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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad dabartinėje pasaulinio saugumo aplinkoje neatsiejama ES strateginio 
savarankiškumo dalis turėtų būti nuo nieko nepriklausantis pajėgumas užtikrinti savo 
piliečių saugumą;

2. pabrėžia, jog labai svarbu, kad ES piliečiai remtų politinį ES gynybos politikos užmojį; 
pabrėžia, kad, remiantis naujausiomis viešosios nuomonės apklausomis, trys 
ketvirtadaliai ES piliečių palankiai vertina bendrą valstybių narių saugumo ir gynybos 
politiką (nuo 2004 m. tokių palankiai padėtį vertinančių piliečių dalis nuolat viršijo 
70 %);

3. palankiai vertina išrinktosios Komisijos pirmininkės U. von der Leyen politines gaires, 
kurios grindžiamos „geopolitiniu“ aspektu, ir pabrėžia, kad per ateinančius penkerius 
metus reikia imtis ryžtingų veiksmų kuriant tikrą Europos gynybos sąjungą; be to, 
palankiai vertina papildomus įsipareigojimus įgyvendinti ilgalaikį Parlamento prašymą, 
kad institucijos skirtų daugiau dėmesio gynybai ir to siekdamos įkurtų, kaip siūloma, 
specialų generalinį direktoratą;

4. pažymi, kad neseniai kelios valstybės narės paragino įsteigti ES saugumo tarybą; mano, 
kad šią koncepciją reikia apibrėžti dar prieš įvertinant jos pridėtinę vertę;

5. mano, kad ES baltoji knyga dėl saugumo ir gynybos būtų esminė strateginė priemonė, 
kuria būtų siekiama stiprinti ES gynybos politikos valdymą ir nuosekliai formuoti 
Europos gynybos sąjungą; šioje knygoje būtų pateikti strateginiai ilgalaikiai planai ir 
būtų sudarytos sąlygos palaipsniui suderinti gynybos ciklus visose valstybėse narėse; 
ragina Tarybą ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai 
ir Komisijos pirmininko pavaduotoją (angl. VP/HR) parengti tokią priemonę, be kita ko, 
siekiant ją įtraukti, į daugiametės finansinės programos (DFP) planavimą, ir toliau 
užtikrinant ES visuotinės saugumo ir gynybos strategijos įgyvendinimo plano, 
suderintos metinės peržiūros gynybos srityje (angl. CARD) ir nuolatinio struktūrizuoto 
bendradarbiavimo (PESCO) nuoseklumą;

6. pabrėžia, kad gilesnė integracija saugumo ir gynybos srityse turėtų apimti ir didesnę 
demokratinę parlamentinę kontrolę; todėl pakartoja, kad reikia stiprinti Europos 
Parlamento vaidmenį šioje srityje –, įkuriant visapusišką saugumo ir gynybos komitetą, 
kurį papildytų bendri tarpparlamentiniai nacionalinių parlamentų atstovų ir Europos 
Parlamento narių susitikimai;

7. pakartoja, kad reikia panaikinti kliūtis, trukdančias dislokuoti ES kovines grupes, ir 
mano, kad vienbalsiškumo Taryboje reikalavimas trukdo įgyvendinti esminį šių grupių 
tikslą – veikti kaip kariniai greitojo reagavimo pajėgumai, reaguojantys į kylančias 
krizes ir konfliktus visame pasaulyje;

8. pabrėžia, kad būsima konferencija dėl Europos ateities turėtų apimti svarstymus dėl 
būsimos Europos gynybos sąjungos, o ypač tai, kad reikia sukurti Europos intervencines 
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pajėgas, kurioms būtų užtikrinti pakankamai veiksmingi gynybos pajėgumai taikai 
palaikyti, konfliktų prevencijai vykdyti ir tarptautiniam saugumui stiprinti, 
vadovaujantis Jungtinių Tautų Chartija ir vykdant Europos Sąjungos sutarties (ES 
sutartis) 43 straipsnio 1 dalyje nustatytas užduotis;

9. primygtinai ragina Tarybą, atsižvelgiant į tai, kad Jungtinė Karalystė siekia išstoti iš ES, 
skubiai sukurti tvarką dėl trečiųjų šalių dalyvavimo nuolatinio struktūrizuoto 
bendradarbiavimo (PESCO) sistemoje;

10. dar kartą patvirtina Sąjungos įsipareigojimą NATO, kuri išlieka pagrindiniu mūsų 
bendros saugumo politikos ramsčiu; tačiau pažymi, kad glaudus ES ir jos artimiausių 
sąjungininkų bendradarbiavimas neturėtų kliudyti kurti Europos gynybos sąjungą;

11. pabrėžia, jog pritaria, kad būtų įsteigtos ES autonominės žvalgybos pajėgos, kurios 
turėtų padėti siekti bendros saugumo politikos tikslų ir užtikrinti nacionalinių žvalgybos 
tarnybų sąveikumą; 

12. ragina apsvarstyti, kokį vaidmenį turėtų atlikti Europos gynybos agentūra palaipsniui 
formuojant bendrą ES gynybos politiką; 

13. mano, kad tolesni patikslinimai dėl tarpusavio pagalbos nuostatos (ES sutarties 
42 straipsnio 7 dalis) ir solidarumo sąlygos (Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 222 straipsnis) taikymo, įgyvendinimo ir tarpusavio sąsajų yra visiškai 
pagrįsti.


