas 

nestabiliose šalyse po konfliktų, o ne 

valdyti migraciją; 

Or. en 



 

AM\1171285LT.docx  PE631.559v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

5.12.2018 A8-0392/26 

Pakeitimas 26 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2018 

David McAllister 

Metinė bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2097(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

25. palankiai vertina glaudesnį ES 

valstybių narių bendradarbiavimą gynybos 

srityje ir veiksmus, kurių imtasi siekiant 

padidinti ES karinį savarankiškumą, t. y. 

įsteigti Europos bendro vadovavimo centrą 

Briuselyje, skirtą ES karinėms mokymo 

misijoms, ir pašalinti kliūtis, trukdančias 

dislokuoti ES kovines grupes; mano, kad 

nustatytas nuolatinis struktūrizuotas 

bendradarbiavimas (PESCO) įgyvendinant 

gynybos projektus ir suderinta metinė 

peržiūra gynybos srityje padės valstybėms 

narėms stiprinti bendradarbiavimą gynybos 

srityje ir veiksmingiau panaudoti savo 

gynybos biudžetus; palankiai vertina 

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir 

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės 

pasiūlymą dėl Europos taikos priemonės ir 

naujos civilinių BSGP misijų sistemos, 

taip pat įsipareigojimą siekti pažangos 

karinio mobilumo srityje, kad būtų 

didinamas Europos strateginis 

savarankiškumas, be kita ko, 

pasinaudojant Europos intervencinių 

priemonių iniciatyva; mano, kad stiprios 

gynybos pramonės plėtojimas didina ES 

technologinę nepriklausomybę, be kita ko, 

skatinant bendrąją kibernetinio saugumo 

produktų rinką, kurioje ES pajėgumai 

turi būti didesni; 

25. palankiai vertina glaudesnį ES 

valstybių narių bendradarbiavimą gynybos 

srityje ir veiksmus, kurių imtasi siekiant 

sustiprinti BSGP, t. y. įsteigti Europos 

bendro vadovavimo centrą Briuselyje, 

skirtą ES karinėms mokymo misijoms, ir 

pašalinti kliūtis, trukdančias dislokuoti ES 

kovines grupes; mano, kad nustatytas 

nuolatinis struktūrizuotas 

bendradarbiavimas (PESCO) įgyvendinant 

gynybos projektus ir suderinta metinė 

peržiūra gynybos srityje padės valstybėms 

narėms stiprinti bendradarbiavimą gynybos 

srityje ir veiksmingiau panaudoti savo 

gynybos biudžetus; palankiai vertina 

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir 

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės 

pasiūlymą dėl Europos taikos priemonės ir 

naujos susitarimo dėl civilinių BSGP 

pajėgumų sistemos; mano, kad efektyvaus 

bendradarbiavimo Europos gynybos 

pramonės srityje plėtojimas gali sustiprinti 

ir kurti pajėgumus, kurių reikia karinėms 

BSGP operacijoms, įskaitant kibernetinio 

saugumo produktus; 
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5.12.2018 A8-0392/27 

Pakeitimas 27 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2018 

David McAllister 

Metinė bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2097(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

26 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

26. mano, kad gebėjimas siųsti 

civilinius ekspertus ir karines pajėgas į 

konfliktus visame pasaulyje, siekiant 

skatinti taiką ir stabilumą, yra būtina 

išankstinė sąlyga norint tapti patikima 

politine galia, galinčia struktūruoti 

ginkluotų konfliktų prevenciją, taikos 

susitarimų vykdymo užtikrinimą ir 

nestabilios padėties po konfliktų 

stabilizavimą; ragina EIVT ir valstybes 

nares sukurti pakankamus civilinius ir 

karinius pajėgumus, kurie apimtų visą 

sausumos, oro, kosmoso, jūrų ir 

kibernetinių pajėgumų spektrą, ir siekti 

numatyti teisiškai privalomą priemonę dėl 

visiškai autonominių ginklų sistemų, kad 

būtų apsaugoti Sutarties tikslai; pabrėžia 

Europos Sąjungos ir NATO vykdomo 

bendradarbiavimo svarbą, kaip pabrėžta ES 

visuotinėje strategijoje ir bendroje ES ir 

NATO deklaracijoje; pabrėžia, kad tolesniu 

gynybos sąjungos kūrimu turėtų būti 

papildyti ES išorės santykių tikslai; 

26. mano, kad gebėjimas siųsti 

civilinius ekspertus ir karines pajėgas į 

konfliktus visame pasaulyje, siekiant 

skatinti taiką ir stabilumą, yra būtina 

išankstinė sąlyga norint tapti patikima 

politine galia, galinčia struktūruoti 

ginkluotų konfliktų prevenciją, taikos 

susitarimų vykdymo užtikrinimą ir 

nestabilios padėties po konfliktų 

stabilizavimą; ragina EIVT ir valstybes 

nares sukurti pakankamus civilinius ir 

karinius pajėgumus, kurie apimtų visą 

sausumos, oro, kosmoso, jūrų ir 

kibernetinių pajėgumų spektrą, ir siekti 

numatyti teisiškai privalomą priemonę, 

pagal kurią būtų draudžiamos visiškai 

autonominės ginklų sistemos, kad būtų 

apsaugoti Sutarties tikslai; pabrėžia 

Europos Sąjungos ir NATO vykdomo 

bendradarbiavimo svarbą, kaip pabrėžta ES 

visuotinėje strategijoje ir bendroje ES ir 

NATO deklaracijoje; pabrėžia, kad tolesniu 

gynybos sąjungos kūrimu turėtų būti 

papildyti ES išorės santykių tikslai; 

Or. en 

 

 


