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5.12.2018 A8-0392/33 

Pakeitimas 33 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía 

Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Ángela Vallina, Rina 

Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez 

GUE/NGL 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 

25. griežtai nepritaria glaudesniam ES 

valstybių narių bendradarbiavimui 

gynybos srityje ir veiksmams, 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 nustatytu 

nuolatiniu struktūrizuotu 

bendradarbiavimu (PESCO) įgyvendinant 

gynybos projektus ir suderinta metine 

peržiūra gynybos srityje bus toliau 

militarizuojama Sąjunga ir jie de facto 

reiškia Europos gynybos sąjungos 

įsteigimą; atsižvelgdamas į tai įspėja, kad 

vykdant nuolatinį struktūrizuotą 

bendradarbiavimą Taryboje taikoma 

vieningumo taisyklė priimant sprendimus 

dėl BUSP ir BSGP bus panaikinta; 

primena, kad pagal ES sutarties 41 

straipsnio 2 dalį išlaidos, kurios atsiranda 

dėl karinio arba gynybinio pobūdžio 

operacijų, negali būti finansuojamos iš 

Sąjungos biudžeto; atmeta Komisijos 

pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos 

vyriausiosios įgaliotinės pasiūlymą dėl 

Europos taikos priemonės, pagal kurią 
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produktų rinką, kurioje ES pajėgumai 

turi būti didesni; 

būtų padengiamos visos ES karinių 

operacijų išlaidos, įskaitant dislokavimo, 

įrangos ir ginkluotės perdavimo išlaidas; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/34 

Pakeitimas 34 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía 

Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Ángela Vallina, Rina 

Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2018 

David McAllister 

Metinė bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2097(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

27 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

27. pabrėžia, kad naujų formatų, pvz., 

ES Saugumo Tarybos, kaip ragina 

Kanclerė A. Merkel ir Prezidentas 

E. Macron, kūrimas ir nauji glaudesnio 

koordinavimo Europos Sąjungoje ir su 

tarptautinėmis institucijomis būdai galėtų 

sudaryti palankesnes sąlygas 

veiksmingesniam sprendimų dėl BUSP 

priėmimo procesui; mano, kad kuriant 

šias struktūras kartu turėtų būti rengiami 

ir jų demokratinės priežiūros užtikrinimo 

mechanizmai; 

Išbraukta. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/35 

Pakeitimas 35 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2018 

David McAllister 

Metinė bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2097(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

28 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

28. pritaria diskusijoms Europos 

Sąjungoje dėl naujų formatų, įskaitant 
pasiūlymą, kurį 2018 m. rugsėjo 12 d. 

pranešime apie Sąjungos padėtį išdėstė 

Komisijos Pirmininkas J.-C. Juncker, kad 

kvalifikuota balsų dauguma būtų 

balsuojama konkrečiose BUSP srityse, 

kuriose šiuo metu pagal Sutartis 

reikalaujama vieningumo, būtent žmogaus 

teisių klausimų, sankcijų ir civilinių misijų 

srityse; ragina valstybes nares išnagrinėti, 

kaip jos galėtų veikti veiksmingiau BUSP 

ir BSGP srityse; mano, kad taikant 

kvalifikuotą balsų daugumą būtų 

sudarytos sąlygos ES veikti ryžtingiau, 

greičiau ir veiksmingiau; ragina Europos 

Vadovų Tarybą imtis šios iniciatyvos 

pasinaudojant nuostata dėl pereigos (ES 

sutarties 31 straipsnio 3 dalis); ragina 

Europos Vadovų Tarybą, vykdant 

platesnio masto diskusijas dėl ES politikos 

priemonių priėmimo balsų dauguma, 

apsvarstyti galimybę priimti sprendimus 

kvalifikuota balsų dauguma ir kitose 

BUSP srityse; pripažįsta, kad reikia 

ieškoti kūrybiškų sprendimų dėl būsimo 

Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės 

bendradarbiavimo BUSP ir BSGP srityse, 

28. griežtai atmeta pasiūlymą, kurį 

2018 m. rugsėjo 12 d. pranešime apie 

Sąjungos padėtį išdėstė Komisijos 

Pirmininkas J.-C. Juncker, kad kvalifikuota 

balsų dauguma būtų balsuojama 

konkrečiose BUSP srityse, kuriose šiuo 

metu pagal Sutartis reikalaujama 

vieningumo, būtent žmogaus teisių 

klausimų, sankcijų ir civilinių misijų 

srityse; pabrėžia, kad priimant sprendimus 

kvalifikuota balsų dauguma būtų dar 

labiau pasistūmėta politinio, o kartu su 

PESCO, ir karinio Europos branduolio 

link; taip pat kritikuoja tai, kad tuo pat 

metu nebuvo numatyta išplėsti Europos 

Parlamento tikrinimo ir kontrolės 

įgaliojimų; 
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atsižvelgiant į jo 2018 m. kovo 14 d. 

rezoliucijoje dėl pagrindinių būsimų ES ir 

Jungtinės Karalystės santykių principų, 

išdėstytus principus; 

Or. en 

 

 


