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8.1.2020 A9-0054/4

Pakeitimas 4
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Anne-Sophie 
Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0054/2019
David McAllister
Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo
(2019/2136(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
J a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 Ja. kadangi Jungtinių Amerikos 
Valstijų vykdoma užsienio politika, visų 
pirma vadovaujant D. Trumpui, sudarkė 
daugiašališkumo ir teisinės valstybės 
principus ir padidino įtampą, kuri veda 
pasaulį ir Europą link karo;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/5

Pakeitimas 5
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0054/2019
David McAllister
Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo
(2019/2136(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
G konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

G. kadangi nė viena valstybė narė 
negali pati viena susidoroti su bet kokiais 
Europos žemyne ir jo artimoje aplinkoje 
kylančiais iššūkiais; kadangi turėtų būti 
paisoma ir užtikrinamas valstybių narių 
lygybės principas rengiant ES užsienio ir 
saugumo politiką ir veiksmus; kadangi 
turėtų būti paisoma nacionalinių 
parlamentų išimtinių teisių jų valstybės 
užsienio ir saugumo politikos srityje; 
kadangi plataus užmojo, patikima ir 
veiksminga bendra užsienio politika turi 
būti grindžiama pakankamais finansiniais 
ištekliais ir laiku vykdomais ryžtingais ES 
veiksmais; kadangi ES išorės politikos 
priemonės turi būti naudojamos 
nuosekliau ir darniau;

G. kadangi nė viena valstybė narė 
negali pati viena susidoroti su jokiais 
Europos žemyne ir jo artimoje aplinkoje 
kylančiais iššūkiais; kadangi turėtų būti 
paisomas ir užtikrinamas valstybių narių 
lygybės principas rengiant ES užsienio ir 
saugumo politiką ir veiksmus; kadangi 
turėtų būti paisoma nacionalinių 
parlamentų išimtinių teisių jų valstybės 
užsienio ir saugumo politikos srityje; 
kadangi primena, kad jokia valstybė narė, 
šalis kandidatė ar partnerė negali būti 
verčiama užimti tam tikros užsienio 
politikos pozicijos ar imtis veiksmų prieš 
savo valią, negavus demokratinio 
gyventojų pritarimo ir nepriėmus 
parlamento sprendimų; kadangi 
primygtinai reikalauja, kad būtų 
gerbiama ir užtikrinama valstybių narių 
lygybė rengiant ES užsienio ir saugumo 
politiką ir veiksmus; kadangi pabrėžia, 
kad būtina gerbti nacionalinių 
parlamentų išimtines teises jų valstybių 
užsienio ir saugumo politikos srityje;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/6

Pakeitimas 6
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0054/2019
David McAllister
Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo
(2019/2136(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. apgailestauja dėl to, kad Jungtinės 
Amerikos Valstijos palaipsniui vis mažiau 
dalyvauja daugiašalėje pasaulio tvarkoje, 
pvz., jos pasitraukė iš Paryžiaus susitarimo, 
Bendro visapusiško veiksmų plano 
(BVVP), Jungtinių Tautų žmogaus teisių 
tarybos ir UNESCO, ir dėl to, kad jos 
nusprendė nutraukti savo finansavimą 
Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūrai 
Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose 
Rytuose (UNRWA); atsižvelgdamas į tai, 
labai pritaria tam, kad visos šalys saugotų 
ir visapusiškai įgyvendintų BVVP, kuris 
yra sudėtinė pasaulinės daugiašalės tvarkos 
ir ginklų neplatinimo režimo dalis ir 
prisideda prie regioninio saugumo 
Artimuosiuose Rytuose; nepritaria tam, kad 
Jungtinės Amerikos Valstijos po to, kai 
pasitraukė iš BVVP, vienašališkai iš naujo 
nustatytų ekstrateritorialias sankcijas, nes 
tai labai kenkia teisėtiems ES 
ekonominiams ir užsienio politikos 
interesams; ragina ES ir jos valstybes nares 
stiprinti vienybę, atgrasomąjį poveikį ir 
atsparumą trečiųjų šalių antrinių sankcijų 
įvedimui ir būti pasirengusias imtis 
atsakomųjų priemonių prieš bet kurią šalį, 
kuri kenkia teisėtiems ES interesams, 
taikydama antrines sankcijas;

4. apgailestauja dėl to, kad Jungtinės 
Amerikos Valstijos palaipsniui vis mažiau 
dalyvauja daugiašalėje pasaulio tvarkoje, 
pvz., jos pasitraukė iš Paryžiaus susitarimo, 
Bendro visapusiško veiksmų plano 
(BVVP), Jungtinių Tautų žmogaus teisių 
tarybos ir UNESCO, ir dėl to, kad jos 
nusprendė nutraukti savo finansavimą 
Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūrai 
Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose 
Rytuose (UNRWA); atsižvelgdamas į tai, 
labai pritaria tam, kad visos šalys saugotų 
ir visapusiškai įgyvendintų BVVP, kuris 
yra sudėtinė pasaulinės daugiašalės tvarkos 
ir ginklų neplatinimo režimo dalis ir 
prisideda prie regioninio saugumo 
Artimuosiuose Rytuose; nepritaria tam, kad 
Jungtinės Amerikos Valstijos po to, kai 
pasitraukė iš BVVP, vienašališkai iš naujo 
nustatytų ekstrateritorialias sankcijas, nes 
tai labai kenkia teisėtiems ES 
ekonominiams ir užsienio politikos 
interesams; ragina ES ir jos valstybes nares 
stiprinti vienybę, atgrasomąjį poveikį ir 
atsparumą trečiųjų šalių antrinių sankcijų 
įvedimui ir būti pasirengusias imtis 
atsakomųjų priemonių prieš bet kurią šalį, 
kuri kenkia teisėtiems ES interesams, 
taikydama antrines sankcijas; griežtai 
smerkia neteisėtą JAV kariuomenės 
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įvykdytą išpuolį 2020 m. sausio mėn. 
Irake, kurį nurodė įvykdyti JAV 
prezidentas Donaldas Trumpas ir per kurį 
buvo nužudytas Irano generolas Qasemas 
Soleimani, o dėl to itin padidėjo įtampa 
tarp Vašingtono ir Teherano; pareiškia, 
kad yra itin susirūpinęs, jog toks padėties 
paaštrėjimas gali dar labiau pakenkti 
daugiašališkumui, tarptautinei teisei, 
teisinės valstybės principams, 
demokratijai, žmogaus teisių, pagrindinių 
laisvių paisymui, laisvai ir sąžiningai 
prekybai ir nesmurtiniam konfliktų 
sprendimui, sukeliant didelę sumaištį; 
pabrėžia, kad ES turėtų turėti 
nepriklausomą politiką dėl Irano, kuri 
būtų pagrįsta dialogu, prekyba, 
nusiginklavimu ir bendradarbiavimu;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/7

Pakeitimas 7
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Anne-Sophie Pelletier, Miguel 
Urbán Crespo
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0054/2019
David McAllister
Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo
(2019/2136(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 4a. pabrėžia, kad ES ir jos valstybėms 
narėms reikia naujos strategijos dėl 
transatlantinės bendrų interesų ir 
tradicinių sąjungininkų vizijos, taip pat 
siekiant užtikrinti ES strateginį 
savarankiškumą; taip pat pabrėžia, kad 
diskusijos dėl strateginio savarankiškumo 
neturėtų būti grindžiamos kariniais 
aspektais, bet per jas turėtų būti keliami 
klausimai, kaip ES ir jos valstybėms 
narėms pagerinti savo gebėjimą 
savarankiškai veikti tarptautinėje arenoje, 
nepaisant ekonominio ir politinio 
spaudimo iš trečiųjų šalių, taip pat 
bendradarbiauti su savo pasirinktais 
partneriais;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/8

Pakeitimas 8
Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu Pineda, Emmanuel 
Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Özlem Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel 
Urbán Crespo
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0054/2019
David McAllister
Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo
(2019/2136(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. pakartoja, kad būtina nedelsiant 
stiprinti ES atsparumą ir nepriklausomumą, 
sutvirtinant BUSP, pagal kurį būtų 
įsipareigota taikai, regioniniam ir 
tarptautiniam saugumui, žmogaus teisėms, 
socialiniam teisingumui, pagrindinėms 
laisvėms ir teisinei valstybei Europoje, jos 
kaimynystėje bei visame pasaulyje; 
pabrėžia, kad ES patikimumas pasaulyje 
priklauso nuo to, ar šie principai 
puoselėjami ir ar jų laikomasi; mano, kad 
tokia sutvirtinta BUSP turėtų būti 
nuoseklesnė, apimti ne tik tradicinę 
švelniąją galią, bet ir stiprią BSGP, 
veiksmingą sankcijų politiką ir 
tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovojant 
su terorizmu; pakartoja savo raginimą 
skubiai priimti ES sankcijų žmogaus 
teisių srityje mechanizmą (t. y. 
vadinamojo S. Magnitskio akto ES 
versiją), pagal kurį būtų galima numatyti 
tikslines sankcijas asmenims, 
prisidėjusiems prie rimtų žmogaus teisių 
pažeidimų;

8. pakartoja, kad būtina nedelsiant 
stiprinti ES atsparumą ir nepriklausomumą, 
sukuriant naują BUSP, pagal kurį būtų 
įsipareigota taikai, regioniniam ir 
tarptautiniam saugumui, žmogaus teisėms, 
socialiniam teisingumui, pagrindinėms 
laisvėms ir teisinei valstybei ES, jos 
kaimynystėje ir visame pasaulyje; 
pabrėžia, kad ES patikimumas pasaulyje 
priklauso nuo to, ar šie principai 
puoselėjami ir ar jų laikomasi; mano, kad 
sankcijų politika įrodė, kad yra 
neveiksminga ir nenaudinga, taip pat tai, 
kad ji daro tiesioginę ar netiesioginę įtaką 
piliečiams ir visiems gyventojams;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/9

Pakeitimas 9
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0054/2019
David McAllister
Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo
(2019/2136(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
28 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 28a. primena, kad pagal ES sutarties 
41 straipsnio 2 dalį einamosios išlaidos, 
patiriamos dėl karinio ar gynybinio 
pobūdžio operacijų, negali būti 
finansuojamos iš ES biudžeto;

Or. en



AM\1196065LT.docx PE643.453v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

8.1.2020 A9-0054/10

Pakeitimas 10
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0054/2019
David McAllister
Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo
(2019/2136(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
30 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 30a. reiškia didelį susirūpinimą dėl to, 
kad 2021–2027 m. pasiūlytos finansinės 
priemonės neatitinka Europos 
Parlamento reikalavimų užtikrinti 
patikimą demokratinį ir skaidrų Europos 
Parlamento ir nacionalinių parlamentų 
vykdomą tikrinimą, kaip nurodyta 
2018 m. balandžio 18 d. Parlamento 
rezoliucijoje „ES išorės finansavimo 
priemonių įgyvendinimas: 2017 m. 
laikotarpio vidurio peržiūra ir būsima 
struktūra po 2020 m.“1; primygtinai 
ragina visoms išorės finansavimo 
priemonėms taikyti sugriežtintos 
parlamentinės kontrolės ir tikrinimo 
procedūras; ragina didinti finansinių 
priemonių įgyvendinimo skaidrumą 
sukuriant vieną bendrą skaidrią viešą 
projektų ir veiksmų duomenų bazę;
______________________________
1 OL C 390, 2019 11 18, p. 76.

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/11

Pakeitimas 11
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Emmanuel Maurel, 
Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem Demirel, Anne-Sophie Pelletier, 
Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0054/2019
David McAllister
Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo
(2019/2136(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
57 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 57a. pabrėžia, kad ES BUSP turėtų būti 
nukreipta į kovą su pagrindinėmis 
tarptautinio nestabilumo ir 
destabilizuojančių konfliktų priežastimis, 
pvz., skurdu, nelygybe, ekonominių 
galimybių ir galimybių gauti išsilavinimą 
stoka, socialine atskirtimi, ginkluotais 
konfliktais, nedemokratiniu ir 
neveiksmingu valdymu, korupcija ir 
klimato kaita;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/12

Pakeitimas 12
Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu Pineda, Marisa 
Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0054/2019
David McAllister
Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo
(2019/2136(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
57 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 57b. primygtinai ragina ES ir jos 
valstybes nares pasirašyti Sutartį dėl 
branduolinio ginklo uždraudimo 
(Uždraudimo sutartis) ir imtis politinės 
lyderės vaidmens daugiašaliame 
branduolinio nusiginklavimo procese; 
pabrėžia, kad karinis deeskalavimas ir 
nusiginklavimas yra pagrindiniai 
pasaulinio ir ES saugumo ramsčiai;

Or. en


