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Pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 181 straipsnio 3 dalis), keičiantis ne 
teisėkūros pasiūlymą dėl rezoliucijos A9-0054/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos metinę ataskaitą Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir 
saugumo politikos,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) V antraštinę dalį,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją ir 1975 m. Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Helsinkio baigiamąjį aktą,

– atsižvelgdamas į 1949 m. Šiaurės Atlanto sutartį ir 2018 m. liepos 10 d. bendrą 
deklaraciją dėl ES ir NATO bendradarbiavimo,

– atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios 
įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl politinės 
atskaitomybės1,

– atsižvelgdamas į 2016 m. Visuotinę Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos 
strategiją,

– atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 7 d. Komisijos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės 
užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrą komunikatą „Strateginis požiūris į 
atsparumą ES išorės veiksmų srityje“ (JOIN(2017) 0021),

– atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 17 d. Sofijos deklaraciją ir 2018 m. birželio 26 d. bei 
2019 m. birželio 18 d. Tarybos išvadas dėl plėtros ir stabilizacijos bei asociacijos 
proceso,

– atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 
rezoliuciją 70/1 „Keiskime mūsų pasaulį. Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.“,

1 OL C 210, 2010 8 3, p. 1.
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– atsižvelgdamas į 2000 m. JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1325, kurioje nustatyta 
moterų, taikos ir saugumo darbotvarkė,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. lapkričio 15 d. rekomendaciją Tarybai, Komisijai ir 
Europos išorės veiksmų tarnybai (EIVT) dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2017 m. 
lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A9-0054/2019),

A. kadangi Parlamentas turi pareigą kelti klausimus dėl bendros užsienio ir saugumo 
politikos (BUSP) ir bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) veiksmingumo;

B. kadangi šiuo metu mūsų tradiciniai partneriai traukiasi iš pasaulinės arenos, didėja 
spaudimas bendradarbiavimui ir institucijoms ir vis labiau įsitvirtina regioninės jėgos;

C. kadangi islamizmas šiuo metu yra viena pagrindinių grėsmių visuomenės saugumui 
Europoje ir reikėtų tiek ES viduje, tiek jos išorėje imtis skubių, ryžtingų ir koordinuotų 
veiksmų;

D. kadangi turėtų būti vadovaujamasi nacionalinių parlamentų išimtinėmis teisėmis jų 
valstybės užsienio ir saugumo politikos srityje ir jų paisoma; kadangi itin plataus 
užmojo bendra užsienio politika galimai mažina ES saugumą;

E. kadangi, pasauliui išgyvenant visuotinį galios svertų pasikeitimą, ryškiausia užsienio 
politikos tendencija tampa geopolitinė konkurencija, reikalaujanti greito ir tinkamo 
atsako mechanizmų ir pajėgumų, o tai geriausiai galima padaryti naudojantis dabartine 
struktūra;

F. kadangi priespauda ir masinė ir nekontroliuojama migracija yra vienos ir pagrindinių 
pasaulinio konflikto priežasčių;

G. kadangi ES plėtros politika didina nestabilumą;

H. kadangi, atsižvelgiant į svarbių ginklų kontrolės ir nusiginklavimo susitarimų žlugimą,
 taip pat į tokias revoliucines technologijas, kaip kibernetinės technologijos ir 

autonominiai ginklai, nusiginklavimas, ginklų kontrolė ir ginklų neplatinimas turėtų 
tapti pagrindiniais klausimais, ties kuriais turėtų susitelkti ES valstybės narės savo 
užsienio ir saugumo politikoje;

1. mano, kad ES valstybės narės turėtų labiau pasikliauti prekyba ir plėtros instrumentais;

2. pabrėžia, kad ES valstybės narės turėtų savo reakcinį požiūrį pakeisti 
prognozuojamuoju požiūriu, ir pažymi, kad svarbu burtis su panašiai mąstančiais 
strateginiais partneriais, siekiant apginti Vakarų vertybes;

3. primina, kad ES vadovaujamos civilinės misijos nedavė rezultatų, ir ragina Komisiją 
pradėti nepriklausomą ir skaidrų visų buvusių ir dabartinių tarptautinių civilinių ir 

2 OL C 356, 2018 10 4, p. 130.
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policijos operacijų (ar misijų) auditą;

4. mano, kad ateinančiais metais ES valstybės narės pirmenybę turėtų teikti konfliktų 
prevencijai, taikos kūrimui ir taikiam konfliktų sprendimui, visų pirma artimiausiose ES 
kaimyninėse šalyse;

5. primena, kad šiuolaikinėms demokratinėms valstybėms reikia nevaržomai veikiančių 
įstatymų leidėjų, todėl pabrėžia, kad svarbu remti parlamentų darbą tiek Vakarų 
Balkanų, tiek kaimyninėse šalyse;

6. primena, kad valstybės narės yra suverenios, ir pabrėžia, kad reikia bendradarbiavimą 
užtikrinančios užsienio ir saugumo politikos, kuri savo esme nebūtų priverstinė;

7. ragina parengti patikimą Vakarų Balkanų strategiją, kurioje nebūtų numatyta jokia 
tolesnė plėtra į tokias šalis, kaip Albanija, Bosnija ir Hercegovina ir Kosovas;

8. ragina valstybes nares stiprinti savo pajėgumus ir skatinti bendradarbiavimą bei 
keitimąsi informacija, kad valstybiniai ir nevalstybiniai subjektai iš trečiųjų šalių 
negalėtų priešiškai kištis į valstybių narių sprendimų priėmimo procesą;

9. pripažįsta, kad viena iš pagrindinių grėsmių ES saugumui kyla dėl masinės ir 
nekontroliuojamos migracijos, ir mano, kad šis klausimas turėtų būti iš esmės 
sprendžiamas valstybių narių užsienio ir saugumo politika;

10. atkreipia dėmesį į islamizmo Europai keliamą grėsmę ir ragina sutelkti pastangas šiam 
iššūkiui įveikti, bendradarbiaujant su tokiais partneriais, kaip Jungtinės Amerikos 
Valstijos ir Rusija;

11. pabrėžia, kad reikia sustabdyti partnerystės ir plėtros procedūras su Turkija, visų pirma 
dėl nuolatinių neteisėtų šios šalies veiksmų, pavyzdžiui, invazijos į Siriją ir Libiją, ir 
neteisėtos gręžimo veiklos nepriklausomų valstybių Kipro ir Graikijos salų teritorijoje;

12. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybos Pirmininkui, 
Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai 
įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai bei valstybėms narėms.
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