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Pakeitimas 327
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
41 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

41. palankiai vertina 2017 m. birželio 
mėn. Komisijos pasiūlymą įsteigti 
Europos gynybos fondą (EGF), kuris 
sudarytų galimybes skatinti valstybių 
narių bendradarbiavimą ir remti Europos 
gynybos pramonę; pažymi, kad šis 
pasiūlymas yra pirmoji iniciatyva 
Bendrijos lėšas naudoti tiesiogiai gynybos 
projektams remti; pripažįsta, kad tai yra 
didelis politinis ir pramoninis Europos 
gynybos pasiekimas; pažymi, kad šis 
Europos gynybos fondas galėtų finansuoti 
struktūrinius projektus, pvz., Europos 
ateities orlaivį, Europos ateities tanką ar 
ES priešraketinės gynybos sistemą; 
pažymi, kad 2019 m. parengiamųjų 
veiksmų darbo programoje daugiausia 
dėmesio bus skiriama elektromagnetinio 
spektro dominavimui ir revoliucingosioms 
ateities technologijoms gynybos srityje – 
tai dvi pagrindinės sritys, kurios leistų 
užtikrinti ilgalaikį Europos technologinį 
nepriklausomumą; taip pat palankiai 
vertina tai, kad 2019 m. kovo mėn. 
Komisija priėmė pirmąją Europos 
gynybos pramonės plėtros programą 
(EGPPP) ir paskelbė devynis kvietimus 
teikti pasiūlymus 2019 metams, įskaitant 
kvietimą teikti pasiūlymus dėl Eurodrono, 
kuris yra itin svarbus Europos 
strateginiam savarankiškumui; pabrėžia, 
kad 2020 m. bus paskelbta dar dvylika 
kitų kvietimų teikti pasiūlymus, 
apimančių visų sričių (oro, sausumos, 
jūros, kibernetinės erdvės ir kosmoso) 
prioritetinius klausimus; atkreipia dėmesį 
į šiuo metu valstybių narių priimamų 
viešųjų pirkimų sprendimų ir Europos 
gynybos fondo (EGF) pramoninio ir 
technologinio bendradarbiavimo 
perspektyvų sąsajas;

Išbraukta.
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Or. fr

Pakeitimas 328
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
41 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

41. palankiai vertina 2017 m. birželio 
mėn. Komisijos pasiūlymą įsteigti Europos 
gynybos fondą (EGF), kuris sudarytų 
galimybes skatinti valstybių narių 
bendradarbiavimą ir remti Europos 
gynybos pramonę; pažymi, kad šis 
pasiūlymas yra pirmoji iniciatyva 
Bendrijos lėšas naudoti tiesiogiai gynybos 
projektams remti; pripažįsta, kad tai yra 
didelis politinis ir pramoninis Europos 
gynybos pasiekimas; pažymi, kad šis 
Europos gynybos fondas galėtų finansuoti 
struktūrinius projektus, pvz., Europos 
ateities orlaivį, Europos ateities tanką ar ES 
priešraketinės gynybos sistemą; pažymi, 
kad 2019 m. parengiamųjų veiksmų darbo 
programoje daugiausia dėmesio bus 
skiriama elektromagnetinio spektro 
dominavimui ir revoliucingosioms ateities 
technologijoms gynybos srityje – tai dvi 
pagrindinės sritys, kurios leistų užtikrinti 
ilgalaikį Europos technologinį 
nepriklausomumą; taip pat palankiai 
vertina tai, kad 2019 m. kovo mėn. 
Komisija priėmė pirmąją Europos gynybos 
pramonės plėtros programą (EGPPP) ir 
paskelbė devynis kvietimus teikti 
pasiūlymus 2019 metams, įskaitant 
kvietimą teikti pasiūlymus dėl Eurodrono, 
kuris yra itin svarbus Europos strateginiam 
savarankiškumui; pabrėžia, kad 2020 m. 
bus paskelbta dar dvylika kitų kvietimų 
teikti pasiūlymus, apimančių visų sričių 
(oro, sausumos, jūros, kibernetinės erdvės 
ir kosmoso) prioritetinius klausimus; 
atkreipia dėmesį į šiuo metu valstybių 
narių priimamų viešųjų pirkimų sprendimų 
ir Europos gynybos fondo (EGF) 

41. palankiai vertina 2017 m. birželio 
mėn. Komisijos pasiūlymą įsteigti Europos 
gynybos fondą (EGF), kuris sudarytų 
galimybes skatinti valstybių narių 
bendradarbiavimą ir remti gynybos 
pramonę visoje Sąjungoje, įskaitant 
tarpvalstybines MVĮ; pažymi, kad šis 
pasiūlymas yra pirmoji iniciatyva 
Bendrijos lėšas naudoti tiesiogiai gynybos 
projektams remti; pripažįsta, kad tai yra 
didelis politinis ir pramoninis Europos 
gynybos pasiekimas; pažymi, kad šis 
Europos gynybos fondas galėtų finansuoti 
struktūrinius projektus, pvz., Europos 
ateities orlaivį, Europos ateities tanką ar ES 
priešraketinės gynybos sistemą, taip pat 
mažus ir vidutinius projektus, kuriais 
būtų kuriami naujoviški į ateitį orientuoti 
sprendimai gynybos srityje; pažymi, kad 
2019 m. parengiamųjų veiksmų darbo 
programoje daugiausia dėmesio skiriama 
elektromagnetinio spektro dominavimui ir 
revoliucingosioms ateities technologijoms 
gynybos srityje – tai dvi pagrindinės sritys, 
kurios leistų užtikrinti ilgalaikį Europos 
technologinį nepriklausomumą; taip pat 
palankiai vertina tai, kad 2019 m. kovo 
mėn. Komisija priėmė pirmąją darbo 
programą „Europos gynybos pramonės 
plėtros programa“ (EGPPP) ir paskelbė 
devynis kvietimus teikti pasiūlymus 2019 
metams; atkreipia dėmesį į tai, kad į 2019 
m. Europos gynybos pramonės plėtros 
programos kvietimus teikti paraiškas 
įtrauktas Eurodronas, kuris yra svarbus 
Europos strateginio savarankiškumo 
pajėgumas, ir konkrečiai mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms skirtas kvietimas 
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pramoninio ir technologinio 
bendradarbiavimo perspektyvų sąsajas;

teikti pasiūlymus, skatinant inovacijas 
visoje Sąjungoje; pabrėžia, kad 2020 m. 
bus paskelbta dar dvylika kitų kvietimų 
teikti pasiūlymus, apimančių visų sričių 
(oro, sausumos, jūros, kibernetinės erdvės 
ir kosmoso) prioritetinius klausimus; 
atkreipia dėmesį į EGF svarbą Europos 
Sąjungos gynybos pramonės inovacijoms, 
konkurencingumui, veiksmingumui ir 
tarpvalstybiniam bendradarbiavimui 
visoje ES; atkreipia dėmesį į šiuo metu 
valstybių narių priimamų viešųjų pirkimų 
sprendimų ir Europos gynybos fondo 
(EGF) pramoninio ir technologinio 
bendradarbiavimo perspektyvų sąsajas;

Or. en

Pakeitimas 329
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
41 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

41. palankiai vertina 2017 m. birželio 
mėn. Komisijos pasiūlymą įsteigti Europos 
gynybos fondą (EGF), kuris sudarytų 
galimybes skatinti valstybių narių 
bendradarbiavimą ir remti Europos 
gynybos pramonę; pažymi, kad šis 
pasiūlymas yra pirmoji iniciatyva 
Bendrijos lėšas naudoti tiesiogiai gynybos 
projektams remti; pripažįsta, kad tai yra 
didelis politinis ir pramoninis Europos 
gynybos pasiekimas; pažymi, kad šis 
Europos gynybos fondas galėtų finansuoti 
struktūrinius projektus, pvz., Europos 
ateities orlaivį, Europos ateities tanką ar 
ES priešraketinės gynybos sistemą; 
pažymi, kad 2019 m. parengiamųjų 
veiksmų darbo programoje daugiausia 
dėmesio bus skiriama elektromagnetinio 
spektro dominavimui ir revoliucingosioms 
ateities technologijoms gynybos srityje – 
tai dvi pagrindinės sritys, kurios leistų 

41. atmeta 2017 m. birželio mėn. 
Komisijos pasiūlymą įsteigti Europos 
gynybos fondą (EGF), kuris sudarytų 
galimybes skatinti valstybių narių 
bendradarbiavimą ir remti Europos 
gynybos pramonę; pažymi, kad šis 
pasiūlymas yra pirmoji iniciatyva 
Bendrijos lėšas naudoti tiesiogiai gynybos 
projektams remti; pažymi, kad 2019 m. 
parengiamųjų veiksmų darbo programoje 
daugiausia dėmesio bus skiriama 
elektromagnetinio spektro dominavimui ir 
revoliucingosioms ateities technologijoms 
gynybos srityje; taip pat nepalankiai 
vertina tai, kad 2019 m. kovo mėn. 
Komisija priėmė pirmąją Europos gynybos 
pramonės plėtros programą (EGPPP) ir 
paskelbė devynis kvietimus teikti 
pasiūlymus 2019 metams, įskaitant 
kvietimą teikti pasiūlymus dėl Eurodrono; 
pabrėžia, kad 2020 m. bus paskelbta dar 
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užtikrinti ilgalaikį Europos technologinį 
nepriklausomumą; taip pat palankiai 
vertina tai, kad 2019 m. kovo mėn. 
Komisija priėmė pirmąją Europos gynybos 
pramonės plėtros programą (EGPPP) ir 
paskelbė devynis kvietimus teikti 
pasiūlymus 2019 metams, įskaitant 
kvietimą teikti pasiūlymus dėl Eurodrono, 
kuris yra itin svarbus Europos 
strateginiam savarankiškumui; pabrėžia, 
kad 2020 m. bus paskelbta dar dvylika kitų 
kvietimų teikti pasiūlymus, apimančių visų 
sričių (oro, sausumos, jūros, kibernetinės 
erdvės ir kosmoso) prioritetinius 
klausimus; atkreipia dėmesį į šiuo metu 
valstybių narių priimamų viešųjų pirkimų 
sprendimų ir Europos gynybos fondo 
(EGF) pramoninio ir technologinio 
bendradarbiavimo perspektyvų sąsajas;

dvylika kitų kvietimų teikti pasiūlymus, 
apimančių visų sričių (oro, sausumos, 
jūros, kibernetinės erdvės ir kosmoso) 
klausimus; atkreipia dėmesį į šiuo metu 
valstybių narių priimamų viešųjų pirkimų 
sprendimų ir Europos gynybos fondo 
(EGF) pramoninio ir technologinio 
bendradarbiavimo perspektyvų sąsajas; 
pabrėžia, kad Europos gynybos fondui, 
ES gynybos mokslinių tyrimų programai, 
Europos gynybos fondui ir kariniam 
mobilumui skirtos V antraštinės dalies 
sukūrimas aiškiai pažeidžia ES sutarties 
41 straipsnio 2 dalies nuostatas, pagal 
kurias jokios išlaidos, susijusios su 
karinio ar gynybinio pobūdžio veiksmais, 
negali būti priskirtos Sąjungos biudžetui; 
smerkia precedento neturinčius ES 
militarizavimo tempus ir labai dėl jų 
apgailestauja; pabrėžia, jog empiriškai 
įrodyta, kad veiksmingiausias būdas 
išsaugoti ir skatinti taiką ir stabilumą – 
sutelkti dėmesį į skurdo panaikinimą, 
besąlygišką humanitarinę pagalbą, tvarų 
ir sąžiningą ekonomikos vystymąsi, 
pasaulio mokesčių sistemos, 
lengvinančios korupciją, sustabdymą, 
taikų ir diplomatinį konfliktų sprendimą, 
nusiginklavimą, karinių pajėgų 
demobilizavimą ir reintegracijos 
programas;

Or. en

Pakeitimas 330
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
41 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

41. palankiai vertina 2017 m. birželio 
mėn. Komisijos pasiūlymą įsteigti Europos 
gynybos fondą (EGF), kuris sudarytų 
galimybes skatinti valstybių narių 
bendradarbiavimą ir remti Europos 

41. palankiai vertina 2017 m. birželio 
mėn. Komisijos pasiūlymą įsteigti Europos 
gynybos fondą (EGF), kuris koordinuotų 
nacionalines investicijas į gynybą, jas 
papildytų ir paskatintų, skatintų valstybių 
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gynybos pramonę; pažymi, kad šis 
pasiūlymas yra pirmoji iniciatyva 
Bendrijos lėšas naudoti tiesiogiai gynybos 
projektams remti; pripažįsta, kad tai yra 
didelis politinis ir pramoninis Europos 
gynybos pasiekimas; pažymi, kad šis 
Europos gynybos fondas galėtų finansuoti 
struktūrinius projektus, pvz., Europos 
ateities orlaivį, Europos ateities tanką ar ES 
priešraketinės gynybos sistemą; pažymi, 
kad 2019 m. parengiamųjų veiksmų darbo 
programoje daugiausia dėmesio bus 
skiriama elektromagnetinio spektro 
dominavimui ir revoliucingosioms ateities 
technologijoms gynybos srityje – tai dvi 
pagrindinės sritys, kurios leistų užtikrinti 
ilgalaikį Europos technologinį 
nepriklausomumą; taip pat palankiai 
vertina tai, kad 2019 m. kovo mėn. 
Komisija priėmė pirmąją Europos gynybos 
pramonės plėtros programą (EGPPP) ir 
paskelbė devynis kvietimus teikti 
pasiūlymus 2019 metams, įskaitant 
kvietimą teikti pasiūlymus dėl Eurodrono, 
kuris yra itin svarbus Europos strateginiam 
savarankiškumui; pabrėžia, kad 2020 m. 
bus paskelbta dar dvylika kitų kvietimų 
teikti pasiūlymus, apimančių visų sričių 
(oro, sausumos, jūros, kibernetinės erdvės 
ir kosmoso) prioritetinius klausimus; 
atkreipia dėmesį į šiuo metu valstybių 
narių priimamų viešųjų pirkimų sprendimų 
ir Europos gynybos fondo (EGF) 
pramoninio ir technologinio 
bendradarbiavimo perspektyvų sąsajas;

narių bendradarbiavimą kuriant 
moderniausias sąveikias gynybos 
technologijas ir įrangą ir remtų 
novatorišką ir konkurencingą Europos 
gynybos pramonę; pažymi, kad šis 
pasiūlymas yra pirmoji iniciatyva 
Bendrijos lėšas naudoti tiesiogiai gynybos 
projektams remti; pripažįsta, kad tai yra 
didelis politinis ir pramoninis Europos 
gynybos pasiekimas; pažymi, kad šis 
Europos gynybos fondas galėtų finansuoti 
struktūrinius projektus, pvz., Europos 
ateities orlaivį, Europos ateities tanką ar ES 
priešraketinės gynybos sistemą; palankiai 
vertina 2019 m. gynybos srities mokslinių 
tyrimų parengiamųjų veiksmų darbo 
programą, pagal kurią elektromagnetinio 
spektro dominavimo ir revoliucingųjų 
ateities technologijų gynybos srityje 
moksliniams tyrimams – tai dvi 
pagrindinės sritys, kurios leistų užtikrinti 
ilgalaikį Europos technologinį 
nepriklausomumą – bus skirta 25 mln. 
EUR; taip pat palankiai vertina tai, kad 
2019 m. kovo mėn. Komisija priėmė 
pirmąją Europos gynybos pramonės plėtros 
programą (EGPPP), kurioje 2019–2020 m. 
laikotarpiu bendram gynybos pajėgumų 
plėtojimui numatoma skirti 500 mln. EUR 
dydžio bendrą finansavimą, ir paskelbė 
devynis kvietimus teikti pasiūlymus 2019 
metams, įskaitant kvietimą teikti 
pasiūlymus dėl Eurodrono, kuris yra itin 
svarbus Europos strateginiam 
savarankiškumui; pabrėžia, kad 2020 m. 
bus paskelbta dar dvylika kitų kvietimų 
teikti pasiūlymus, apimančių visų sričių 
(oro, sausumos, jūros, kibernetinės erdvės 
ir kosmoso) prioritetinius klausimus; 
atkreipia dėmesį į šiuo metu valstybių 
narių priimamų viešųjų pirkimų sprendimų 
ir Europos gynybos fondo (EGF) 
pramoninio ir technologinio 
bendradarbiavimo perspektyvų sąsajas;

Or. fr

Pakeitimas 331
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Hannah Neumann
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
41 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

41. palankiai vertina 2017 m. birželio 
mėn. Komisijos pasiūlymą įsteigti Europos 
gynybos fondą (EGF), kuris sudarytų 
galimybes skatinti valstybių narių 
bendradarbiavimą ir remti Europos 
gynybos pramonę; pažymi, kad šis 
pasiūlymas yra pirmoji iniciatyva 
Bendrijos lėšas naudoti tiesiogiai gynybos 
projektams remti; pripažįsta, kad tai yra 
didelis politinis ir pramoninis Europos 
gynybos pasiekimas; pažymi, kad šis 
Europos gynybos fondas galėtų finansuoti 
struktūrinius projektus, pvz., Europos 
ateities orlaivį, Europos ateities tanką ar ES 
priešraketinės gynybos sistemą; pažymi, 
kad 2019 m. parengiamųjų veiksmų darbo 
programoje daugiausia dėmesio bus 
skiriama elektromagnetinio spektro 
dominavimui ir revoliucingosioms ateities 
technologijoms gynybos srityje – tai dvi 
pagrindinės sritys, kurios leistų užtikrinti 
ilgalaikį Europos technologinį 
nepriklausomumą; taip pat palankiai 
vertina tai, kad 2019 m. kovo mėn. 
Komisija priėmė pirmąją Europos gynybos 
pramonės plėtros programą (EGPPP) ir 
paskelbė devynis kvietimus teikti 
pasiūlymus 2019 metams, įskaitant 
kvietimą teikti pasiūlymus dėl Eurodrono, 
kuris yra itin svarbus Europos 
strateginiam savarankiškumui; pabrėžia, 
kad 2020 m. bus paskelbta dar dvylika kitų 
kvietimų teikti pasiūlymus, apimančių visų 
sričių (oro, sausumos, jūros, kibernetinės 
erdvės ir kosmoso) prioritetinius 
klausimus; atkreipia dėmesį į šiuo metu 
valstybių narių priimamų viešųjų pirkimų 
sprendimų ir Europos gynybos fondo 
(EGF) pramoninio ir technologinio 
bendradarbiavimo perspektyvų sąsajas;

41. atkreipia dėmesį į 2017 m. birželio 
mėn. Komisijos pasiūlymą įsteigti Europos 
gynybos fondą (EGF), kuris galėtų skatinti 
valstybių narių bendradarbiavimą ir remti 
kai kuriuos Europos gynybos pramonės 
suinteresuotuosius subjektus; pažymi, kad 
šis pasiūlymas yra pirmoji iniciatyva 
Bendrijos lėšas naudoti tiesiogiai gynybos 
projektams remti ir kad jo teisinis 
pagrindas tebėra silpnas; pripažįsta, kad 
tai yra esminis ES biudžeto, kuris iki šiol 
daugiausia buvo naudojamas civilinėms 
programoms finansuoti, paradigmos 
pokytis; pažymi, kad šis Europos gynybos 
fondas galėtų finansuoti struktūrinius 
projektus, pvz., Europos ateities orlaivį, 
Europos ateities tanką ar ES priešraketinės 
gynybos sistemą; pažymi, kad 2019 m. 
parengiamųjų veiksmų darbo programoje 
daugiausia dėmesio bus skiriama 
elektromagnetinio spektro dominavimui ir 
revoliucingosioms ateities technologijoms 
gynybos srityje – tai dvi pagrindinės sritys, 
kurios galėtų leisti užtikrinti ilgalaikį 
Europos technologinį nepriklausomumą; 
taip pat pažymi, kad 2019 m. kovo mėn. 
Komisija priėmė pirmąją Europos gynybos 
pramonės plėtros programą (EGPPP) ir 
paskelbė devynis kvietimus teikti 
pasiūlymus 2019 metams, įskaitant 
kvietimą teikti pasiūlymus dėl Eurodrono, 
kuris yra laikomas itin svarbiu 
šiuolaikinės karybos pajėgumu; primena 
pakartotinius Europos Parlamento 
raginimus Tarybai priimti bendrą 
poziciją, kaip naudoti ginkluotus 
nepilotuojamus orlaivius vadovaujantis 
tarptautine humanitarine teise ir 
tarptautine žmogaus teisių teise; pabrėžia, 
kad 2020 m. bus paskelbta dar dvylika kitų 
kvietimų teikti pasiūlymus, apimančių visų 
sričių (oro, sausumos, jūros, kibernetinės 
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erdvės ir kosmoso) prioritetinius 
klausimus; atkreipia dėmesį į šiuo metu 
valstybių narių priimamų viešųjų pirkimų 
sprendimų ir Europos gynybos fondo 
(EGF) pramoninio ir technologinio 
bendradarbiavimo perspektyvų sąsajas;

Or. en

Pakeitimas 332
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
41 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

41. palankiai vertina 2017 m. birželio 
mėn. Komisijos pasiūlymą įsteigti Europos 
gynybos fondą (EGF), kuris sudarytų 
galimybes skatinti valstybių narių 
bendradarbiavimą ir remti Europos 
gynybos pramonę; pažymi, kad šis 
pasiūlymas yra pirmoji iniciatyva 
Bendrijos lėšas naudoti tiesiogiai gynybos 
projektams remti; pripažįsta, kad tai yra 
didelis politinis ir pramoninis Europos 
gynybos pasiekimas; pažymi, kad šis 
Europos gynybos fondas galėtų finansuoti 
struktūrinius projektus, pvz., Europos 
ateities orlaivį, Europos ateities tanką ar 
ES priešraketinės gynybos sistemą; 
pažymi, kad 2019 m. parengiamųjų 
veiksmų darbo programoje daugiausia 
dėmesio bus skiriama elektromagnetinio 
spektro dominavimui ir revoliucingosioms 
ateities technologijoms gynybos srityje – 
tai dvi pagrindinės sritys, kurios leistų 
užtikrinti ilgalaikį Europos technologinį 
nepriklausomumą; taip pat palankiai 
vertina tai, kad 2019 m. kovo mėn. 
Komisija priėmė pirmąją Europos gynybos 
pramonės plėtros programą (EGPPP) ir 
paskelbė devynis kvietimus teikti 
pasiūlymus 2019 metams, įskaitant 
kvietimą teikti pasiūlymus dėl Eurodrono, 
kuris yra itin svarbus Europos strateginiam 
savarankiškumui; pabrėžia, kad 2020 m. 

41. atkreipia dėmesį į 2017 m. birželio 
mėn. Komisijos pasiūlymą įsteigti Europos 
gynybos fondą (EGF), kuris sudarytų 
galimybes skatinti valstybių narių 
bendradarbiavimą ir remti Europos 
gynybos pramonę; pažymi, kad šis 
pasiūlymas yra pirmoji iniciatyva 
Bendrijos lėšas naudoti tiesiogiai gynybos 
projektams remti; pažymi, kad 2019 m. 
parengiamųjų veiksmų darbo programoje 
daugiausia dėmesio bus skiriama 
elektromagnetinio spektro dominavimui ir 
revoliucingosioms ateities technologijoms 
gynybos srityje – tai dvi pagrindinės sritys, 
kurios leistų užtikrinti ilgalaikį Europos 
technologinį nepriklausomumą; taip pat 
atkreipia dėmesį į tai, kad 2019 m. kovo 
mėn. Komisija priėmė pirmąją Europos 
gynybos pramonės plėtros programą 
(EGPPP) ir paskelbė devynis kvietimus 
teikti pasiūlymus 2019 metams, įskaitant 
kvietimą teikti pasiūlymus dėl Eurodrono, 
kuris yra itin svarbus Europos strateginiam 
savarankiškumui; pabrėžia, kad 2020 m. 
bus paskelbta dar dvylika kitų kvietimų 
teikti pasiūlymus, apimančių visų sričių 
(oro, sausumos, jūros, kibernetinės erdvės 
ir kosmoso) prioritetinius klausimus; 
atkreipia dėmesį į šiuo metu valstybių 
narių priimamų viešųjų pirkimų sprendimų 
ir Europos gynybos fondo (EGF) 
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bus paskelbta dar dvylika kitų kvietimų 
teikti pasiūlymus, apimančių visų sričių 
(oro, sausumos, jūros, kibernetinės erdvės 
ir kosmoso) prioritetinius klausimus; 
atkreipia dėmesį į šiuo metu valstybių 
narių priimamų viešųjų pirkimų sprendimų 
ir Europos gynybos fondo (EGF) 
pramoninio ir technologinio 
bendradarbiavimo perspektyvų sąsajas;

pramoninio ir technologinio 
bendradarbiavimo perspektyvų sąsajas;

Or. en

Pakeitimas 333
Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
41 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

41. palankiai vertina 2017 m. birželio 
mėn. Komisijos pasiūlymą įsteigti Europos 
gynybos fondą (EGF), kuris sudarytų 
galimybes skatinti valstybių narių 
bendradarbiavimą ir remti Europos 
gynybos pramonę; pažymi, kad šis 
pasiūlymas yra pirmoji iniciatyva 
Bendrijos lėšas naudoti tiesiogiai gynybos 
projektams remti; pripažįsta, kad tai yra 
didelis politinis ir pramoninis Europos 
gynybos pasiekimas; pažymi, kad šis 
Europos gynybos fondas galėtų finansuoti 
struktūrinius projektus, pvz., Europos 
ateities orlaivį, Europos ateities tanką ar ES 
priešraketinės gynybos sistemą; pažymi, 
kad 2019 m. parengiamųjų veiksmų darbo 
programoje daugiausia dėmesio bus 
skiriama elektromagnetinio spektro 
dominavimui ir revoliucingosioms ateities 
technologijoms gynybos srityje – tai dvi 
pagrindinės sritys, kurios leistų užtikrinti 
ilgalaikį Europos technologinį 
nepriklausomumą; taip pat palankiai 
vertina tai, kad 2019 m. kovo mėn. 
Komisija priėmė pirmąją Europos gynybos 
pramonės plėtros programą (EGPPP) ir 
paskelbė devynis kvietimus teikti 
pasiūlymus 2019 metams, įskaitant 

41. palankiai vertina 2017 m. birželio 
mėn. Komisijos pasiūlymą įsteigti Europos 
gynybos fondą (EGF), kuris sudarytų 
galimybes skatinti valstybių narių 
bendradarbiavimą ir remti Europos 
gynybos pramonę; pažymi, kad šis 
pasiūlymas yra pirmoji iniciatyva 
Bendrijos lėšas naudoti tiesiogiai gynybos 
projektams remti; pripažįsta, kad tai yra 
didelis politinis ir pramoninis Europos 
gynybos pasiekimas; pabrėžia, kad šis 
biudžetas turi būti vykdomas skaidriai ir 
įtraukiai, neremiant dvišalio 
bendradarbiavimo, bet sudarant 
palankesnes sąlygas tikram 
bendradarbiavimui pramonės srityje 
Europos lygmeniu; pažymi, kad šis 
Europos gynybos fondas galėtų finansuoti 
struktūrinius projektus, pvz., Europos 
ateities orlaivį, Europos ateities tanką ar ES 
priešraketinės gynybos sistemą; pažymi, 
kad 2019 m. parengiamųjų veiksmų darbo 
programoje daugiausia dėmesio bus 
skiriama elektromagnetinio spektro 
dominavimui ir revoliucingosioms ateities 
technologijoms gynybos srityje – tai dvi 
pagrindinės sritys, kurios leistų užtikrinti 
ilgalaikį Europos technologinį 
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kvietimą teikti pasiūlymus dėl Eurodrono, 
kuris yra itin svarbus Europos strateginiam 
savarankiškumui; pabrėžia, kad 2020 m. 
bus paskelbta dar dvylika kitų kvietimų 
teikti pasiūlymus, apimančių visų sričių 
(oro, sausumos, jūros, kibernetinės erdvės 
ir kosmoso) prioritetinius klausimus; 
atkreipia dėmesį į šiuo metu valstybių 
narių priimamų viešųjų pirkimų sprendimų 
ir Europos gynybos fondo (EGF) 
pramoninio ir technologinio 
bendradarbiavimo perspektyvų sąsajas;

nepriklausomumą; taip pat palankiai 
vertina tai, kad 2019 m. kovo mėn. 
Komisija priėmė pirmąją Europos gynybos 
pramonės plėtros programą (EGPPP) ir 
paskelbė devynis kvietimus teikti 
pasiūlymus 2019 metams, įskaitant 
kvietimą teikti pasiūlymus dėl Eurodrono, 
kuris yra itin svarbus Europos strateginiam 
savarankiškumui; pabrėžia, kad 2020 m. 
bus paskelbta dar dvylika kitų kvietimų 
teikti pasiūlymus, apimančių visų sričių 
(oro, sausumos, jūros, kibernetinės erdvės 
ir kosmoso) prioritetinius klausimus; 
atkreipia dėmesį į šiuo metu valstybių 
narių priimamų viešųjų pirkimų sprendimų 
ir Europos gynybos fondo (EGF) 
pramoninio ir technologinio 
bendradarbiavimo perspektyvų sąsajas;

Or. it

Pakeitimas 334
Michael Gahler

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
41 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

41. palankiai vertina 2017 m. birželio 
mėn. Komisijos pasiūlymą įsteigti Europos 
gynybos fondą (EGF), kuris sudarytų 
galimybes skatinti valstybių narių 
bendradarbiavimą ir remti Europos 
gynybos pramonę; pažymi, kad šis 
pasiūlymas yra pirmoji iniciatyva 
Bendrijos lėšas naudoti tiesiogiai gynybos 
projektams remti; pripažįsta, kad tai yra 
didelis politinis ir pramoninis Europos 
gynybos pasiekimas; pažymi, kad šis 
Europos gynybos fondas galėtų finansuoti 
struktūrinius projektus, pvz., Europos 
ateities orlaivį, Europos ateities tanką ar ES 
priešraketinės gynybos sistemą; pažymi, 
kad 2019 m. parengiamųjų veiksmų darbo 
programoje daugiausia dėmesio bus 
skiriama elektromagnetinio spektro 
dominavimui ir revoliucingosioms ateities 

41. palankiai vertina 2017 m. birželio 
mėn. Komisijos pasiūlymą įsteigti Europos 
gynybos fondą (EGF), kuris sudarytų 
galimybes skatinti valstybių narių 
bendradarbiavimą ir kooperacines 
ginklavimosi programas, siekiant plėtoti 
pajėgumus, ir remti Europos gynybos 
pramonę; pažymi, kad šis pasiūlymas yra 
pirmoji iniciatyva Bendrijos lėšas naudoti 
tiesiogiai kooperaciniams gynybos 
projektams remti; pripažįsta, kad tai yra 
didelis politinis ir pramoninis Europos 
gynybos pasiekimas; pažymi, kad šis 
Europos gynybos fondas galėtų finansuoti 
struktūrinius projektus, pvz., Europos 
ateities orlaivį, Europos ateities tanką ar ES 
priešraketinės gynybos sistemą; palankiai 
vertina ES finansuotų bandomųjų 
projektų EuroSWARM ir SPIDER 
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technologijoms gynybos srityje – tai dvi 
pagrindinės sritys, kurios leistų užtikrinti 
ilgalaikį Europos technologinį 
nepriklausomumą; taip pat palankiai 
vertina tai, kad 2019 m. kovo mėn. 
Komisija priėmė pirmąją Europos gynybos 
pramonės plėtros programą (EGPPP) ir 
paskelbė devynis kvietimus teikti 
pasiūlymus 2019 metams, įskaitant 
kvietimą teikti pasiūlymus dėl Eurodrono, 
kuris yra itin svarbus Europos strateginiam 
savarankiškumui; pabrėžia, kad 2020 m. 
bus paskelbta dar dvylika kitų kvietimų 
teikti pasiūlymus, apimančių visų sričių 
(oro, sausumos, jūros, kibernetinės erdvės 
ir kosmoso) prioritetinius klausimus; 
atkreipia dėmesį į šiuo metu valstybių 
narių priimamų viešųjų pirkimų sprendimų 
ir Europos gynybos fondo (EGF) 
pramoninio ir technologinio 
bendradarbiavimo perspektyvų sąsajas;

rezultatus; pažymi, kad 2019 m. 
parengiamųjų veiksmų darbo programoje 
daugiausia dėmesio bus skiriama 
elektromagnetinio spektro dominavimui ir 
revoliucingosioms ateities technologijoms 
gynybos srityje – tai dvi pagrindinės sritys, 
kurios leistų užtikrinti ilgalaikį Europos 
technologinį nepriklausomumą; taip pat 
palankiai vertina tai, kad 2019 m. kovo 
mėn. Komisija priėmė pirmąją Europos 
gynybos pramonės plėtros programą 
(EGPPP) ir paskelbė devynis kvietimus 
teikti pasiūlymus 2019 metams, įskaitant 
kvietimą teikti pasiūlymus dėl Eurodrono, 
kuris yra itin svarbus Europos strateginiam 
savarankiškumui; pabrėžia, kad 2020 m. 
bus paskelbta dar dvylika kitų kvietimų 
teikti pasiūlymus, apimančių visų sričių 
(oro, sausumos, jūros, kibernetinės erdvės 
ir kosmoso) prioritetinius klausimus; 
atkreipia dėmesį į šiuo metu valstybių 
narių priimamų viešųjų pirkimų sprendimų 
ir Europos gynybos fondo (EGF) 
pramoninio ir technologinio 
bendradarbiavimo perspektyvų sąsajas;

Or. de

Pakeitimas 335
Witold Jan Waszczykowski

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
41 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

41. palankiai vertina 2017 m. birželio 
mėn. Komisijos pasiūlymą įsteigti Europos 
gynybos fondą (EGF), kuris sudarytų 
galimybes skatinti valstybių narių 
bendradarbiavimą ir remti Europos 
gynybos pramonę; pažymi, kad šis 
pasiūlymas yra pirmoji iniciatyva 
Bendrijos lėšas naudoti tiesiogiai gynybos 
projektams remti; pripažįsta, kad tai yra 
didelis politinis ir pramoninis Europos 
gynybos pasiekimas; pažymi, kad šis 
Europos gynybos fondas galėtų finansuoti 

41. atkreipia dėmesį į 2017 m. birželio 
mėn. Komisijos pasiūlymą įsteigti Europos 
gynybos fondą (EGF), kuris sudarytų 
galimybes skatinti valstybių narių 
bendradarbiavimą ir remti Europos 
gynybos pramonę; pabrėžia, kad EGF 
jokiu būdu neturėtų menkinti NATO, kaip 
Europos gynybos pagrindo, pozicijos; 
pažymi, kad šis pasiūlymas yra pirmoji 
iniciatyva Bendrijos lėšas naudoti tiesiogiai 
gynybos projektams remti; pripažįsta, kad 
tai yra didelis politinis ir pramoninis 
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struktūrinius projektus, pvz., Europos 
ateities orlaivį, Europos ateities tanką ar ES 
priešraketinės gynybos sistemą; pažymi, 
kad 2019 m. parengiamųjų veiksmų darbo 
programoje daugiausia dėmesio bus 
skiriama elektromagnetinio spektro 
dominavimui ir revoliucingosioms ateities 
technologijoms gynybos srityje – tai dvi 
pagrindinės sritys, kurios leistų užtikrinti 
ilgalaikį Europos technologinį 
nepriklausomumą; taip pat palankiai 
vertina tai, kad 2019 m. kovo mėn. 
Komisija priėmė pirmąją Europos gynybos 
pramonės plėtros programą (EGPPP) ir 
paskelbė devynis kvietimus teikti 
pasiūlymus 2019 metams, įskaitant 
kvietimą teikti pasiūlymus dėl Eurodrono, 
kuris yra itin svarbus Europos strateginiam 
savarankiškumui; pabrėžia, kad 2020 m. 
bus paskelbta dar dvylika kitų kvietimų 
teikti pasiūlymus, apimančių visų sričių 
(oro, sausumos, jūros, kibernetinės erdvės 
ir kosmoso) prioritetinius klausimus; 
atkreipia dėmesį į šiuo metu valstybių 
narių priimamų viešųjų pirkimų sprendimų 
ir Europos gynybos fondo (EGF) 
pramoninio ir technologinio 
bendradarbiavimo perspektyvų sąsajas;

Europos gynybos pasiekimas; pažymi, kad 
šis Europos gynybos fondas galėtų 
finansuoti struktūrinius projektus, pvz., 
Europos ateities orlaivį, Europos ateities 
tanką ar ES priešraketinės gynybos 
sistemą; pažymi, kad 2019 m. 
parengiamųjų veiksmų darbo programoje 
daugiausia dėmesio bus skiriama 
elektromagnetinio spektro dominavimui ir 
revoliucingosioms ateities technologijoms 
gynybos srityje – tai dvi pagrindinės sritys, 
kurios leistų užtikrinti ilgalaikį Europos 
technologinį nepriklausomumą; taip pat 
palankiai vertina tai, kad 2019 m. kovo 
mėn. Komisija priėmė pirmąją Europos 
gynybos pramonės plėtros programą 
(EGPPP) ir paskelbė devynis kvietimus 
teikti pasiūlymus 2019 metams, įskaitant 
kvietimą teikti pasiūlymus dėl Eurodrono, 
kuris yra itin svarbus Europos strateginiam 
savarankiškumui; pabrėžia, kad 2020 m. 
bus paskelbta dar dvylika kitų kvietimų 
teikti pasiūlymus, apimančių visų sričių 
(oro, sausumos, jūros, kibernetinės erdvės 
ir kosmoso) prioritetinius klausimus; 
atkreipia dėmesį į šiuo metu valstybių 
narių priimamų viešųjų pirkimų sprendimų 
ir Europos gynybos fondo (EGF) 
pramoninio ir technologinio 
bendradarbiavimo perspektyvų sąsajas;

Or. en

Pakeitimas 336
Claudiu Manda

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
41 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

41. palankiai vertina 2017 m. birželio 
mėn. Komisijos pasiūlymą įsteigti Europos 
gynybos fondą (EGF), kuris sudarytų 
galimybes skatinti valstybių narių 
bendradarbiavimą ir remti Europos 
gynybos pramonę; pažymi, kad šis 
pasiūlymas yra pirmoji iniciatyva 

41. palankiai vertina 2017 m. birželio 
mėn. Komisijos pasiūlymą įsteigti Europos 
gynybos fondą (EGF), kuris sudarytų 
galimybes skatinti valstybių narių 
bendradarbiavimą ir remti Europos 
gynybos pramonę; pažymi, kad šis 
pasiūlymas yra pirmoji iniciatyva 
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Bendrijos lėšas naudoti tiesiogiai gynybos 
projektams remti; pripažįsta, kad tai yra 
didelis politinis ir pramoninis Europos 
gynybos pasiekimas; pažymi, kad šis 
Europos gynybos fondas galėtų finansuoti 
struktūrinius projektus, pvz., Europos 
ateities orlaivį, Europos ateities tanką ar ES 
priešraketinės gynybos sistemą; pažymi, 
kad 2019 m. parengiamųjų veiksmų darbo 
programoje daugiausia dėmesio bus 
skiriama elektromagnetinio spektro 
dominavimui ir revoliucingosioms ateities 
technologijoms gynybos srityje – tai dvi 
pagrindinės sritys, kurios leistų užtikrinti 
ilgalaikį Europos technologinį 
nepriklausomumą; taip pat palankiai 
vertina tai, kad 2019 m. kovo mėn. 
Komisija priėmė pirmąją Europos gynybos 
pramonės plėtros programą (EGPPP) ir 
paskelbė devynis kvietimus teikti 
pasiūlymus 2019 metams, įskaitant 
kvietimą teikti pasiūlymus dėl Eurodrono, 
kuris yra itin svarbus Europos strateginiam 
savarankiškumui; pabrėžia, kad 2020 m. 
bus paskelbta dar dvylika kitų kvietimų 
teikti pasiūlymus, apimančių visų sričių 
(oro, sausumos, jūros, kibernetinės erdvės 
ir kosmoso) prioritetinius klausimus; 
atkreipia dėmesį į šiuo metu valstybių 
narių priimamų viešųjų pirkimų sprendimų 
ir Europos gynybos fondo (EGF) 
pramoninio ir technologinio 
bendradarbiavimo perspektyvų sąsajas;

Bendrijos lėšas naudoti tiesiogiai gynybos 
projektams remti, ir pritaria tam, kad 
kitoje DFP būtų sukurtas visavertis EGF; 
pripažįsta, kad tai yra didelis politinis ir 
pramoninis Europos gynybos pasiekimas; 
pažymi, kad šis Europos gynybos fondas 
galėtų finansuoti struktūrinius projektus, 
pvz., Europos ateities orlaivį, Europos 
ateities tanką ar ES priešraketinės gynybos 
sistemą; pažymi, kad 2019 m. 
parengiamųjų veiksmų darbo programoje 
daugiausia dėmesio bus skiriama 
elektromagnetinio spektro dominavimui ir 
revoliucingosioms ateities technologijoms 
gynybos srityje – tai dvi pagrindinės sritys, 
kurios leistų užtikrinti ilgalaikį Europos 
technologinį nepriklausomumą; taip pat 
palankiai vertina tai, kad 2019 m. kovo 
mėn. Komisija priėmė pirmąją Europos 
gynybos pramonės plėtros programą 
(EGPPP) ir paskelbė devynis kvietimus 
teikti pasiūlymus 2019 metams, įskaitant 
kvietimą teikti pasiūlymus dėl Eurodrono, 
kuris yra itin svarbus Europos strateginiam 
savarankiškumui; pabrėžia, kad 2020 m. 
bus paskelbta dar dvylika kitų kvietimų 
teikti pasiūlymus, apimančių visų sričių 
(oro, sausumos, jūros, kibernetinės erdvės 
ir kosmoso) prioritetinius klausimus; 
atkreipia dėmesį į šiuo metu valstybių 
narių priimamų viešųjų pirkimų sprendimų 
ir Europos gynybos fondo (EGF) 
pramoninio ir technologinio 
bendradarbiavimo perspektyvų sąsajas;

Or. en

Pakeitimas 337
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
41 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

41. palankiai vertina 2017 m. birželio 41. palankiai vertina 2017 m. birželio 
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mėn. Komisijos pasiūlymą įsteigti Europos 
gynybos fondą (EGF), kuris sudarytų 
galimybes skatinti valstybių narių 
bendradarbiavimą ir remti Europos 
gynybos pramonę; pažymi, kad šis 
pasiūlymas yra pirmoji iniciatyva 
Bendrijos lėšas naudoti tiesiogiai gynybos 
projektams remti; pripažįsta, kad tai yra 
didelis politinis ir pramoninis Europos 
gynybos pasiekimas; pažymi, kad šis 
Europos gynybos fondas galėtų finansuoti 
struktūrinius projektus, pvz., Europos 
ateities orlaivį, Europos ateities tanką ar 
ES priešraketinės gynybos sistemą; 
pažymi, kad 2019 m. parengiamųjų 
veiksmų darbo programoje daugiausia 
dėmesio bus skiriama elektromagnetinio 
spektro dominavimui ir revoliucingosioms 
ateities technologijoms gynybos srityje – 
tai dvi pagrindinės sritys, kurios leistų 
užtikrinti ilgalaikį Europos technologinį 
nepriklausomumą; taip pat palankiai 
vertina tai, kad 2019 m. kovo mėn. 
Komisija priėmė pirmąją Europos gynybos 
pramonės plėtros programą (EGPPP) ir 
paskelbė devynis kvietimus teikti 
pasiūlymus 2019 metams, įskaitant 
kvietimą teikti pasiūlymus dėl Eurodrono, 
kuris yra itin svarbus Europos strateginiam 
savarankiškumui; pabrėžia, kad 2020 m. 
bus paskelbta dar dvylika kitų kvietimų 
teikti pasiūlymus, apimančių visų sričių 
(oro, sausumos, jūros, kibernetinės erdvės 
ir kosmoso) prioritetinius klausimus; 
atkreipia dėmesį į šiuo metu valstybių 
narių priimamų viešųjų pirkimų sprendimų 
ir Europos gynybos fondo (EGF) 
pramoninio ir technologinio 
bendradarbiavimo perspektyvų sąsajas;

mėn. Komisijos pasiūlymą įsteigti Europos 
gynybos fondą (EGF), kuris sudarytų 
galimybes skatinti valstybių narių 
bendradarbiavimą ir remti Europos 
gynybos pramonę; pažymi, kad šis 
pasiūlymas yra pirmoji iniciatyva 
Bendrijos lėšas naudoti tiesiogiai gynybos 
projektams remti; pripažįsta, kad tai yra 
didelis politinis ir pramoninis Europos 
gynybos pasiekimas; pažymi, kad šis 
Europos gynybos fondas galėtų dalyvauti 
finansuojant su struktūriniais projektais, 
pvz., su Europos ateities orlaivio, Europos 
ateities tanko ar ES priešraketinės gynybos 
sistemos projektais susijusius mokslinius 
tyrimus ir plėtrą; pažymi, kad 2019 m. 
parengiamųjų veiksmų darbo programoje 
daugiausia dėmesio bus skiriama 
elektromagnetinio spektro dominavimui ir 
revoliucingosioms ateities technologijoms 
gynybos srityje – tai dvi pagrindinės sritys, 
kurios leistų užtikrinti ilgalaikį Europos 
technologinį nepriklausomumą; taip pat 
palankiai vertina tai, kad 2019 m. kovo 
mėn. Komisija priėmė pirmąją Europos 
gynybos pramonės plėtros programą 
(EGPPP) ir paskelbė devynis kvietimus 
teikti pasiūlymus 2019 metams, įskaitant 
kvietimą teikti pasiūlymus dėl Eurodrono, 
kuris yra itin svarbus Europos strateginiam 
savarankiškumui; pabrėžia, kad 2020 m. 
bus paskelbta dar dvylika kitų kvietimų 
teikti pasiūlymus, apimančių visų sričių 
(oro, sausumos, jūros, kibernetinės erdvės 
ir kosmoso) prioritetinius klausimus; 
atkreipia dėmesį į šiuo metu valstybių 
narių priimamų viešųjų pirkimų sprendimų 
ir Europos gynybos fondo (EGF) 
pramoninio ir technologinio 
bendradarbiavimo perspektyvų sąsajas;

Or. fr

Pakeitimas 338
Raphaël Glucksmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
41 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

41. palankiai vertina 2017 m. birželio 
mėn. Komisijos pasiūlymą įsteigti Europos 
gynybos fondą (EGF), kuris sudarytų 
galimybes skatinti valstybių narių 
bendradarbiavimą ir remti Europos 
gynybos pramonę; pažymi, kad šis 
pasiūlymas yra pirmoji iniciatyva 
Bendrijos lėšas naudoti tiesiogiai gynybos 
projektams remti; pripažįsta, kad tai yra 
didelis politinis ir pramoninis Europos 
gynybos pasiekimas; pažymi, kad šis 
Europos gynybos fondas galėtų finansuoti 
struktūrinius projektus, pvz., Europos 
ateities orlaivį, Europos ateities tanką ar 
ES priešraketinės gynybos sistemą; 
pažymi, kad 2019 m. parengiamųjų 
veiksmų darbo programoje daugiausia 
dėmesio bus skiriama elektromagnetinio 
spektro dominavimui ir revoliucingosioms 
ateities technologijoms gynybos srityje – 
tai dvi pagrindinės sritys, kurios leistų 
užtikrinti ilgalaikį Europos technologinį 
nepriklausomumą; taip pat palankiai 
vertina tai, kad 2019 m. kovo mėn. 
Komisija priėmė pirmąją Europos gynybos 
pramonės plėtros programą (EGPPP) ir 
paskelbė devynis kvietimus teikti 
pasiūlymus 2019 metams, įskaitant 
kvietimą teikti pasiūlymus dėl Eurodrono, 
kuris yra itin svarbus Europos strateginiam 
savarankiškumui; pabrėžia, kad 2020 m. 
bus paskelbta dar dvylika kitų kvietimų 
teikti pasiūlymus, apimančių visų sričių 
(oro, sausumos, jūros, kibernetinės erdvės 
ir kosmoso) prioritetinius klausimus; 
atkreipia dėmesį į šiuo metu valstybių 
narių priimamų viešųjų pirkimų sprendimų 
ir Europos gynybos fondo (EGF) 
pramoninio ir technologinio 
bendradarbiavimo perspektyvų sąsajas;

41. palankiai vertina 2017 m. birželio 
mėn. Komisijos pasiūlymą įsteigti Europos 
gynybos fondą (EGF), kuris sudarytų 
galimybes skatinti valstybių narių 
bendradarbiavimą ir remti Europos 
gynybos pramonę; pažymi, kad šis 
pasiūlymas yra pirmoji iniciatyva 
Bendrijos lėšas naudoti tiesiogiai gynybos 
projektams remti; pripažįsta, kad tai yra 
didelis politinis ir pramoninis Europos 
gynybos pasiekimas; pažymi, kad šis 
Europos gynybos fondas galėtų finansuoti 
struktūrinius projektus, pvz., Europos 
kovos orlaivių sistemą, didelės 
keliamosios galios orlaivį ar ES 
priešraketinės gynybos sistemą; pažymi, 
kad 2019 m. parengiamųjų veiksmų darbo 
programoje daugiausia dėmesio bus 
skiriama elektromagnetinio spektro 
dominavimui ir revoliucingosioms ateities 
technologijoms gynybos srityje – tai dvi 
pagrindinės sritys, kurios leistų užtikrinti 
ilgalaikį Europos technologinį 
nepriklausomumą; taip pat palankiai 
vertina tai, kad 2019 m. kovo mėn. 
Komisija priėmė pirmąją Europos gynybos 
pramonės plėtros programą (EGPPP) ir 
paskelbė devynis kvietimus teikti 
pasiūlymus 2019 metams, įskaitant 
kvietimą teikti pasiūlymus dėl Eurodrono, 
kuris yra itin svarbus Europos strateginiam 
savarankiškumui; pabrėžia, kad 2020 m. 
bus paskelbta dar dvylika kitų kvietimų 
teikti pasiūlymus, apimančių visų sričių 
(oro, sausumos, jūros, kibernetinės erdvės 
ir kosmoso) prioritetinius klausimus; 
atkreipia dėmesį į šiuo metu valstybių 
narių priimamų viešųjų pirkimų sprendimų 
ir Europos gynybos fondo (EGF) 
pramoninio ir technologinio 
bendradarbiavimo perspektyvų sąsajas;

Or. en

Pakeitimas 339
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Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
41 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

41. palankiai vertina 2017 m. birželio 
mėn. Komisijos pasiūlymą įsteigti Europos 
gynybos fondą (EGF), kuris sudarytų 
galimybes skatinti valstybių narių 
bendradarbiavimą ir remti Europos 
gynybos pramonę; pažymi, kad šis 
pasiūlymas yra pirmoji iniciatyva 
Bendrijos lėšas naudoti tiesiogiai gynybos 
projektams remti; pripažįsta, kad tai yra 
didelis politinis ir pramoninis Europos 
gynybos pasiekimas; pažymi, kad šis 
Europos gynybos fondas galėtų finansuoti 
struktūrinius projektus, pvz., Europos 
ateities orlaivį, Europos ateities tanką ar ES 
priešraketinės gynybos sistemą; pažymi, 
kad 2019 m. parengiamųjų veiksmų darbo 
programoje daugiausia dėmesio bus 
skiriama elektromagnetinio spektro 
dominavimui ir revoliucingosioms ateities 
technologijoms gynybos srityje – tai dvi 
pagrindinės sritys, kurios leistų užtikrinti 
ilgalaikį Europos technologinį 
nepriklausomumą; taip pat palankiai 
vertina tai, kad 2019 m. kovo mėn. 
Komisija priėmė pirmąją Europos gynybos 
pramonės plėtros programą (EGPPP) ir 
paskelbė devynis kvietimus teikti 
pasiūlymus 2019 metams, įskaitant 
kvietimą teikti pasiūlymus dėl Eurodrono, 
kuris yra itin svarbus Europos strateginiam 
savarankiškumui; pabrėžia, kad 2020 m. 
bus paskelbta dar dvylika kitų kvietimų 
teikti pasiūlymus, apimančių visų sričių 
(oro, sausumos, jūros, kibernetinės erdvės 
ir kosmoso) prioritetinius klausimus; 
atkreipia dėmesį į šiuo metu valstybių 
narių priimamų viešųjų pirkimų sprendimų 
ir Europos gynybos fondo (EGF) 
pramoninio ir technologinio 
bendradarbiavimo perspektyvų sąsajas;

41. palankiai vertina 2017 m. birželio 
mėn. Komisijos pasiūlymą įsteigti Europos 
gynybos fondą (EGF), kuris sudarytų 
galimybes skatinti valstybių narių 
bendradarbiavimą ir remti Europos 
gynybos pramonę; pažymi, kad šis 
pasiūlymas yra pirmoji iniciatyva 
Bendrijos lėšas naudoti tiesiogiai 
bendriems ES gynybos projektams remti; 
pripažįsta, kad tai yra didelis politinis ir 
pramoninis Europos gynybos pasiekimas; 
pažymi, kad šis Europos gynybos fondas 
galėtų finansuoti struktūrinius projektus, 
pvz., Europos ateities orlaivį, Europos 
ateities tanką ar ES priešraketinės gynybos 
sistemą; pažymi, kad 2019 m. 
parengiamųjų veiksmų darbo programoje 
daugiausia dėmesio bus skiriama 
elektromagnetinio spektro dominavimui ir 
revoliucingosioms ateities technologijoms 
gynybos srityje – tai dvi pagrindinės sritys, 
kurios leistų užtikrinti ilgalaikį Europos 
technologinį nepriklausomumą; taip pat 
palankiai vertina tai, kad 2019 m. kovo 
mėn. Komisija priėmė pirmąją Europos 
gynybos pramonės plėtros programą 
(EGPPP) ir paskelbė devynis kvietimus 
teikti pasiūlymus 2019 metams, įskaitant 
kvietimą teikti pasiūlymus dėl Eurodrono, 
kuris yra itin svarbus Europos strateginiam 
savarankiškumui; pabrėžia, kad 2020 m. 
bus paskelbta dar dvylika kitų kvietimų 
teikti pasiūlymus, apimančių visų sričių 
(oro, sausumos, jūros, kibernetinės erdvės 
ir kosmoso) prioritetinius klausimus; 
atkreipia dėmesį į šiuo metu valstybių 
narių priimamų viešųjų pirkimų sprendimų 
ir Europos gynybos fondo (EGF) 
pramoninio ir technologinio 
bendradarbiavimo perspektyvų sąsajas;

Or. en
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Pakeitimas 340
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Klemen 
Grošelj

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
41 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

41a. primygtinai tvirtina, kad būtina 
patvirtinti Europos gynybos strategiją, 
siekiant tinkamai nukreipti ir veiksmingai 
planuoti EGF naudojimą;

Or. fr

Pakeitimas 341
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
42 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

42. palankiai vertina tai, kad 
veiksmingai įgyvendinamas įtraukus 
nuolatinis struktūrizuotas 
bendradarbiavimas (PESCO), kuris yra 
svarbus žingsnis siekiant tvirtesnio 
valstybių narių bendradarbiavimo 
saugumo ir gynybos srityje; pabrėžia, kad 
ši nuostata, 2009 m. įtraukta į Lisabonos 
sutartį (Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 46 straipsnis), yra teisiškai 
privaloma ir apima plataus užmojo 
įsipareigojimus, kuriais siekiama sudaryti 
sąlygas to pageidaujančioms Europos 
šalims sparčiau įgyvendinti bendrus 
gynybos projektus; pripažįsta, kad PESCO 
gali atlikti paklausos formuotojos 
Europoje vaidmenį; pažymi, kad daug 
projektų, kuriems gali būti taikoma 
Europos gynybos pramonės plėtros 
programa, plėtojami pagal nuolatinį 
struktūrizuotą bendradarbiavimą, todėl 
jiems gali būti taikomos didesnės dotacijų 

Išbraukta.
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normos; pritaria visiškam PESCO 
projektų ir EGF suderinamumui;

Or. fr

Pakeitimas 342
Michael Gahler

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
42 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

42. palankiai vertina tai, kad 
veiksmingai įgyvendinamas įtraukus 
nuolatinis struktūrizuotas 
bendradarbiavimas (PESCO), kuris yra 
svarbus žingsnis siekiant tvirtesnio 
valstybių narių bendradarbiavimo saugumo 
ir gynybos srityje; pabrėžia, kad ši 
nuostata, 2009 m. įtraukta į Lisabonos 
sutartį (Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 46 straipsnis), yra teisiškai 
privaloma ir apima plataus užmojo 
įsipareigojimus, kuriais siekiama sudaryti 
sąlygas to pageidaujančioms Europos 
šalims sparčiau įgyvendinti bendrus 
gynybos projektus; pripažįsta, kad PESCO 
gali atlikti paklausos formuotojos Europoje 
vaidmenį; pažymi, kad daug projektų, 
kuriems gali būti taikoma Europos gynybos 
pramonės plėtros programa, plėtojami 
pagal nuolatinį struktūrizuotą 
bendradarbiavimą, todėl jiems gali būti 
taikomos didesnės dotacijų normos; 
pritaria visiškam PESCO projektų ir EGF 
suderinamumui;

42. palankiai vertina tai, kad 
veiksmingai įgyvendinamas įtraukus 
nuolatinis struktūrizuotas 
bendradarbiavimas (PESCO), kuris yra 
svarbus žingsnis siekiant tvirtesnio 
valstybių narių bendradarbiavimo saugumo 
ir gynybos srityje; pabrėžia, kad ši 
nuostata, 2009 m. įtraukta į Lisabonos 
sutartį (Europos Sąjungos sutarties 46 
straipsnis), yra teisiškai privaloma ir apima 
plataus užmojo įsipareigojimus, kuriais 
siekiama sudaryti sąlygas to 
pageidaujančioms Europos šalims sparčiau 
įgyvendinti bendrus gynybos projektus; 
pripažįsta, kad PESCO gali atlikti 
paklausos formuotojos Europoje vaidmenį; 
ragina Tarybą paaiškinti, kaip 2017 m. 
gruodžio 11 d. Tarybos sprendimas 
(BUSP) 2017/2315, priimtas kvalifikuota 
balsų dauguma, ir jo 8 straipsnio 2 dalis 
yra suderinami su ES sutarties 42 
straipsnio 2 dalimi, kurioje numatytas 
vieningo balsavimo reikalavimas; pažymi, 
kad daug projektų, kuriems gali būti 
taikoma Europos gynybos pramonės 
plėtros programa, plėtojami pagal nuolatinį 
struktūrizuotą bendradarbiavimą, todėl 
jiems gali būti taikomos didesnės dotacijų 
normos; pritaria visiškam PESCO projektų 
ir EGF suderinamumui;

Or. de
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Pakeitimas 343
Mick Wallace, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
42 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

42. palankiai vertina tai, kad 
veiksmingai įgyvendinamas įtraukus 
nuolatinis struktūrizuotas 
bendradarbiavimas (PESCO), kuris yra 
svarbus žingsnis siekiant tvirtesnio 
valstybių narių bendradarbiavimo 
saugumo ir gynybos srityje; pabrėžia, kad 
ši nuostata, 2009 m. įtraukta į Lisabonos 
sutartį (Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 46 straipsnis), yra teisiškai 
privaloma ir apima plataus užmojo 
įsipareigojimus, kuriais siekiama sudaryti 
sąlygas to pageidaujančioms Europos 
šalims sparčiau įgyvendinti bendrus 
gynybos projektus; pripažįsta, kad PESCO 
gali atlikti paklausos formuotojos 
Europoje vaidmenį; pažymi, kad daug 
projektų, kuriems gali būti taikoma 
Europos gynybos pramonės plėtros 
programa, plėtojami pagal nuolatinį 
struktūrizuotą bendradarbiavimą, todėl 
jiems gali būti taikomos didesnės dotacijų 
normos; pritaria visiškam PESCO 
projektų ir EGF suderinamumui;

42. griežtai nepritaria tam, kad 
įgyvendinamas įtraukus nuolatinis 
struktūrizuotas bendradarbiavimas 
(PESCO), kuris yra svarbus žingsnis 
siekiant sukurti ES gynybos sąjungą; 
pabrėžia, kad ši nuostata, 2009 m. įtraukta į 
Lisabonos sutartį (Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 46 straipsnis), yra 
teisiškai privaloma ir apima tam tikrus 
įsipareigojimus, pagal kuriuos ES bus dar 
labiau militarizuojama; atsižvelgdamas į 
tai įspėja, kad vykdant nuolatinį 
struktūrizuotą bendradarbiavimą Taryboje 
taikoma vieningumo priimant sprendimus 
dėl BSGP taisyklė bus panaikinta;

Or. en

Pakeitimas 344
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
42 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

42. palankiai vertina tai, kad 
veiksmingai įgyvendinamas įtraukus 
nuolatinis struktūrizuotas 
bendradarbiavimas (PESCO), kuris yra 
svarbus žingsnis siekiant tvirtesnio 

42. palankiai vertina tai, kad 
veiksmingai įgyvendinamas įtraukus 
nuolatinis struktūrizuotas 
bendradarbiavimas (PESCO), kuris yra 
svarbus žingsnis siekiant tvirtesnio 
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valstybių narių bendradarbiavimo saugumo 
ir gynybos srityje; pabrėžia, kad ši 
nuostata, 2009 m. įtraukta į Lisabonos 
sutartį (Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 46 straipsnis), yra teisiškai 
privaloma ir apima plataus užmojo 
įsipareigojimus, kuriais siekiama sudaryti 
sąlygas to pageidaujančioms Europos 
šalims sparčiau įgyvendinti bendrus 
gynybos projektus; pripažįsta, kad PESCO 
gali atlikti paklausos formuotojos Europoje 
vaidmenį; pažymi, kad daug projektų, 
kuriems gali būti taikoma Europos gynybos 
pramonės plėtros programa, plėtojami 
pagal nuolatinį struktūrizuotą 
bendradarbiavimą, todėl jiems gali būti 
taikomos didesnės dotacijų normos; 
pritaria visiškam PESCO projektų ir EGF 
suderinamumui;

valstybių narių bendradarbiavimo saugumo 
ir gynybos srityje; pabrėžia, kad ši 
nuostata, 2009 m. įtraukta į Lisabonos 
sutartį (Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 46 straipsnis), yra teisiškai 
privaloma ir apima plataus užmojo 
įsipareigojimus, kuriais siekiama sudaryti 
sąlygas to pageidaujančioms Europos 
šalims sparčiau įgyvendinti bendrus 
gynybos projektus; pripažįsta, kad PESCO 
gali atlikti paklausos formuotojos Europoje 
vaidmenį; pažymi, kad daug projektų, 
kuriems gali būti taikoma Europos gynybos 
pramonės plėtros programa, plėtojami 
pagal nuolatinį struktūrizuotą 
bendradarbiavimą, todėl jiems gali būti 
taikomos didesnės dotacijų normos; 
pritaria visiškam PESCO projektų ir EGF 
suderinamumui; ragina užtikrinti kuo 
geresnę prieigą prie nuolatinio 
struktūrizuoto bendradarbiavimo 
trečiosioms šalims, pripažįstant, kad tokių 
šalių gynybos pramonės šakos turi 
praktinės patirties, susijusių priemonių ir 
pajėgumų, kurie galėtų būti naudingi ES 
valstybių narių pramonės šakoms;

Or. en

Pakeitimas 345
Witold Jan Waszczykowski

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
42 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

42. palankiai vertina tai, kad 
veiksmingai įgyvendinamas įtraukus 
nuolatinis struktūrizuotas 
bendradarbiavimas (PESCO), kuris yra 
svarbus žingsnis siekiant tvirtesnio 
valstybių narių bendradarbiavimo saugumo 
ir gynybos srityje; pabrėžia, kad ši 
nuostata, 2009 m. įtraukta į Lisabonos 
sutartį (Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 46 straipsnis), yra teisiškai 
privaloma ir apima plataus užmojo 

42. pažymi, kad įgyvendinamas 
nuolatinis struktūrizuotas 
bendradarbiavimas (PESCO), kuris yra 
žingsnis link tvirtesnio valstybių narių 
bendradarbiavimo saugumo ir gynybos 
srityje; pabrėžia, kad nuolatinis 
struktūrizuotas bendradarbiavimas jokiu 
būdu neturėtų menkinti NATO, kaip 
Europos gynybos pagrindo, pozicijos; 
pabrėžia, kad nuostata, 2009 m. įtraukta į 
Lisabonos sutartį (Sutarties dėl Europos 
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įsipareigojimus, kuriais siekiama sudaryti 
sąlygas to pageidaujančioms Europos 
šalims sparčiau įgyvendinti bendrus 
gynybos projektus; pripažįsta, kad PESCO 
gali atlikti paklausos formuotojos Europoje 
vaidmenį; pažymi, kad daug projektų, 
kuriems gali būti taikoma Europos gynybos 
pramonės plėtros programa, plėtojami 
pagal nuolatinį struktūrizuotą 
bendradarbiavimą, todėl jiems gali būti 
taikomos didesnės dotacijų normos; 
pritaria visiškam PESCO projektų ir EGF 
suderinamumui;

Sąjungos veikimo 46 straipsnis), yra 
teisiškai privaloma ir apima plataus užmojo 
įsipareigojimus, kuriais siekiama sudaryti 
sąlygas to pageidaujančioms Europos 
šalims sparčiau įgyvendinti bendrus 
gynybos projektus; pripažįsta, kad PESCO 
gali atlikti paklausos formuotojos Europoje 
vaidmenį; pažymi, kad daug projektų, 
kuriems gali būti taikoma Europos gynybos 
pramonės plėtros programa, plėtojami 
pagal nuolatinį struktūrizuotą 
bendradarbiavimą, todėl jiems gali būti 
taikomos didesnės dotacijų normos; 
pritaria visiškam PESCO projektų ir EGF 
suderinamumui;

Or. en

Pakeitimas 346
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
42 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

42. palankiai vertina tai, kad 
veiksmingai įgyvendinamas įtraukus 
nuolatinis struktūrizuotas 
bendradarbiavimas (PESCO), kuris yra 
svarbus žingsnis siekiant tvirtesnio 
valstybių narių bendradarbiavimo saugumo 
ir gynybos srityje; pabrėžia, kad ši 
nuostata, 2009 m. įtraukta į Lisabonos 
sutartį (Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 46 straipsnis), yra teisiškai 
privaloma ir apima plataus užmojo 
įsipareigojimus, kuriais siekiama sudaryti 
sąlygas to pageidaujančioms Europos 
šalims sparčiau įgyvendinti bendrus 
gynybos projektus; pripažįsta, kad PESCO 
gali atlikti paklausos formuotojos 
Europoje vaidmenį; pažymi, kad daug 
projektų, kuriems gali būti taikoma 
Europos gynybos pramonės plėtros 
programa, plėtojami pagal nuolatinį 
struktūrizuotą bendradarbiavimą, todėl 

42. palankiai vertina tai, kad 
veiksmingai įgyvendinamas įtraukus 
nuolatinis struktūrizuotas 
bendradarbiavimas (PESCO), kuris yra 
svarbus žingsnis siekiant tvirtesnio 
valstybių narių bendradarbiavimo saugumo 
ir gynybos srityje; pabrėžia, kad ši 
nuostata, 2009 m. įtraukta į Lisabonos 
sutartį (Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 46 straipsnis), yra teisiškai 
privaloma ir apima plataus užmojo 
įsipareigojimus, kuriais siekiama sudaryti 
sąlygas to pageidaujančioms Europos 
šalims sparčiau įgyvendinti bendrus 
gynybos projektus; pripažįsta, kad PESCO 
gali padėti formuoti paklausą Europoje; 
pažymi, kad daug projektų, kuriems gali 
būti taikoma Europos gynybos pramonės 
plėtros programa, plėtojami pagal nuolatinį 
struktūrizuotą bendradarbiavimą, todėl 
jiems gali būti taikomos didesnės dotacijų 
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jiems gali būti taikomos didesnės dotacijų 
normos; pritaria visiškam PESCO projektų 
ir EGF suderinamumui;

normos; pritaria visiškam PESCO projektų 
ir EGF suderinamumui;

Or. fr

Pakeitimas 347
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
43 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

43. primygtinai tvirtina, kad siekiant 
stiprinti Europos šalių gynybos 
pajėgumus reikia užtikrinti glaudų 
PESCO ryšį su 2017 m. pradėta vykdyti 
suderinta metine peržiūra gynybos srityje 
(CARD) ir EGF; pabrėžia, kad į 
Pajėgumų plėtojimo planą (PPP) turėtų 
būti įtraukti nauji projektai, kurie padėtų 
gerinti valstybių narių bendradarbiavimą 
siekiant sumažinti pajėgumų trūkumą 
vykdant Europos gynybos agentūros 
veiklą; mano, kad suderinta metinė 
peržiūra gynybos srityje (CARD) turėtų 
veiksmingai prisidėti prie nacionalinių 
ginkluotųjų pajėgų investicijų ir 
pajėgumų suderinimo, taip užtikrinant ES 
strateginę ir veiklos autonomiją ir 
sudarant sąlygas valstybėms narėms 
veiksmingiau investuoti į gynybą;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 348
Michael Gahler

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
43 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

43. primygtinai tvirtina, kad siekiant 
stiprinti Europos šalių gynybos pajėgumus 

43. primygtinai tvirtina, kad siekiant 
stiprinti Europos šalių gynybos pajėgumus 
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reikia užtikrinti glaudų PESCO ryšį su 
2017 m. pradėta vykdyti suderinta metine 
peržiūra gynybos srityje (CARD) ir EGF; 
pabrėžia, kad į Pajėgumų plėtojimo planą 
(PPP) turėtų būti įtraukti nauji projektai, 
kurie padėtų gerinti valstybių narių 
bendradarbiavimą siekiant sumažinti 
pajėgumų trūkumą vykdant Europos 
gynybos agentūros veiklą; mano, kad 
suderinta metinė peržiūra gynybos srityje 
(CARD) turėtų veiksmingai prisidėti prie 
nacionalinių ginkluotųjų pajėgų investicijų 
ir pajėgumų suderinimo, taip užtikrinant 
ES strateginę ir veiklos autonomiją ir 
sudarant sąlygas valstybėms narėms 
veiksmingiau investuoti į gynybą;

reikia užtikrinti glaudų PESCO ryšį su 
2017 m. pradėta vykdyti suderinta metine 
peržiūra gynybos srityje (CARD) ir EGF; 
dar kartą kritikuoja tai, kad nepateiktas 
strateginis priemonių pagrindimas 
atsižvelgiant į gynybos politikos aspektus; 
ryšium su tuo dar kartą ragina Tarybą ir 
Komisiją kartu su Europos Parlamentu 
parengti ES baltąją knygą saugumo ir 
gynybos klausimu kaip tarpinstitucinį 
susitarimą ir 2021–2027 m. laikotarpio 
strateginį gynybos pramonei skirtą 
dokumentą; pabrėžia, kad į Pajėgumų 
plėtojimo planą (PPP) turėtų būti įtraukti 
nauji projektai, kurie padėtų gerinti 
valstybių narių bendradarbiavimą siekiant 
sumažinti pajėgumų trūkumą vykdant 
Europos gynybos agentūros veiklą; mano, 
kad suderinta metinė peržiūra gynybos 
srityje (CARD) turėtų veiksmingai prisidėti 
prie nacionalinių ginkluotųjų pajėgų 
investicijų ir pajėgumų suderinimo, taip 
užtikrinant ES strateginę ir veiklos 
autonomiją ir sudarant sąlygas valstybėms 
narėms veiksmingiau investuoti į gynybą;

Or. de

Pakeitimas 349
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta, Klemen Grošelj

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
43 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

43. primygtinai tvirtina, kad siekiant 
stiprinti Europos šalių gynybos pajėgumus 
reikia užtikrinti glaudų PESCO ryšį su 
2017 m. pradėta vykdyti suderinta metine 
peržiūra gynybos srityje (CARD) ir EGF; 
pabrėžia, kad į Pajėgumų plėtojimo planą 
(PPP) turėtų būti įtraukti nauji projektai, 
kurie padėtų gerinti valstybių narių 
bendradarbiavimą siekiant sumažinti 
pajėgumų trūkumą vykdant Europos 
gynybos agentūros veiklą; mano, kad 

43. primygtinai tvirtina, kad siekiant 
stiprinti Europos šalių gynybos pajėgumus 
ir optimizuoti jų biudžetines išlaidas šioje 
srityje, būtinai reikia suderinti PESCO, 
2017 m. pradėtą vykdyti suderintą metinę 
peržiūrą gynybos srityje (CARD) ir EGF; 
pabrėžia, kad į Pajėgumų plėtojimo planą 
(PPP) turėtų būti įtraukti nauji projektai, 
kurie padėtų gerinti valstybių narių 
bendradarbiavimą siekiant sumažinti 
pajėgumų trūkumą vykdant Europos 
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suderinta metinė peržiūra gynybos srityje 
(CARD) turėtų veiksmingai prisidėti prie 
nacionalinių ginkluotųjų pajėgų investicijų 
ir pajėgumų suderinimo, taip užtikrinant 
ES strateginę ir veiklos autonomiją ir 
sudarant sąlygas valstybėms narėms 
veiksmingiau investuoti į gynybą;

gynybos agentūros veiklą; mano, kad 
suderinta metinė peržiūra gynybos srityje 
(CARD) turėtų veiksmingai padėti 
suderinti nacionalinių ginkluotųjų pajėgų 
investicijas ir pajėgumus ir užtikrinti jų 
papildomumą, taip užtikrinant ES 
strateginę ir veiklos autonomiją ir sudarant 
sąlygas valstybėms narėms veiksmingiau 
investuoti į gynybą;

Or. fr

Pakeitimas 350
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
43 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

43a. su džiaugsmu pažymi, kad 
Europos gynybos agentūros parengtas 
Pajėgumų plėtojimo planas ir šiuo metu 
įgyvendinamas pajėgumų planas yra 
visapusiškai koordinuojami, įrodant, kad 
yra galimybių užtikrinti papildomą NATO 
priklausančių Europos valstybių karinių 
pajėgų sąveiką;

Or. fr

Pakeitimas 351
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
44 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

44. atkreipia dėmesį į Komisijos 
pasiūlymą kitoje DFP 6,5 mlrd. EUR skirti 
karinio mobilumo projektams;

44. palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą kitoje DFP 6,5 mlrd. EUR skirti 
karinio mobilumo projektams; primena, 
kad ES valstybių narių kolektyvinis 
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saugumas ir gynyba ir jų gebėjimas 
įsitraukti į krizių valdymą užsienyje iš 
esmės priklauso nuo gebėjimo laisvai ir 
greitai perkelti kariuomenę ir civilinį 
krizių valdymo personalą, reikmenis ir 
įrangą visų valstybių narių teritorijoje ir 
už Sąjungos ribų;

Or. fr

Pakeitimas 352
Claudiu Manda

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
44 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

44. atkreipia dėmesį į Komisijos 
pasiūlymą kitoje DFP 6,5 mlrd. EUR skirti 
karinio mobilumo projektams;

44. atkreipia dėmesį į Komisijos 
pasiūlymą kitoje DFP 6,5 mlrd. EUR skirti 
karinio mobilumo projektams; pabrėžia, 
kad karinis mobilumas yra strateginė 
priemonė, kuri sudarys galimybę ES 
veiksmingai ginti savo saugumo ir 
gynybos interesus papildanti kitų 
organizacijų, pvz., NATO, veiklą;

Or. en

Pakeitimas 353
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
44 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

44. atkreipia dėmesį į Komisijos 
pasiūlymą kitoje DFP 6,5 mlrd. EUR skirti 
karinio mobilumo projektams;

44. palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą kitoje DFP 6,5 mlrd. EUR skirti 
karinio mobilumo projektams; pabrėžia, 
kad svarbu daryti pažangą karinio 
mobilumo srityje, kuris naudingas tiek 
ES, tiek NATO; džiaugiasi, kad šis 
projektas įtrauktas į PESCO;
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Or. fr

Pakeitimas 354
Kris Peeters

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
44 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

44. atkreipia dėmesį į Komisijos 
pasiūlymą kitoje DFP 6,5 mlrd. EUR skirti 
karinio mobilumo projektams;

44. palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą kitoje DFP 6,5 mlrd. EUR skirti 
karinio mobilumo projektams; pabrėžia, 
kad karinis mobilumas turi dvi dideles 
užduotis, t. y. supaprastinti procedūras ir 
išplėsti infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 355
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
44 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

44. atkreipia dėmesį į Komisijos 
pasiūlymą kitoje DFP 6,5 mlrd. EUR skirti 
karinio mobilumo projektams;

44. atmeta Komisijos pasiūlymą kitoje 
DFP 6,5 mlrd. EUR skirti karinio 
mobilumo projektams; primena ES 
sutarties 41 straipsnio 2 dalį, pagal kurią 
draudžiama naudoti ES biudžetą 
karinėms ar gynybos operacijoms;

Or. en

Pakeitimas 356
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
44 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas
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44. atkreipia dėmesį į Komisijos 
pasiūlymą kitoje DFP 6,5 mlrd. EUR skirti 
karinio mobilumo projektams;

44. atmeta Komisijos pasiūlymą kitoje 
DFP 6,5 mlrd. EUR skirti karinio 
mobilumo projektams; ragina užtikrinti, 
kad šiuo tikslu būtų taikomas valstybių 
narių finansavimas nedarant poveikio ES 
biudžetui;

Or. en

Pakeitimas 357
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
44 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

44. atkreipia dėmesį į Komisijos 
pasiūlymą kitoje DFP 6,5 mlrd. EUR skirti 
karinio mobilumo projektams;

44. pabrėžia karinio mobilumo svarbą; 
palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 
kitoje DFP 6,5 mlrd. EUR skirti karinio 
mobilumo projektams;

Or. en

Pakeitimas 358
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
45 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

45. yra susidomėjęs, kodėl taip lėtai 
pradedami vykdyti 34 projektai ir trečiasis 
trylikos projektų etapas ir kodėl iki šiol nė 
vienas projektas dar nėra įgyvendintas; 
pažymi, kad 2019 m. pradinius savo 
veiklos pajėgumus pasieks tik keturi 
projektai; atkreipia dėmesį į tai, kad 
trūksta užmojo ir masto kai kuriems 
projektams, kuriais nesprendžiamos 
akivaizdžiausios pajėgumų spragos, ypač 
jų trūksta pirmosios bangos projektams, 
kurie visų pirma yra pajėgumų projektai 
ir kuriuose dalyvauja kiek įmanoma 

Išbraukta.
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daugiau valstybių narių; pažymi, kad 
pageidaujamas papildomas dalyvavimas 
PESCO projektuose neturėtų žlugdyti 
ambicingų dalyvaujančių valstybių narių 
siekių; mano, kad trečiųjų šalių 
įtraukimas turi būti vykdomas pagal 
griežtas sąlygas ir veiksmingai laikantis 
nustatyto abipusiškumo principo; ragina 
valstybes nares teikti projektus, kurie turi 
strateginį europinį aspektą, taip stiprinant 
Europos gynybos pramoninę ir 
technologinę bazę (EGPTB), kuri yra 
labai svarbi strateginio savarankiškumo 
užtikrinimo proceso dalis, dar daugiau 
dėmesio skiriant veiklai, kad būtų 
tiesiogiai patenkinti Europos ginkluotųjų 
pajėgų poreikiai vykdyti operacijas;

Or. fr

Pakeitimas 359
Michael Gahler

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
45 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

45. yra susidomėjęs, kodėl taip lėtai 
pradedami vykdyti 34 projektai ir trečiasis 
trylikos projektų etapas ir kodėl iki šiol nė 
vienas projektas dar nėra įgyvendintas; 
pažymi, kad 2019 m. pradinius savo 
veiklos pajėgumus pasieks tik keturi 
projektai; atkreipia dėmesį į tai, kad trūksta 
užmojo ir masto kai kuriems projektams, 
kuriais nesprendžiamos akivaizdžiausios 
pajėgumų spragos, ypač jų trūksta 
pirmosios bangos projektams, kurie visų 
pirma yra pajėgumų projektai ir kuriuose 
dalyvauja kiek įmanoma daugiau valstybių 
narių; pažymi, kad pageidaujamas 
papildomas dalyvavimas PESCO 
projektuose neturėtų žlugdyti ambicingų 
dalyvaujančių valstybių narių siekių; mano, 
kad trečiųjų šalių įtraukimas turi būti 
vykdomas pagal griežtas sąlygas ir 
veiksmingai laikantis nustatyto 

45. yra susidomėjęs, kodėl taip lėtai 
pradedami vykdyti 34 PESCO projektai ir 
trečiasis trylikos projektų etapas ir kodėl 
iki šiol nė vienas projektas dar nėra 
įgyvendintas; pažymi, kad 2019 m. 
pradinius savo veiklos pajėgumus pasieks 
tik keturi projektai; atkreipia dėmesį į tai, 
kad trūksta užmojo ir masto kai kuriems 
projektams, kuriais nesprendžiamos 
akivaizdžiausios pajėgumų spragos, ypač 
jų trūksta pirmosios bangos projektams, 
kurie visų pirma yra pajėgumų projektai ir 
kuriuose dalyvauja kiek įmanoma daugiau 
valstybių narių; ragina Sąjungos 
vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir 
saugumo politikai nedelsiant informuoti 
Europos Parlamentą apie tai, kurie 
PESCO projektai ir kokiu pagrindu turėtų 
būti baigti anksčiau; pažymi, kad 
pageidaujamas papildomas dalyvavimas 
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abipusiškumo principo; ragina valstybes 
nares teikti projektus, kurie turi strateginį 
europinį aspektą, taip stiprinant Europos 
gynybos pramoninę ir technologinę bazę 
(EGPTB), kuri yra labai svarbi strateginio 
savarankiškumo užtikrinimo proceso dalis, 
dar daugiau dėmesio skiriant veiklai, kad 
būtų tiesiogiai patenkinti Europos 
ginkluotųjų pajėgų poreikiai vykdyti 
operacijas;

PESCO projektuose neturėtų žlugdyti 
ambicingų dalyvaujančių valstybių narių 
siekių; mano, kad trečiųjų šalių įtraukimas 
turi būti vykdomas pagal griežtas sąlygas ir 
veiksmingai laikantis nustatyto 
abipusiškumo principo; ryšium su tuo 
primena Europos Parlamento teises, kaip 
nurodyta sprendime byloje C-658/11; 
ragina valstybes nares teikti projektus, 
kurie turi strateginį europinį aspektą, taip 
stiprinant Europos gynybos pramoninę ir 
technologinę bazę (EGPTB), kuri yra labai 
svarbi strateginio savarankiškumo 
užtikrinimo proceso dalis, dar daugiau 
dėmesio skiriant veiklai, kad būtų tiesiogiai 
patenkinti Europos ginkluotųjų pajėgų 
poreikiai vykdyti operacijas;

Or. de

Pakeitimas 360
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
45 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

45. yra susidomėjęs, kodėl taip lėtai 
pradedami vykdyti 34 projektai ir trečiasis 
trylikos projektų etapas ir kodėl iki šiol nė 
vienas projektas dar nėra įgyvendintas; 
pažymi, kad 2019 m. pradinius savo 
veiklos pajėgumus pasieks tik keturi 
projektai; atkreipia dėmesį į tai, kad trūksta 
užmojo ir masto kai kuriems projektams, 
kuriais nesprendžiamos akivaizdžiausios 
pajėgumų spragos, ypač jų trūksta 
pirmosios bangos projektams, kurie visų 
pirma yra pajėgumų projektai ir kuriuose 
dalyvauja kiek įmanoma daugiau valstybių 
narių; pažymi, kad pageidaujamas 
papildomas dalyvavimas PESCO 
projektuose neturėtų žlugdyti ambicingų 
dalyvaujančių valstybių narių siekių; mano, 
kad trečiųjų šalių įtraukimas turi būti 
vykdomas pagal griežtas sąlygas ir 
veiksmingai laikantis nustatyto 

45. yra susidomėjęs, kodėl taip lėtai 
pradedami vykdyti 34 projektai ir trečiasis 
trylikos projektų etapas ir kodėl iki šiol nė 
vienas projektas dar nėra įgyvendintas; 
pažymi, kad 2019 m. pradinius savo 
veiklos pajėgumus pasieks tik keturi 
projektai; atkreipia dėmesį į tai, kad trūksta 
užmojo ir masto kai kuriems projektams, 
kuriais nesprendžiamos akivaizdžiausios 
pajėgumų spragos, ypač jų trūksta 
pirmosios bangos projektams, kurie visų 
pirma yra pajėgumų projektai ir kuriuose 
dalyvauja kiek įmanoma daugiau valstybių 
narių; pažymi, kad pageidaujamas 
papildomas dalyvavimas PESCO 
projektuose neturėtų žlugdyti ambicingų 
dalyvaujančių valstybių narių siekių; mano, 
kad trečiųjų šalių įtraukimas turi būti 
vykdomas pagal griežtas sąlygas ir 
veiksmingai laikantis nustatyto 
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abipusiškumo principo; ragina valstybes 
nares teikti projektus, kurie turi strateginį 
europinį aspektą, taip stiprinant Europos 
gynybos pramoninę ir technologinę bazę 
(EGPTB), kuri yra labai svarbi strateginio 
savarankiškumo užtikrinimo proceso 
dalis, dar daugiau dėmesio skiriant 
veiklai, kad būtų tiesiogiai patenkinti 
Europos ginkluotųjų pajėgų poreikiai 
vykdyti operacijas;

abipusiškumo principo; ragina valstybes 
nares teikti projektus, kurie turi strateginį 
europinį aspektą, taip stiprinant Europos 
gynybos pramoninę ir technologinę bazę 
(EGPTB);

Or. en

Pakeitimas 361
Claudiu Manda

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
45 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

45. yra susidomėjęs, kodėl taip lėtai 
pradedami vykdyti 34 projektai ir trečiasis 
trylikos projektų etapas ir kodėl iki šiol nė 
vienas projektas dar nėra įgyvendintas; 
pažymi, kad 2019 m. pradinius savo 
veiklos pajėgumus pasieks tik keturi 
projektai; atkreipia dėmesį į tai, kad trūksta 
užmojo ir masto kai kuriems projektams, 
kuriais nesprendžiamos akivaizdžiausios 
pajėgumų spragos, ypač jų trūksta 
pirmosios bangos projektams, kurie visų 
pirma yra pajėgumų projektai ir kuriuose 
dalyvauja kiek įmanoma daugiau valstybių 
narių; pažymi, kad pageidaujamas 
papildomas dalyvavimas PESCO 
projektuose neturėtų žlugdyti ambicingų 
dalyvaujančių valstybių narių siekių; mano, 
kad trečiųjų šalių įtraukimas turi būti 
vykdomas pagal griežtas sąlygas ir 
veiksmingai laikantis nustatyto 
abipusiškumo principo; ragina valstybes 
nares teikti projektus, kurie turi strateginį 
europinį aspektą, taip stiprinant Europos 
gynybos pramoninę ir technologinę bazę 
(EGPTB), kuri yra labai svarbi strateginio 
savarankiškumo užtikrinimo proceso dalis, 
dar daugiau dėmesio skiriant veiklai, kad 

45. yra susidomėjęs, kodėl taip lėtai 
pradedami vykdyti 34 projektai ir trečiasis 
trylikos projektų etapas ir kodėl iki šiol nė 
vienas projektas dar nėra įgyvendintas, taip 
pat pabrėžia, kad reikalingi konkretūs 
projektų įvykdymo terminai ir reikia 
aiškesnės to, koks bus galutinis šių 
projektų rezultatas, apžvalgos; pažymi, 
kad 2019 m. pradinius savo veiklos 
pajėgumus pasieks tik keturi projektai; 
atkreipia dėmesį į tai, kad trūksta užmojo ir 
masto kai kuriems projektams, kuriais 
nesprendžiamos akivaizdžiausios 
pajėgumų spragos, ypač jų trūksta 
pirmosios bangos projektams, kurie visų 
pirma yra pajėgumų projektai ir kuriuose 
dalyvauja kiek įmanoma daugiau valstybių 
narių; pažymi, kad pageidaujamas 
papildomas dalyvavimas PESCO 
projektuose neturėtų žlugdyti ambicingų 
dalyvaujančių valstybių narių siekių; mano, 
kad trečiųjų šalių įtraukimas turi būti 
vykdomas pagal griežtas sąlygas ir 
veiksmingai laikantis nustatyto 
abipusiškumo principo; ragina valstybes 
nares teikti projektus, kurie turi strateginį 
europinį aspektą, taip stiprinant Europos 
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būtų tiesiogiai patenkinti Europos 
ginkluotųjų pajėgų poreikiai vykdyti 
operacijas;

gynybos pramoninę ir technologinę bazę 
(EGPTB), kuri yra labai svarbi strateginio 
savarankiškumo užtikrinimo proceso dalis, 
dar daugiau dėmesio skiriant veiklai, kad 
būtų tiesiogiai patenkinti Europos 
ginkluotųjų pajėgų poreikiai vykdyti 
operacijas;

Or. en

Pakeitimas 362
Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
45 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

45. yra susidomėjęs, kodėl taip lėtai 
pradedami vykdyti 34 projektai ir trečiasis 
trylikos projektų etapas ir kodėl iki šiol nė 
vienas projektas dar nėra įgyvendintas; 
pažymi, kad 2019 m. pradinius savo 
veiklos pajėgumus pasieks tik keturi 
projektai; atkreipia dėmesį į tai, kad trūksta 
užmojo ir masto kai kuriems projektams, 
kuriais nesprendžiamos akivaizdžiausios 
pajėgumų spragos, ypač jų trūksta 
pirmosios bangos projektams, kurie visų 
pirma yra pajėgumų projektai ir kuriuose 
dalyvauja kiek įmanoma daugiau valstybių 
narių; pažymi, kad pageidaujamas 
papildomas dalyvavimas PESCO 
projektuose neturėtų žlugdyti ambicingų 
dalyvaujančių valstybių narių siekių; 
mano, kad trečiųjų šalių įtraukimas turi 
būti vykdomas pagal griežtas sąlygas ir 
veiksmingai laikantis nustatyto 
abipusiškumo principo; ragina valstybes 
nares teikti projektus, kurie turi strateginį 
europinį aspektą, taip stiprinant Europos 
gynybos pramoninę ir technologinę bazę 
(EGPTB), kuri yra labai svarbi strateginio 
savarankiškumo užtikrinimo proceso dalis, 
dar daugiau dėmesio skiriant veiklai, kad 
būtų tiesiogiai patenkinti Europos 
ginkluotųjų pajėgų poreikiai vykdyti 

45. yra susidomėjęs, kodėl taip lėtai 
pradedami vykdyti 34 projektai ir trečiasis 
trylikos projektų etapas ir kodėl iki šiol nė 
vienas projektas dar nėra įgyvendintas; 
pažymi, kad 2019 m. pradinius savo 
veiklos pajėgumus pasieks tik keturi 
projektai; atkreipia dėmesį į tai, kad trūksta 
užmojo ir masto kai kuriems projektams, 
kuriais nesprendžiamos akivaizdžiausios 
pajėgumų spragos, ypač jų trūksta 
pirmosios bangos projektams, kurie visų 
pirma yra pajėgumų projektai ir kuriuose 
dalyvauja kiek įmanoma daugiau valstybių 
narių; pažymi, kad pageidaujamas 
papildomas dalyvavimas PESCO 
projektuose neturėtų žlugdyti ambicingų 
dalyvaujančių valstybių narių siekių; 
ragina valstybes nares teikti projektus, 
kurie turi strateginį europinį aspektą, taip 
stiprinant Europos gynybos pramoninę ir 
technologinę bazę (EGPTB), kuri yra labai 
svarbi strateginio savarankiškumo 
užtikrinimo proceso dalis, dar daugiau 
dėmesio skiriant veiklai, kad būtų tiesiogiai 
patenkinti Europos ginkluotųjų pajėgų 
poreikiai vykdyti operacijas;
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operacijas;

Or. en

Pakeitimas 363
Hannah Neumann
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
45 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

45. yra susidomėjęs, kodėl taip lėtai 
pradedami vykdyti 34 projektai ir trečiasis 
trylikos projektų etapas ir kodėl iki šiol nė 
vienas projektas dar nėra įgyvendintas; 
pažymi, kad 2019 m. pradinius savo 
veiklos pajėgumus pasieks tik keturi 
projektai; atkreipia dėmesį į tai, kad trūksta 
užmojo ir masto kai kuriems projektams, 
kuriais nesprendžiamos akivaizdžiausios 
pajėgumų spragos, ypač jų trūksta 
pirmosios bangos projektams, kurie visų 
pirma yra pajėgumų projektai ir kuriuose 
dalyvauja kiek įmanoma daugiau valstybių 
narių; pažymi, kad pageidaujamas 
papildomas dalyvavimas PESCO 
projektuose neturėtų žlugdyti ambicingų 
dalyvaujančių valstybių narių siekių; mano, 
kad trečiųjų šalių įtraukimas turi būti 
vykdomas pagal griežtas sąlygas ir 
veiksmingai laikantis nustatyto 
abipusiškumo principo; ragina valstybes 
nares teikti projektus, kurie turi strateginį 
europinį aspektą, taip stiprinant Europos 
gynybos pramoninę ir technologinę bazę 
(EGPTB), kuri yra labai svarbi strateginio 
savarankiškumo užtikrinimo proceso 
dalis, dar daugiau dėmesio skiriant 
veiklai, kad būtų tiesiogiai patenkinti 
Europos ginkluotųjų pajėgų poreikiai 
vykdyti operacijas;

45. yra susidomėjęs, kodėl taip lėtai 
pradedami vykdyti 34 projektai ir trečiasis 
trylikos projektų etapas ir kodėl iki šiol nė 
vienas projektas dar nėra įgyvendintas; 
pažymi, kad 2019 m. pradinius savo 
veiklos pajėgumus pasieks tik keturi 
projektai; atkreipia dėmesį į tai, kad trūksta 
užmojo ir masto kai kuriems projektams, 
kuriais nesprendžiamos akivaizdžiausios 
pajėgumų spragos, ypač jų trūksta 
pirmosios bangos projektams, kurie visų 
pirma yra pajėgumų projektai ir kuriuose 
dalyvauja kiek įmanoma daugiau valstybių 
narių; pažymi, kad pageidaujamas 
papildomas dalyvavimas PESCO 
projektuose neturėtų žlugdyti ambicingų 
dalyvaujančių valstybių narių siekių; mano, 
kad trečiųjų šalių įtraukimas turi būti 
vykdomas pagal griežtas sąlygas ir 
veiksmingai laikantis nustatyto 
abipusiškumo principo; ragina valstybes 
nares teikti projektus, kurie turi strateginį 
europinį aspektą, taip reaguojant į 
pirmenybinius Europos ginkluotųjų 
pajėgų veiklos poreikius, atsižvelgiant į jų 
užduotį įgyvendinti visą BSGP operacijų 
spektrą, kaip numatyta Sutartyje;

Or. en



PE643.151v01-00 34/111 AM\1192396LT.docx

LT

Pakeitimas 364
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
45 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

45. yra susidomėjęs, kodėl taip lėtai 
pradedami vykdyti 34 projektai ir trečiasis 
trylikos projektų etapas ir kodėl iki šiol nė 
vienas projektas dar nėra įgyvendintas; 
pažymi, kad 2019 m. pradinius savo 
veiklos pajėgumus pasieks tik keturi 
projektai; atkreipia dėmesį į tai, kad trūksta 
užmojo ir masto kai kuriems projektams, 
kuriais nesprendžiamos akivaizdžiausios 
pajėgumų spragos, ypač jų trūksta 
pirmosios bangos projektams, kurie visų 
pirma yra pajėgumų projektai ir kuriuose 
dalyvauja kiek įmanoma daugiau valstybių 
narių; pažymi, kad pageidaujamas 
papildomas dalyvavimas PESCO 
projektuose neturėtų žlugdyti ambicingų 
dalyvaujančių valstybių narių siekių; mano, 
kad trečiųjų šalių įtraukimas turi būti 
vykdomas pagal griežtas sąlygas ir 
veiksmingai laikantis nustatyto 
abipusiškumo principo; ragina valstybes 
nares teikti projektus, kurie turi strateginį 
europinį aspektą, taip stiprinant Europos 
gynybos pramoninę ir technologinę bazę 
(EGPTB), kuri yra labai svarbi strateginio 
savarankiškumo užtikrinimo proceso 
dalis, dar daugiau dėmesio skiriant 
veiklai, kad būtų tiesiogiai patenkinti 
Europos ginkluotųjų pajėgų poreikiai 
vykdyti operacijas;

45. yra susidomėjęs, kodėl taip lėtai 
pradedami vykdyti 34 projektai ir trečiasis 
trylikos projektų etapas ir kodėl iki šiol nė 
vienas projektas dar nėra įgyvendintas; 
pažymi, kad 2019 m. pradinius savo 
veiklos pajėgumus pasieks tik keturi 
projektai; atkreipia dėmesį į tai, kad trūksta 
užmojo ir masto kai kuriems projektams, 
kuriais nesprendžiamos akivaizdžiausios 
pajėgumų spragos, ypač jų trūksta 
pirmosios bangos projektams, kurie visų 
pirma yra pajėgumų projektai ir kuriuose 
dalyvauja kiek įmanoma daugiau valstybių 
narių; pažymi, kad pageidaujamas 
papildomas dalyvavimas PESCO 
projektuose neturėtų žlugdyti ambicingų 
dalyvaujančių valstybių narių siekių; mano, 
kad trečiųjų šalių įtraukimas turi būti 
grindžiamas nustatytu ir veiksmingu 
abipusiškumu; ragina valstybes nares teikti 
projektus, kurie turi strateginį europinį 
aspektą, taip stiprinant Europos gynybos 
pramoninę ir technologinę bazę (EGPTB), 
kad būtų tiesiogiai patenkinti Europos 
ginkluotųjų pajėgų operatyviniai 
poreikiai, sykiu vengiant bet kokio esamų 
pajėgumų iniciatyvų dubliavimo;

Or. en

Pakeitimas 365
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
45 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

45. yra susidomėjęs, kodėl taip lėtai 
pradedami vykdyti 34 projektai ir trečiasis 
trylikos projektų etapas ir kodėl iki šiol nė 
vienas projektas dar nėra įgyvendintas; 
pažymi, kad 2019 m. pradinius savo 
veiklos pajėgumus pasieks tik keturi 
projektai; atkreipia dėmesį į tai, kad trūksta 
užmojo ir masto kai kuriems projektams, 
kuriais nesprendžiamos akivaizdžiausios 
pajėgumų spragos, ypač jų trūksta 
pirmosios bangos projektams, kurie visų 
pirma yra pajėgumų projektai ir kuriuose 
dalyvauja kiek įmanoma daugiau valstybių 
narių; pažymi, kad pageidaujamas 
papildomas dalyvavimas PESCO 
projektuose neturėtų žlugdyti ambicingų 
dalyvaujančių valstybių narių siekių; mano, 
kad trečiųjų šalių įtraukimas turi būti 
vykdomas pagal griežtas sąlygas ir 
veiksmingai laikantis nustatyto 
abipusiškumo principo; ragina valstybes 
nares teikti projektus, kurie turi strateginį 
europinį aspektą, taip stiprinant Europos 
gynybos pramoninę ir technologinę bazę 
(EGPTB), kuri yra labai svarbi strateginio 
savarankiškumo užtikrinimo proceso dalis, 
dar daugiau dėmesio skiriant veiklai, kad 
būtų tiesiogiai patenkinti Europos 
ginkluotųjų pajėgų poreikiai vykdyti 
operacijas;

45. yra susidomėjęs, kodėl taip lėtai 
pradedami vykdyti 34 projektai ir trečiasis 
trylikos projektų etapas ir kodėl iki šiol nė 
vienas projektas dar nėra įgyvendintas; 
pažymi, kad 2019 m. pradinius savo 
veiklos pajėgumus pasieks tik keturi 
projektai; atkreipia dėmesį į tai, kad trūksta 
užmojo ir masto kai kuriems projektams, 
kuriais nesprendžiamos akivaizdžiausios 
pajėgumų spragos, ypač jų trūksta 
pirmosios bangos projektams, kurie visų 
pirma yra pajėgumų projektai ir kuriuose 
dalyvauja kiek įmanoma daugiau valstybių 
narių; pažymi, kad pageidaujamas 
papildomas dalyvavimas PESCO 
projektuose neturėtų žlugdyti ambicingų 
dalyvaujančių valstybių narių siekių; mano, 
kad trečiųjų šalių ir trečiųjų šalių subjektų 
įtraukimas turi būti vykdomas taikant 
griežtas sąlygas ir veiksmingai laikantis 
nustatyto abipusiškumo principo; ragina 
valstybes nares teikti projektus, kurie turi 
strateginį europinį aspektą, taip stiprinant 
Europos gynybos pramoninę ir 
technologinę bazę (EGPTB), kuri yra labai 
svarbi strateginio savarankiškumo 
užtikrinimo proceso dalis, dar daugiau 
dėmesio skiriant veiklai, kad būtų tiesiogiai 
patenkinti Europos ginkluotųjų pajėgų 
poreikiai vykdyti operacijas;

Or. en

Pakeitimas 366
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
45 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

45. yra susidomėjęs, kodėl taip lėtai 
pradedami vykdyti 34 projektai ir trečiasis 
trylikos projektų etapas ir kodėl iki šiol nė 
vienas projektas dar nėra įgyvendintas; 

45. yra susidomėjęs, kodėl taip lėtai 
pradedami vykdyti 34 projektai ir trečiasis 
trylikos projektų etapas ir kodėl iki šiol nė 
vienas projektas dar nėra įgyvendintas; 
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pažymi, kad 2019 m. pradinius savo 
veiklos pajėgumus pasieks tik keturi 
projektai; atkreipia dėmesį į tai, kad trūksta 
užmojo ir masto kai kuriems projektams, 
kuriais nesprendžiamos akivaizdžiausios 
pajėgumų spragos, ypač jų trūksta 
pirmosios bangos projektams, kurie visų 
pirma yra pajėgumų projektai ir kuriuose 
dalyvauja kiek įmanoma daugiau valstybių 
narių; pažymi, kad pageidaujamas 
papildomas dalyvavimas PESCO 
projektuose neturėtų žlugdyti ambicingų 
dalyvaujančių valstybių narių siekių; mano, 
kad trečiųjų šalių įtraukimas turi būti 
vykdomas pagal griežtas sąlygas ir 
veiksmingai laikantis nustatyto 
abipusiškumo principo; ragina valstybes 
nares teikti projektus, kurie turi strateginį 
europinį aspektą, taip stiprinant Europos 
gynybos pramoninę ir technologinę bazę 
(EGPTB), kuri yra labai svarbi strateginio 
savarankiškumo užtikrinimo proceso dalis, 
dar daugiau dėmesio skiriant veiklai, kad 
būtų tiesiogiai patenkinti Europos 
ginkluotųjų pajėgų poreikiai vykdyti 
operacijas;

pažymi, kad 2019 m. pradinius savo 
veiklos pajėgumus pasieks tik keturi 
projektai; atkreipia dėmesį į tai, kad trūksta 
užmojo ir masto kai kuriems projektams, 
kuriais nesprendžiamos akivaizdžiausios 
pajėgumų spragos, ypač jų trūksta 
pirmosios bangos projektams, kurie visų 
pirma yra pajėgumų projektai ir kuriuose 
dalyvauja kiek įmanoma daugiau valstybių 
narių; pažymi, kad pageidaujamas 
papildomas dalyvavimas PESCO 
projektuose neturėtų žlugdyti ambicingų 
dalyvaujančių valstybių narių siekių; mano, 
kad trečiosios šalys į PESCO turėtų būti 
įtraukiamos tik laikantis nuo pat pradžių 
nustatytų griežtų sąlygų ir remiantis 
apibrėžto ir veiksmingo abipusiškumo 
principu; ragina valstybes nares teikti 
projektus, kurie turi strateginį europinį 
aspektą, taip stiprinant Europos gynybos 
pramoninę ir technologinę bazę (EGPTB), 
kuri yra labai svarbi strateginio 
savarankiškumo užtikrinimo proceso dalis, 
dar daugiau dėmesio skiriant veiklai, kad 
būtų tiesiogiai patenkinti Europos 
ginkluotųjų pajėgų poreikiai vykdyti 
operacijas;

Or. fr

Pakeitimas 367
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
46 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

46. pabrėžia, kad Europos gynybos 
fondas tebėra virtualus; primena, kad ši 
priemonė dar nėra galutinai patvirtinta, o 
2019 m. balandžio mėn. sudarytas tik 
dalinis politinis susitarimas; pabrėžia, kad 
svarbu išlaikyti Europos Parlamento 
poziciją dėl fondo sumos, jo atvėrimo 
trečiosioms šalims ir tinkamos intelektinės 
nuosavybės politikos, susijusios su 
saugumu ir gynyba, nustatymo, siekiant 

46. ragina panaikinti dabartinės 
formos (t. y., išimtinai Komisijos 
prižiūrimą) Europos gynybos fondą ir 
reikalauja, kad jį nuolat valdytų Taryba 
taikant vieningo balsavimo taisyklę;
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apsaugoti mokslinių tyrimų rezultatus; 
atsižvelgdamas į tai, primena labai jautrų 
ir strateginį gynybos srities mokslinių 
tyrimų pobūdį tiek pramonės 
konkurencingumo, tiek ES strateginio 
savarankiškumo požiūriu; ragina 
tinkamai atsižvelgti į pradinę patirtį, įgytą 
įgyvendinant Europos gynybos pramonės 
plėtros programą (ypač patirtį, susijusią 
su leidžiančių nukrypti nuostatų taikymu 
reikalavimus atitinkantiems subjektams), 
bandomąjį projektą ir ES gynybos srities 
mokslinių tyrimų parengiamuosius 
veiksmus; prašo visuomet visapusiškai 
įtraukti valstybes nares į sprendimų 
priėmimo procesus siekiant išvengti per 
didelės biurokratijos ir užtikrinti, kad 
programos atitiktų BSGP ir valstybių 
narių strategines reikmes; mano, kad 
Europos gynybos fondo sėkmė priklausys 
nuo jo gebėjimo integruoti dalyvaujančių 
valstybių gynybos ypatumus ir užtikrinti 
pakankamus biudžeto išteklius, kartu 
išvengiant pramonės kompetencijos 
dubliavimo, nacionalinių gynybos 
investicijų išstūmimo poveikio ir 
programų vykdymo bendradarbiaujant 
sudėtingumo; mano, kad Europos 
gynybos pramonės vystymas 
reglamentuojant trečiųjų (ne Sąjungos) 
šalių kontroliuojamų subjektų prieigą prie 
projektų, finansuojamų iš Fondo, visiškai 
atitinka Europos strateginio 
savarankiškumo siekį;

Or. fr

Pakeitimas 368
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
46 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

46. pabrėžia, kad Europos gynybos 
fondas tebėra virtualus; primena, kad ši 
priemonė dar nėra galutinai patvirtinta, o 

46. pabrėžia, kad Europos gynybos 
fondas tebėra virtualus; primena, kad ši 
priemonė dar nėra galutinai patvirtinta, o 
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2019 m. balandžio mėn. sudarytas tik 
dalinis politinis susitarimas; pabrėžia, kad 
svarbu išlaikyti Europos Parlamento 
poziciją dėl fondo sumos, jo atvėrimo 
trečiosioms šalims ir tinkamos intelektinės 
nuosavybės politikos, susijusios su 
saugumu ir gynyba, nustatymo, siekiant 
apsaugoti mokslinių tyrimų rezultatus; 
atsižvelgdamas į tai, primena labai jautrų ir 
strateginį gynybos srities mokslinių tyrimų 
pobūdį tiek pramonės konkurencingumo, 
tiek ES strateginio savarankiškumo 
požiūriu; ragina tinkamai atsižvelgti į 
pradinę patirtį, įgytą įgyvendinant Europos 
gynybos pramonės plėtros programą (ypač 
patirtį, susijusią su leidžiančių nukrypti 
nuostatų taikymu reikalavimus 
atitinkantiems subjektams), bandomąjį 
projektą ir ES gynybos srities mokslinių 
tyrimų parengiamuosius veiksmus; prašo 
visuomet visapusiškai įtraukti valstybes 
nares į sprendimų priėmimo procesus 
siekiant išvengti per didelės biurokratijos ir 
užtikrinti, kad programos atitiktų BSGP ir 
valstybių narių strategines reikmes; mano, 
kad Europos gynybos fondo sėkmė 
priklausys nuo jo gebėjimo integruoti 
dalyvaujančių valstybių gynybos ypatumus 
ir užtikrinti pakankamus biudžeto išteklius, 
kartu išvengiant pramonės kompetencijos 
dubliavimo, nacionalinių gynybos 
investicijų išstūmimo poveikio ir programų 
vykdymo bendradarbiaujant sudėtingumo; 
mano, kad Europos gynybos pramonės 
vystymas reglamentuojant trečiųjų (ne 
Sąjungos) šalių kontroliuojamų subjektų 
prieigą prie projektų, finansuojamų iš 
Fondo, visiškai atitinka Europos 
strateginio savarankiškumo siekį;

2019 m. balandžio mėn. sudarytas tik 
dalinis politinis susitarimas; pabrėžia, kad 
svarbu išlaikyti Europos Parlamento 
poziciją dėl fondo sumos, jo atvėrimo 
trečiosioms šalims ir tinkamos intelektinės 
nuosavybės politikos, susijusios su 
saugumu ir gynyba, nustatymo, siekiant 
apsaugoti mokslinių tyrimų rezultatus; 
atsižvelgdamas į tai, primena labai jautrų ir 
strateginį gynybos srities mokslinių tyrimų 
pobūdį tiek pramonės konkurencingumo, 
tiek ES strateginio savarankiškumo 
požiūriu; ragina tinkamai atsižvelgti į 
pradinę patirtį, įgytą įgyvendinant Europos 
gynybos pramonės plėtros programą (ypač 
patirtį, susijusią su leidžiančių nukrypti 
nuostatų taikymu reikalavimus 
atitinkantiems subjektams), bandomąjį 
projektą ir ES gynybos srities mokslinių 
tyrimų parengiamuosius veiksmus; prašo 
visuomet visapusiškai įtraukti valstybes 
nares į sprendimų priėmimo procesus 
siekiant išvengti per didelės biurokratijos ir 
užtikrinti, kad programos atitiktų BSGP ir 
valstybių narių strategines reikmes; mano, 
kad Europos gynybos fondo sėkmė 
priklausys nuo jo gebėjimo integruoti 
dalyvaujančių valstybių gynybos ypatumus 
ir užtikrinti pakankamus biudžeto išteklius, 
kartu išvengiant pramonės kompetencijos 
dubliavimo, nacionalinių gynybos 
investicijų išstūmimo poveikio ir programų 
vykdymo bendradarbiaujant sudėtingumo 
bei užtikrinant dalyvaujančioms MVĮ 
verslo inkubatorių ir kapitalo investicijų 
paramą; mano, kad 22 valstybės narės 
pagal savo NATO narystę yra 
įsipareigojusios skirti 20 % savo gynybos 
išlaidų investicijoms į naujus pajėgumus, 
todėl jos turėtų atskirti šio biudžeto dalį, ir 
konkrečiai skirti ją moksliniams tyrimams 
ir technologinei plėtrai, siekiant užtikrinti 
minimalias išlaidas moksliniams 
tyrimams ir technologinei plėtrai; EGF 
turėtų aktyviai bendradarbiauti su NATO, 
kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos 
transatlantinei technologinei ir pramonės 
plėtrai taip, kad būtų pašalintos kliūtys ir 
protekcionizmas bei užtikrinama, kad 
valstybių narių eksporto licencijų 
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išdavimo procesai ir (arba) technologijų 
perdavimo politika būtų suderinti; 
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
EGA ir NSPA/NCIA darbo grupės 
sukūrimui, siekiant parengti gaires dėl 
tinkamiausios įsigyti viešųjų pirkimų 
būdu įrangos nustatymo ir užtikrinti 
ekonomiškai naudingiausias gynybos 
srities išlaidas;

Or. en

Pakeitimas 369
Hannah Neumann
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
46 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

46. pabrėžia, kad Europos gynybos 
fondas tebėra virtualus; primena, kad ši 
priemonė dar nėra galutinai patvirtinta, o 
2019 m. balandžio mėn. sudarytas tik 
dalinis politinis susitarimas; pabrėžia, kad 
svarbu išlaikyti Europos Parlamento 
poziciją dėl fondo sumos, jo atvėrimo 
trečiosioms šalims ir tinkamos intelektinės 
nuosavybės politikos, susijusios su 
saugumu ir gynyba, nustatymo, siekiant 
apsaugoti mokslinių tyrimų rezultatus; 
atsižvelgdamas į tai, primena labai jautrų ir 
strateginį gynybos srities mokslinių tyrimų 
pobūdį tiek pramonės konkurencingumo, 
tiek ES strateginio savarankiškumo 
požiūriu; ragina tinkamai atsižvelgti į 
pradinę patirtį, įgytą įgyvendinant Europos 
gynybos pramonės plėtros programą (ypač 
patirtį, susijusią su leidžiančių nukrypti 
nuostatų taikymu reikalavimus 
atitinkantiems subjektams), bandomąjį 
projektą ir ES gynybos srities mokslinių 
tyrimų parengiamuosius veiksmus; prašo 
visuomet visapusiškai įtraukti valstybes 
nares į sprendimų priėmimo procesus 
siekiant išvengti per didelės biurokratijos ir 
užtikrinti, kad programos atitiktų BSGP ir 

46. pabrėžia, kad Europos gynybos 
fondas tebėra virtualus; primena, kad ši 
priemonė dar nėra galutinai patvirtinta, o 
2019 m. balandžio mėn. sudarytas tik 
dalinis politinis susitarimas; pabrėžia, kad 
svarbu išlaikyti Europos Parlamento 
poziciją dėl darbo programų deleguotųjų 
aktų, Europos gynybos fondo sumos, jo 
atvėrimo trečiosioms šalims ir tinkamos 
intelektinės nuosavybės politikos, 
susijusios su saugumu ir gynyba, 
nustatymo, siekiant apsaugoti mokslinių 
tyrimų rezultatus; atsižvelgdamas į tai, 
primena labai jautrų ir strateginį gynybos 
srities mokslinių tyrimų pobūdį tiek 
pramonės konkurencingumo, tiek ES 
veiklos savarankiškumo perspektyvų 
požiūriu; ragina tinkamai, skaidriai ir 
atskaitingai atsižvelgti į pradinę ir skaidrią 
patirtį, įgytą įgyvendinant Europos 
gynybos pramonės plėtros programą (ypač 
patirtį, susijusią su leidžiančių nukrypti 
nuostatų taikymu reikalavimus 
atitinkantiems subjektams), bandomąjį 
projektą ir ES gynybos srities mokslinių 
tyrimų parengiamuosius veiksmus; prašo 
visuomet visapusiškai įtraukti valstybes 
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valstybių narių strategines reikmes; mano, 
kad Europos gynybos fondo sėkmė 
priklausys nuo jo gebėjimo integruoti 
dalyvaujančių valstybių gynybos 
ypatumus ir užtikrinti pakankamus 
biudžeto išteklius, kartu išvengiant 
pramonės kompetencijos dubliavimo, 
nacionalinių gynybos investicijų 
išstūmimo poveikio ir programų vykdymo 
bendradarbiaujant sudėtingumo; mano, 
kad Europos gynybos pramonės vystymas 
reglamentuojant trečiųjų (ne Sąjungos) 
šalių kontroliuojamų subjektų prieigą prie 
projektų, finansuojamų iš Fondo, visiškai 
atitinka Europos strateginio 
savarankiškumo siekį;

nares į sprendimų priėmimo procesus 
siekiant išvengti per didelės biurokratijos ir 
užtikrinti, kad programos atitiktų BSGP ir 
valstybių narių strategines reikmes; 
pabrėžia, jog būtų logiška, kad su 
bendrais moksliniais tyrimais ir 
technologine plėtra kartu būtų vykdoma 
ES lygmens bendra ginklų eksporto 
politika; mano, kad vien tik Europos 
gynybos pramonės įmonių subsidijavimas 
ES biudžeto lėšomis nepadės sukurti 
Europos gynybos sektoriaus, kuris padėtų 
išspręsti didelio neefektyvumo problemą, 
didelės priklausomybės nuo eksporto 
problemą ir kuris visų pirma turėtų padėti 
valstybių narių ginkluotosioms pajėgoms 
būti pasirengusioms būsimoms BSGP 
operacijoms; pabrėžia, kad Komisija turi 
sutelkti dėmesį į reguliavimo metodo, 
kuris grindžiamas 2009 m. gynybos srities 
dokumentų rinkinio, ir papildomų 
taisyklių, kurių reikia norint nustatyti 
veiksmingos ir mažos Europos gynybos 
rinkos parametrus, įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 370
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
46 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

46. pabrėžia, kad Europos gynybos 
fondas tebėra virtualus; primena, kad ši 
priemonė dar nėra galutinai patvirtinta, o 
2019 m. balandžio mėn. sudarytas tik 
dalinis politinis susitarimas; pabrėžia, kad 
svarbu išlaikyti Europos Parlamento 
poziciją dėl fondo sumos, jo atvėrimo 
trečiosioms šalims ir tinkamos intelektinės 
nuosavybės politikos, susijusios su 
saugumu ir gynyba, nustatymo, siekiant 
apsaugoti mokslinių tyrimų rezultatus; 
atsižvelgdamas į tai, primena labai jautrų ir 
strateginį gynybos srities mokslinių tyrimų 

46. pabrėžia, kad Europos gynybos 
fondas tebėra virtualus; primena, kad ši 
priemonė dar nėra galutinai patvirtinta, o 
2019 m. balandžio mėn. sudarytas tik 
dalinis politinis susitarimas; pabrėžia, kad 
svarbu išlaikyti Europos Parlamento 
poziciją dėl fondo sumos, jo atvėrimo 
trečiosioms šalims ir tinkamos intelektinės 
nuosavybės politikos, susijusios su 
saugumu ir gynyba, nustatymo, siekiant 
apsaugoti mokslinių tyrimų rezultatus; 
atsižvelgdamas į tai, primena labai jautrų ir 
strateginį gynybos srities mokslinių tyrimų 
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pobūdį tiek pramonės konkurencingumo, 
tiek ES strateginio savarankiškumo 
požiūriu; ragina tinkamai atsižvelgti į 
pradinę patirtį, įgytą įgyvendinant Europos 
gynybos pramonės plėtros programą (ypač 
patirtį, susijusią su leidžiančių nukrypti 
nuostatų taikymu reikalavimus 
atitinkantiems subjektams), bandomąjį 
projektą ir ES gynybos srities mokslinių 
tyrimų parengiamuosius veiksmus; prašo 
visuomet visapusiškai įtraukti valstybes 
nares į sprendimų priėmimo procesus 
siekiant išvengti per didelės biurokratijos 
ir užtikrinti, kad programos atitiktų BSGP 
ir valstybių narių strategines reikmes; 
mano, kad Europos gynybos fondo sėkmė 
priklausys nuo jo gebėjimo integruoti 
dalyvaujančių valstybių gynybos ypatumus 
ir užtikrinti pakankamus biudžeto išteklius, 
kartu išvengiant pramonės kompetencijos 
dubliavimo, nacionalinių gynybos 
investicijų išstūmimo poveikio ir programų 
vykdymo bendradarbiaujant sudėtingumo; 
mano, kad Europos gynybos pramonės 
vystymas reglamentuojant trečiųjų (ne 
Sąjungos) šalių kontroliuojamų subjektų 
prieigą prie projektų, finansuojamų iš 
Fondo, visiškai atitinka Europos strateginio 
savarankiškumo siekį;

pobūdį tiek pramonės konkurencingumo, 
tiek ES strateginio savarankiškumo 
požiūriu; ragina tinkamai atsižvelgti į 
pradinę patirtį, įgytą įgyvendinant Europos 
gynybos pramonės plėtros programą (ypač 
patirtį, susijusią su leidžiančių nukrypti 
nuostatų taikymu reikalavimus 
atitinkantiems subjektams), bandomąjį 
projektą ir ES gynybos srities mokslinių 
tyrimų parengiamuosius veiksmus; mano, 
kad Europos gynybos fondo sėkmė 
priklausys nuo jo gebėjimo integruoti 
dalyvaujančių valstybių gynybos ypatumus 
ir užtikrinti pakankamus biudžeto išteklius, 
kartu išvengiant pramonės kompetencijos 
dubliavimo, nacionalinių gynybos 
investicijų išstūmimo poveikio ir programų 
vykdymo bendradarbiaujant sudėtingumo; 
mano, kad Europos gynybos pramonės 
vystymas reglamentuojant trečiųjų (ne 
Sąjungos) šalių kontroliuojamų subjektų 
prieigą prie projektų, finansuojamų iš 
Fondo, visiškai atitinka Europos strateginio 
savarankiškumo siekį;

Or. en

Pakeitimas 371
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
46 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

46. pabrėžia, kad Europos gynybos 
fondas tebėra virtualus; primena, kad ši 
priemonė dar nėra galutinai patvirtinta, o 
2019 m. balandžio mėn. sudarytas tik 
dalinis politinis susitarimas; pabrėžia, kad 
svarbu išlaikyti Europos Parlamento 
poziciją dėl fondo sumos, jo atvėrimo 

46. ragina Tarybą patvirtinti Europos 
Parlamento poziciją dėl Reglamento dėl 
Europos gynybos fondo 5 straipsnio; 
pabrėžia, kad reikia nedelsiant baigti 
rengti EGF; primena, kad ši priemonė dar 
nėra galutinai patvirtinta, o 2019 m. 
balandžio mėn. sudarytas tik dalinis 
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trečiosioms šalims ir tinkamos intelektinės 
nuosavybės politikos, susijusios su 
saugumu ir gynyba, nustatymo, siekiant 
apsaugoti mokslinių tyrimų rezultatus; 
atsižvelgdamas į tai, primena labai jautrų ir 
strateginį gynybos srities mokslinių tyrimų 
pobūdį tiek pramonės konkurencingumo, 
tiek ES strateginio savarankiškumo 
požiūriu; ragina tinkamai atsižvelgti į 
pradinę patirtį, įgytą įgyvendinant Europos 
gynybos pramonės plėtros programą (ypač 
patirtį, susijusią su leidžiančių nukrypti 
nuostatų taikymu reikalavimus 
atitinkantiems subjektams), bandomąjį 
projektą ir ES gynybos srities mokslinių 
tyrimų parengiamuosius veiksmus; prašo 
visuomet visapusiškai įtraukti valstybes 
nares į sprendimų priėmimo procesus 
siekiant išvengti per didelės biurokratijos 
ir užtikrinti, kad programos atitiktų BSGP 
ir valstybių narių strategines reikmes; 
mano, kad Europos gynybos fondo sėkmė 
priklausys nuo jo gebėjimo integruoti 
dalyvaujančių valstybių gynybos ypatumus 
ir užtikrinti pakankamus biudžeto išteklius, 
kartu išvengiant pramonės kompetencijos 
dubliavimo, nacionalinių gynybos 
investicijų išstūmimo poveikio ir programų 
vykdymo bendradarbiaujant sudėtingumo; 
mano, kad Europos gynybos pramonės 
vystymas reglamentuojant trečiųjų (ne 
Sąjungos) šalių kontroliuojamų subjektų 
prieigą prie projektų, finansuojamų iš 
Fondo, visiškai atitinka Europos strateginio 
savarankiškumo siekį;

politinis susitarimas; pabrėžia, kad svarbu 
išlaikyti Europos Parlamento poziciją dėl 
fondo sumos, jo atvėrimo trečiosioms 
šalims ir tinkamos intelektinės nuosavybės 
politikos, susijusios su saugumu ir gynyba, 
nustatymo, siekiant apsaugoti mokslinių 
tyrimų rezultatus; atsižvelgdamas į tai, 
primena labai jautrų ir strateginį gynybos 
srities mokslinių tyrimų pobūdį tiek 
pramonės konkurencingumo, tiek ES 
strateginio savarankiškumo ir suverenumo 
požiūriu; ragina tinkamai atsižvelgti į 
pradinę patirtį, įgytą įgyvendinant Europos 
gynybos pramonės plėtros programą (ypač 
patirtį, susijusią su leidžiančių nukrypti 
nuostatų taikymu reikalavimus 
atitinkantiems subjektams), bandomąjį 
projektą ir ES gynybos srities mokslinių 
tyrimų parengiamuosius veiksmus; prašo 
visuomet visapusiškai įtraukti valstybes 
nares į sprendimų priėmimo procesus, nes 
jos yra galutinės gynybos pramonės 
klientės, siekiant užtikrinti, kad programos 
atitiktų BSGP ir valstybių narių strategines 
reikmes; mano, kad Europos gynybos 
fondo sėkmė priklausys nuo jo gebėjimo 
integruoti dalyvaujančių valstybių gynybos 
ypatumus ir užtikrinti pakankamus 
biudžeto išteklius, kartu išvengiant 
pramonės kompetencijos dubliavimo, 
nacionalinių gynybos investicijų išstūmimo 
poveikio ir programų vykdymo 
bendradarbiaujant sudėtingumo; mano, kad 
Europos gynybos pramonės vystymas 
reglamentuojant trečiųjų (ne Sąjungos) 
šalių kontroliuojamų subjektų prieigą prie 
projektų, finansuojamų iš Fondo, visiškai 
atitinka Europos strateginio 
savarankiškumo siekį;

Or. fr

Pakeitimas 372
Michael Gahler

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
46 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

46. pabrėžia, kad Europos gynybos 
fondas tebėra virtualus; primena, kad ši 
priemonė dar nėra galutinai patvirtinta, o 
2019 m. balandžio mėn. sudarytas tik 
dalinis politinis susitarimas; pabrėžia, kad 
svarbu išlaikyti Europos Parlamento 
poziciją dėl fondo sumos, jo atvėrimo 
trečiosioms šalims ir tinkamos intelektinės 
nuosavybės politikos, susijusios su 
saugumu ir gynyba, nustatymo, siekiant 
apsaugoti mokslinių tyrimų rezultatus; 
atsižvelgdamas į tai, primena labai jautrų ir 
strateginį gynybos srities mokslinių tyrimų 
pobūdį tiek pramonės konkurencingumo, 
tiek ES strateginio savarankiškumo 
požiūriu; ragina tinkamai atsižvelgti į 
pradinę patirtį, įgytą įgyvendinant Europos 
gynybos pramonės plėtros programą (ypač 
patirtį, susijusią su leidžiančių nukrypti 
nuostatų taikymu reikalavimus 
atitinkantiems subjektams), bandomąjį 
projektą ir ES gynybos srities mokslinių 
tyrimų parengiamuosius veiksmus; prašo 
visuomet visapusiškai įtraukti valstybes 
nares į sprendimų priėmimo procesus 
siekiant išvengti per didelės biurokratijos ir 
užtikrinti, kad programos atitiktų BSGP ir 
valstybių narių strategines reikmes; mano, 
kad Europos gynybos fondo sėkmė 
priklausys nuo jo gebėjimo integruoti 
dalyvaujančių valstybių gynybos ypatumus 
ir užtikrinti pakankamus biudžeto išteklius, 
kartu išvengiant pramonės kompetencijos 
dubliavimo, nacionalinių gynybos 
investicijų išstūmimo poveikio ir programų 
vykdymo bendradarbiaujant 
sudėtingumo; mano, kad Europos gynybos 
pramonės vystymas reglamentuojant 
trečiųjų (ne Sąjungos) šalių kontroliuojamų 
subjektų prieigą prie projektų, 
finansuojamų iš Fondo, visiškai atitinka 
Europos strateginio savarankiškumo siekį;

46. pabrėžia, kad Europos gynybos 
fondas tebėra virtualus; primena, kad ši 
priemonė dar nėra galutinai patvirtinta, o 
2019 m. balandžio mėn. sudarytas tik 
dalinis politinis susitarimas; pabrėžia, kad 
svarbu išlaikyti Europos Parlamento 
poziciją dėl fondo sumos, jo atvėrimo 
trečiosioms šalims ir tinkamos intelektinės 
nuosavybės politikos, susijusios su 
saugumu ir gynyba, nustatymo, siekiant 
apsaugoti mokslinių tyrimų rezultatus; 
ragina Europos Komisiją kaip trečiųjų 
šalių dalyvavimo sąlygą numatyti abipusį 
ginklų rinkų atvėrimą; atsižvelgdamas į 
tai, primena labai jautrų ir strateginį 
gynybos srities mokslinių tyrimų pobūdį 
tiek pramonės konkurencingumo, tiek ES 
strateginio savarankiškumo požiūriu; 
ragina tinkamai atsižvelgti į pradinę patirtį, 
įgytą įgyvendinant Europos gynybos 
pramonės plėtros programą (ypač patirtį, 
susijusią su leidžiančių nukrypti nuostatų 
taikymu reikalavimus atitinkantiems 
subjektams), bandomąjį projektą ir ES 
gynybos srities mokslinių tyrimų 
parengiamuosius veiksmus; prašo visuomet 
visapusiškai įtraukti valstybes nares į 
sprendimų priėmimo procesus siekiant 
išvengti per didelės biurokratijos ir 
užtikrinti, kad programos atitiktų BSGP ir 
valstybių narių strategines reikmes; mano, 
kad Europos gynybos fondo sėkmė 
priklausys nuo jo gebėjimo transportuoti 
gynybos įrangą, kurią būtų galima 
naudoti, taip pat atsižvelgti į dalyvaujančių 
valstybių gynybos ypatumus ir užtikrinti 
pakankamus biudžeto išteklius, kartu 
išvengiant pramonės praktinių žinių 
dubliavimo, nacionalinių gynybos 
investicijų išstūmimo poveikio ir perdėtai 
sudėtingo bendrų programų vykdymo 
proceso;  mano, kad Europos gynybos 
pramonės vystymas reglamentuojant 
trečiųjų (ne Sąjungos) šalių kontroliuojamų 
subjektų prieigą prie projektų, 
finansuojamų iš Fondo, visiškai atitinka 
Europos strateginio savarankiškumo siekį;
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Or. de

Pakeitimas 373
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
46 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

46. pabrėžia, kad Europos gynybos 
fondas tebėra virtualus; primena, kad ši 
priemonė dar nėra galutinai patvirtinta, o 
2019 m. balandžio mėn. sudarytas tik 
dalinis politinis susitarimas; pabrėžia, kad 
svarbu išlaikyti Europos Parlamento 
poziciją dėl fondo sumos, jo atvėrimo 
trečiosioms šalims ir tinkamos intelektinės 
nuosavybės politikos, susijusios su 
saugumu ir gynyba, nustatymo, siekiant 
apsaugoti mokslinių tyrimų rezultatus; 
atsižvelgdamas į tai, primena labai jautrų 
ir strateginį gynybos srities mokslinių 
tyrimų pobūdį tiek pramonės 
konkurencingumo, tiek ES strateginio 
savarankiškumo požiūriu; ragina tinkamai 
atsižvelgti į pradinę patirtį, įgytą 
įgyvendinant Europos gynybos pramonės 
plėtros programą (ypač patirtį, susijusią su 
leidžiančių nukrypti nuostatų taikymu 
reikalavimus atitinkantiems subjektams), 
bandomąjį projektą ir ES gynybos srities 
mokslinių tyrimų parengiamuosius 
veiksmus; prašo visuomet visapusiškai 
įtraukti valstybes nares į sprendimų 
priėmimo procesus siekiant išvengti per 
didelės biurokratijos ir užtikrinti, kad 
programos atitiktų BSGP ir valstybių narių 
strategines reikmes; mano, kad Europos 
gynybos fondo sėkmė priklausys nuo jo 
gebėjimo integruoti dalyvaujančių 
valstybių gynybos ypatumus ir užtikrinti 
pakankamus biudžeto išteklius, kartu 
išvengiant pramonės kompetencijos 
dubliavimo, nacionalinių gynybos 
investicijų išstūmimo poveikio ir programų 
vykdymo bendradarbiaujant sudėtingumo; 
mano, kad Europos gynybos pramonės 

46. pabrėžia, kad Europos gynybos 
fondas tebėra virtualus; primena, kad ši 
priemonė dar nėra galutinai patvirtinta, o 
2019 m. balandžio mėn. sudarytas tik 
dalinis politinis susitarimas; pabrėžia, kad 
svarbu išlaikyti Europos Parlamento 
poziciją dėl fondo sumos, jo atvėrimo 
trečiosioms šalims ir tinkamos intelektinės 
nuosavybės politikos, susijusios su 
saugumu ir gynyba, nustatymo, siekiant 
apsaugoti mokslinių tyrimų rezultatus; 
ragina tinkamai atsižvelgti į pradinę patirtį, 
įgytą įgyvendinant Europos gynybos 
pramonės plėtros programą (ypač patirtį, 
susijusią su leidžiančių nukrypti nuostatų 
taikymu reikalavimus atitinkantiems 
subjektams), bandomąjį projektą ir ES 
gynybos srities mokslinių tyrimų 
parengiamuosius veiksmus; prašo visuomet 
visapusiškai įtraukti valstybes nares į 
sprendimų priėmimo procesus siekiant 
išvengti per didelės biurokratijos ir 
užtikrinti, kad programos atitiktų BSGP ir 
valstybių narių strategines reikmes; mano, 
kad Europos gynybos fondo sėkmė 
priklausys nuo jo gebėjimo integruoti 
dalyvaujančių valstybių gynybos ypatumus 
ir užtikrinti pakankamus biudžeto išteklius, 
kartu išvengiant pramonės kompetencijos 
dubliavimo, nacionalinių gynybos 
investicijų išstūmimo poveikio ir programų 
vykdymo bendradarbiaujant sudėtingumo; 
mano, kad Europos gynybos pramonės 
vystymas reglamentuojant trečiųjų (ne 
Sąjungos) šalių kontroliuojamų subjektų 
prieigą prie projektų, finansuojamų iš 
Fondo, visiškai atitinka Europos strateginio 
savarankiškumo siekį;
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vystymas reglamentuojant trečiųjų (ne 
Sąjungos) šalių kontroliuojamų subjektų 
prieigą prie projektų, finansuojamų iš 
Fondo, visiškai atitinka Europos strateginio 
savarankiškumo siekį;

Or. en

Pakeitimas 374
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
46 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

46. pabrėžia, kad Europos gynybos 
fondas tebėra virtualus; primena, kad ši 
priemonė dar nėra galutinai patvirtinta, o 
2019 m. balandžio mėn. sudarytas tik 
dalinis politinis susitarimas; pabrėžia, kad 
svarbu išlaikyti Europos Parlamento 
poziciją dėl fondo sumos, jo atvėrimo 
trečiosioms šalims ir tinkamos intelektinės 
nuosavybės politikos, susijusios su 
saugumu ir gynyba, nustatymo, siekiant 
apsaugoti mokslinių tyrimų rezultatus; 
atsižvelgdamas į tai, primena labai jautrų ir 
strateginį gynybos srities mokslinių tyrimų 
pobūdį tiek pramonės konkurencingumo, 
tiek ES strateginio savarankiškumo 
požiūriu; ragina tinkamai atsižvelgti į 
pradinę patirtį, įgytą įgyvendinant Europos 
gynybos pramonės plėtros programą (ypač 
patirtį, susijusią su leidžiančių nukrypti 
nuostatų taikymu reikalavimus 
atitinkantiems subjektams), bandomąjį 
projektą ir ES gynybos srities mokslinių 
tyrimų parengiamuosius veiksmus; prašo 
visuomet visapusiškai įtraukti valstybes 
nares į sprendimų priėmimo procesus 
siekiant išvengti per didelės biurokratijos ir 
užtikrinti, kad programos atitiktų BSGP ir 
valstybių narių strategines reikmes; mano, 
kad Europos gynybos fondo sėkmė 
priklausys nuo jo gebėjimo integruoti 
dalyvaujančių valstybių gynybos ypatumus 

46. pabrėžia, kad Europos gynybos 
fondas tebėra virtualus; primena, kad ši 
priemonė dar nėra galutinai patvirtinta, o 
2019 m. balandžio mėn. sudarytas tik 
dalinis politinis susitarimas; pabrėžia, kad 
svarbu išlaikyti Europos Parlamento 
poziciją dėl fondo sumos, jo atvėrimo 
trečiosioms šalims ir tinkamos intelektinės 
nuosavybės politikos, susijusios su 
saugumu ir gynyba, nustatymo, siekiant 
apsaugoti mokslinių tyrimų rezultatus; 
atsižvelgdamas į tai, primena labai jautrų ir 
strateginį gynybos srities mokslinių tyrimų 
pobūdį tiek pramonės konkurencingumo, 
tiek ES strateginio savarankiškumo 
požiūriu; ragina tinkamai atsižvelgti į 
pradinę patirtį, įgytą įgyvendinant Europos 
gynybos pramonės plėtros programą (ypač 
patirtį, susijusią su leidžiančių nukrypti 
nuostatų taikymu reikalavimus 
atitinkantiems subjektams), bandomąjį 
projektą ir ES gynybos srities mokslinių 
tyrimų parengiamuosius veiksmus; prašo 
visuomet visapusiškai įtraukti valstybes 
nares į sprendimų priėmimo procesus 
siekiant išvengti per didelės biurokratijos ir 
užtikrinti, kad programos atitiktų BSGP ir 
valstybių narių strategines reikmes; mano, 
kad Europos gynybos fondo sėkmė 
priklausys nuo jo gebėjimo integruoti 
dalyvaujančių valstybių gynybos ypatumus 
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ir užtikrinti pakankamus biudžeto išteklius, 
kartu išvengiant pramonės kompetencijos 
dubliavimo, nacionalinių gynybos 
investicijų išstūmimo poveikio ir programų 
vykdymo bendradarbiaujant sudėtingumo; 
mano, kad Europos gynybos pramonės 
vystymas reglamentuojant trečiųjų (ne 
Sąjungos) šalių kontroliuojamų subjektų 
prieigą prie projektų, finansuojamų iš 
Fondo, visiškai atitinka Europos strateginio 
savarankiškumo siekį;

ir užtikrinti pakankamus biudžeto išteklius, 
kartu išvengiant pramonės kompetencijos 
dubliavimo, nacionalinių gynybos 
investicijų išstūmimo poveikio, programų 
vykdymo bendradarbiaujant sudėtingumo, 
ir užtikrinant, kad šis bendradarbiavimas 
būtų grindžiamas bendra ES ginkluotės ir 
karinės įrangos standartizacija ir 
funkciniu suderinamumu; mano, kad 
Europos gynybos pramonės vystymas 
reglamentuojant trečiųjų (ne Sąjungos) 
šalių kontroliuojamų subjektų prieigą prie 
projektų, finansuojamų iš Fondo, visiškai 
atitinka Europos strateginio 
savarankiškumo siekį;

Or. en

Pakeitimas 375
Nikos Androulakis, Costas Mavrides

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
46 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

46. pabrėžia, kad Europos gynybos 
fondas tebėra virtualus; primena, kad ši 
priemonė dar nėra galutinai patvirtinta, o 
2019 m. balandžio mėn. sudarytas tik 
dalinis politinis susitarimas; pabrėžia, kad 
svarbu išlaikyti Europos Parlamento 
poziciją dėl fondo sumos, jo atvėrimo 
trečiosioms šalims ir tinkamos intelektinės 
nuosavybės politikos, susijusios su 
saugumu ir gynyba, nustatymo, siekiant 
apsaugoti mokslinių tyrimų rezultatus; 
atsižvelgdamas į tai, primena labai jautrų ir 
strateginį gynybos srities mokslinių tyrimų 
pobūdį tiek pramonės konkurencingumo, 
tiek ES strateginio savarankiškumo 
požiūriu; ragina tinkamai atsižvelgti į 
pradinę patirtį, įgytą įgyvendinant Europos 
gynybos pramonės plėtros programą (ypač 
patirtį, susijusią su leidžiančių nukrypti 
nuostatų taikymu reikalavimus 
atitinkantiems subjektams), bandomąjį 
projektą ir ES gynybos srities mokslinių 

46. pabrėžia, kad Europos gynybos 
fondas tebėra virtualus; primena, kad ši 
priemonė dar nėra galutinai patvirtinta, o 
2019 m. balandžio mėn. sudarytas tik 
dalinis politinis susitarimas; pabrėžia, kad 
svarbu išlaikyti Europos Parlamento 
poziciją dėl fondo sumos, jo atvėrimo 
trečiosioms šalims ir tinkamos intelektinės 
nuosavybės politikos, susijusios su 
saugumu ir gynyba, nustatymo, siekiant 
apsaugoti mokslinių tyrimų rezultatus; 
atsižvelgdamas į tai, primena labai jautrų ir 
strateginį gynybos srities mokslinių tyrimų 
pobūdį tiek pramonės konkurencingumo, 
tiek ES strateginio savarankiškumo 
požiūriu; ragina tinkamai atsižvelgti į 
pradinę patirtį, įgytą įgyvendinant Europos 
gynybos pramonės plėtros programą (ypač 
patirtį, susijusią su leidžiančių nukrypti 
nuostatų taikymu reikalavimus 
atitinkantiems subjektams), bandomąjį 
projektą ir ES gynybos srities mokslinių 
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tyrimų parengiamuosius veiksmus; prašo 
visuomet visapusiškai įtraukti valstybes 
nares į sprendimų priėmimo procesus 
siekiant išvengti per didelės biurokratijos ir 
užtikrinti, kad programos atitiktų BSGP ir 
valstybių narių strategines reikmes; mano, 
kad Europos gynybos fondo sėkmė 
priklausys nuo jo gebėjimo integruoti 
dalyvaujančių valstybių gynybos ypatumus 
ir užtikrinti pakankamus biudžeto išteklius, 
kartu išvengiant pramonės kompetencijos 
dubliavimo, nacionalinių gynybos 
investicijų išstūmimo poveikio ir programų 
vykdymo bendradarbiaujant sudėtingumo; 
mano, kad Europos gynybos pramonės 
vystymas reglamentuojant trečiųjų (ne 
Sąjungos) šalių kontroliuojamų subjektų 
prieigą prie projektų, finansuojamų iš 
Fondo, visiškai atitinka Europos strateginio 
savarankiškumo siekį;

tyrimų parengiamuosius veiksmus; prašo 
visuomet visapusiškai įtraukti valstybes 
nares į sprendimų priėmimo procesus 
siekiant išvengti per didelės biurokratijos ir 
užtikrinti, kad programos atitiktų BSGP ir 
valstybių narių strategines reikmes; mano, 
kad Europos gynybos fondo sėkmė 
priklausys nuo jo gebėjimo integruoti 
dalyvaujančių valstybių gynybos ypatumus 
ir užtikrinti pakankamus biudžeto išteklius, 
kartu išvengiant pramonės kompetencijos 
dubliavimo, nacionalinių gynybos 
investicijų išstūmimo poveikio ir programų 
vykdymo bendradarbiaujant sudėtingumo; 
mano, kad Europos gynybos pramonės 
vystymas reglamentuojant trečiųjų (ne 
Sąjungos) šalių kontroliuojamų subjektų 
prieigą prie projektų, finansuojamų iš 
Fondo, visiškai atitinka Europos strateginio 
savarankiškumo siekį ir neprieštarauja ES 
ir jos valstybių narių saugumo ir gynybos 
interesams;

Or. en

Pakeitimas 376
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
46 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

46. pabrėžia, kad Europos gynybos 
fondas tebėra virtualus; primena, kad ši 
priemonė dar nėra galutinai patvirtinta, o 
2019 m. balandžio mėn. sudarytas tik 
dalinis politinis susitarimas; pabrėžia, kad 
svarbu išlaikyti Europos Parlamento 
poziciją dėl fondo sumos, jo atvėrimo 
trečiosioms šalims ir tinkamos intelektinės 
nuosavybės politikos, susijusios su 
saugumu ir gynyba, nustatymo, siekiant 
apsaugoti mokslinių tyrimų rezultatus; 
atsižvelgdamas į tai, primena labai jautrų ir 
strateginį gynybos srities mokslinių tyrimų 
pobūdį tiek pramonės konkurencingumo, 
tiek ES strateginio savarankiškumo 

46. pabrėžia, kad Europos gynybos 
fondas tebėra virtualus; primena, kad ši 
priemonė dar nėra galutinai patvirtinta, o 
2019 m. balandžio mėn. sudarytas tik 
dalinis politinis susitarimas; pabrėžia, kad 
svarbu išlaikyti Europos Parlamento 
poziciją dėl fondo sumos, jo atvėrimo 
trečiosioms šalims ir tinkamos intelektinės 
nuosavybės politikos, susijusios su 
saugumu ir gynyba, nustatymo, siekiant 
apsaugoti mokslinių tyrimų rezultatus; 
atsižvelgdamas į tai, primena labai jautrų ir 
strateginį gynybos srities mokslinių tyrimų 
pobūdį tiek pramonės konkurencingumo, 
tiek ES strateginio savarankiškumo 
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požiūriu; ragina tinkamai atsižvelgti į 
pradinę patirtį, įgytą įgyvendinant Europos 
gynybos pramonės plėtros programą (ypač 
patirtį, susijusią su leidžiančių nukrypti 
nuostatų taikymu reikalavimus 
atitinkantiems subjektams), bandomąjį 
projektą ir ES gynybos srities mokslinių 
tyrimų parengiamuosius veiksmus; prašo 
visuomet visapusiškai įtraukti valstybes 
nares į sprendimų priėmimo procesus 
siekiant išvengti per didelės biurokratijos ir 
užtikrinti, kad programos atitiktų BSGP ir 
valstybių narių strategines reikmes; mano, 
kad Europos gynybos fondo sėkmė 
priklausys nuo jo gebėjimo integruoti 
dalyvaujančių valstybių gynybos ypatumus 
ir užtikrinti pakankamus biudžeto išteklius, 
kartu išvengiant pramonės kompetencijos 
dubliavimo, nacionalinių gynybos 
investicijų išstūmimo poveikio ir programų 
vykdymo bendradarbiaujant sudėtingumo; 
mano, kad Europos gynybos pramonės 
vystymas reglamentuojant trečiųjų (ne 
Sąjungos) šalių kontroliuojamų subjektų 
prieigą prie projektų, finansuojamų iš 
Fondo, visiškai atitinka Europos strateginio 
savarankiškumo siekį;

požiūriu; ragina tinkamai atsižvelgti į 
pradinę patirtį, įgytą įgyvendinant Europos 
gynybos pramonės plėtros programą (ypač 
patirtį, susijusią su leidžiančių nukrypti 
nuostatų taikymu reikalavimus 
atitinkantiems subjektams), bandomąjį 
projektą ir ES gynybos srities mokslinių 
tyrimų parengiamuosius veiksmus; prašo 
visuomet visapusiškai įtraukti valstybes 
nares į sprendimų priėmimo procesus 
siekiant išvengti per didelės biurokratijos ir 
užtikrinti, kad programos atitiktų BSGP ir 
valstybių narių strategines reikmes; mano, 
kad Europos gynybos fondo sėkmė 
priklausys nuo jo gebėjimo integruoti 
dalyvaujančių valstybių gynybos ypatumus 
ir užtikrinti pakankamus biudžeto išteklius, 
kartu išvengiant pramonės kompetencijos 
dubliavimo, nacionalinių gynybos 
investicijų išstūmimo poveikio ir programų 
vykdymo bendradarbiaujant sudėtingumo; 
mano, kad Europos gynybos pramonės 
vystymas reglamentuojant trečiųjų (ne 
Sąjungos) šalių kontroliuojamų subjektų 
prieigą prie projektų, finansuojamų iš 
Fondo, visiškai atitinka Europos strateginio 
savarankiškumo siekį ir neprieštarauja ES 
ir jos valstybių narių saugumo ir gynybos 
interesams;

Or. en

Pakeitimas 377
Kris Peeters

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
46 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

46. pabrėžia, kad Europos gynybos 
fondas tebėra virtualus; primena, kad ši 
priemonė dar nėra galutinai patvirtinta, o 
2019 m. balandžio mėn. sudarytas tik 
dalinis politinis susitarimas; pabrėžia, kad 
svarbu išlaikyti Europos Parlamento 
poziciją dėl fondo sumos, jo atvėrimo 
trečiosioms šalims ir tinkamos intelektinės 

46. pabrėžia, kad Europos gynybos 
fondas tebėra virtualus; primena, kad ši 
priemonė dar nėra galutinai patvirtinta, o 
2019 m. balandžio mėn. sudarytas tik 
dalinis politinis susitarimas; pabrėžia, kad 
svarbu išlaikyti Europos Parlamento 
poziciją dėl fondo sumos, jo atvėrimo 
trečiosioms šalims ir tinkamos intelektinės 
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nuosavybės politikos, susijusios su 
saugumu ir gynyba, nustatymo, siekiant 
apsaugoti mokslinių tyrimų rezultatus; 
atsižvelgdamas į tai, primena labai jautrų ir 
strateginį gynybos srities mokslinių tyrimų 
pobūdį tiek pramonės konkurencingumo, 
tiek ES strateginio savarankiškumo 
požiūriu; ragina tinkamai atsižvelgti į 
pradinę patirtį, įgytą įgyvendinant Europos 
gynybos pramonės plėtros programą (ypač 
patirtį, susijusią su leidžiančių nukrypti 
nuostatų taikymu reikalavimus 
atitinkantiems subjektams), bandomąjį 
projektą ir ES gynybos srities mokslinių 
tyrimų parengiamuosius veiksmus; prašo 
visuomet visapusiškai įtraukti valstybes 
nares į sprendimų priėmimo procesus 
siekiant išvengti per didelės biurokratijos ir 
užtikrinti, kad programos atitiktų BSGP ir 
valstybių narių strategines reikmes; mano, 
kad Europos gynybos fondo sėkmė 
priklausys nuo jo gebėjimo integruoti 
dalyvaujančių valstybių gynybos ypatumus 
ir užtikrinti pakankamus biudžeto išteklius, 
kartu išvengiant pramonės kompetencijos 
dubliavimo, nacionalinių gynybos 
investicijų išstūmimo poveikio ir programų 
vykdymo bendradarbiaujant sudėtingumo; 
mano, kad Europos gynybos pramonės 
vystymas reglamentuojant trečiųjų (ne 
Sąjungos) šalių kontroliuojamų subjektų 
prieigą prie projektų, finansuojamų iš 
Fondo, visiškai atitinka Europos strateginio 
savarankiškumo siekį;

nuosavybės politikos, susijusios su 
saugumu ir gynyba, nustatymo, siekiant 
apsaugoti mokslinių tyrimų rezultatus; 
atsižvelgdamas į tai, primena labai jautrų ir 
strateginį gynybos srities mokslinių tyrimų 
pobūdį tiek pramonės konkurencingumo, 
tiek ES strateginio savarankiškumo 
požiūriu; ragina tinkamai atsižvelgti į 
pradinę patirtį, įgytą įgyvendinant Europos 
gynybos pramonės plėtros programą (ypač 
patirtį, susijusią su leidžiančių nukrypti 
nuostatų taikymu reikalavimus 
atitinkantiems subjektams), bandomąjį 
projektą ir ES gynybos srities mokslinių 
tyrimų parengiamuosius veiksmus; prašo 
visuomet visapusiškai įtraukti valstybes 
nares į sprendimų priėmimo procesus 
siekiant išvengti per didelės biurokratijos ir 
užtikrinti, kad programos atitiktų BSGP ir 
valstybių narių strategines reikmes; mano, 
kad Europos gynybos fondo sėkmė 
priklausys nuo jo gebėjimo integruoti 
dalyvaujančių valstybių gynybos ypatumus 
ir užtikrinti pakankamus biudžeto išteklius, 
kartu išvengiant pramonės kompetencijos 
dubliavimo, užtikrinant nacionalinių 
gynybos investicijų papildymą ir 
išvengiant programų vykdymo 
bendradarbiaujant sudėtingumo; mano, kad 
Europos gynybos pramonės vystymas 
reglamentuojant trečiųjų (ne Sąjungos) 
šalių kontroliuojamų subjektų prieigą prie 
projektų, finansuojamų iš Fondo, visiškai 
atitinka Europos strateginio 
savarankiškumo siekį;

Or. en

Pakeitimas 378
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
47 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

47. tikisi, kad sprendimai dėl trečiųjų 
šalių dalyvavimo PESCO projektuose 

47. tikisi, kad sprendimai dėl trečiųjų 
šalių dalyvavimo PESCO projektuose 
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jokiomis aplinkybėmis neturėtų pažeisti 
sąlygų, dėl kurių susitarta derybose dėl 
Europos gynybos fondo (EGF) ir Europos 
gynybos pramonės plėtros programos, 
atsižvelgiant į grynai europinį šių 
programų finansavimo pobūdį;

jokiomis aplinkybėmis nepažeis sąlygų, dėl 
kurių susitarta derybose dėl Europos 
gynybos fondo (EGF) ir Europos gynybos 
pramonės plėtros programos, ir kad 
bendradarbiavimas su išstojusia iš ES 
Jungtine Karalyste ir mūsų 
transatlantiniais partneriais bus 
skatinamas, nepaisant šių programų 
finansavimo pobūdžio;

Or. en

Pakeitimas 379
Michael Gahler

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
47 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

47. tikisi, kad sprendimai dėl trečiųjų 
šalių dalyvavimo PESCO projektuose 
jokiomis aplinkybėmis neturėtų pažeisti 
sąlygų, dėl kurių susitarta derybose dėl 
Europos gynybos fondo (EGF) ir Europos 
gynybos pramonės plėtros programos, 
atsižvelgiant į grynai europinį šių 
programų finansavimo pobūdį;

47. tikisi, kad sprendimai dėl trečiųjų 
šalių dalyvavimo PESCO projektuose 
jokiomis aplinkybėmis neturėtų pažeisti 
sąlygų, dėl kurių susitarta derybose dėl 
Europos gynybos fondo (EGF) ir Europos 
gynybos pramonės plėtros programos, nes 
šių programų finansavimu pabrėžiama 
Europos pridėtinė vertė;

Or. de

Pakeitimas 380
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
48 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

48. pabrėžia kosmoso sektoriaus 
strateginę reikšmę Europai ir pabrėžia, kad 
reikia toliau plėtoti technologijas, kurias 
galima pritaikyti civilinėje ir karinėje 
srityse ir kuriomis galima užtikrinti 
Europos strateginį savarankiškumą; 

48. pabrėžia kosmoso sektoriaus 
strateginę reikšmę Europai, mano, kad 
plataus užmojo kosmoso politika gali 
veiksmingai padėti gerinti ESGP, ir 
pabrėžia, kad reikia toliau plėtoti naujus 
kosmoso pajėgumus ir technologijas, 
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palankiai vertina tai, kad Komisija pateikė 
pasiūlymą dėl kosmoso programos, jai 
skiriant 16 mlrd. EUR, kad pagal kitą DFP 
būtų skatinamas ES kosmoso srities 
pirmavimas; džiaugiasi pažanga, pasiekta 
teikiant ES palydovines paslaugas 
(GALILEO, „Copernicus“, EGNOS); 
pabrėžia, kad, siekiant ES sprendimų 
priėmimo ir veiksmų vykdymo 
savarankiškumo, būtina turėti tinkamus 
palydovinio ryšio išteklius palydovinio 
vaizdo, žvalgybos duomenų rinkimo, 
komunikacijos ir erdvės stebėjimo srityse; 
mano, kad kosmoso paslaugos turi būti 
visapusiškai funkcionalios siekiant padėti 
vykdyti BSGP misijas ir operacijas teikiant 
didelės skiriamosios gebos palydovinius 
vaizdus; pabrėžia, kad labai svarbu iš 
Europos gynybos fondo finansuoti 
pramoninius kosmoso srities projektus, iš 
kurių ES gali gauti realios pridėtinės 
vertės;

kuriuos būtų galima pritaikyti civilinėje ir 
karinėje srityse – ypač komunikacijų, 
žvalgybos, stebėjimo, atpažinimo, 
reagavimo į nelaimes ir ginklų kontrolės 
srityse, ir kuriuos naudojant galima 
užtikrinti Europos strateginį 
savarankiškumą; palankiai vertina 
Komisijos pasiūlymą dėl reglamento, 
kuriuo sudaroma Sąjungos kosmoso 
programa ir siūloma įsteigti Europos 
Sąjungos kosmoso programos agentūrą, 
siekiant skatinti ES kosmoso srities 
pirmavimą pagal kitą DFP; remia Europos 
Parlamento pasiūlymą finansuoti šią 
programą, jai skiriant iki 16,9 mlrd. EUR; 
džiaugiasi pažanga, pasiekta teikiant ES 
palydovines paslaugas (GALILEO, 
„Copernicus“, EGNOS); pabrėžia, kad, 
siekiant ES sprendimų priėmimo ir 
veiksmų vykdymo savarankiškumo, būtina 
turėti tinkamus palydovinio ryšio išteklius 
palydovinio vaizdo, žvalgybos duomenų 
rinkimo, komunikacijos ir erdvės stebėjimo 
srityse; mano, kad kosmoso paslaugos turi 
būti visapusiškai funkcionalios siekiant 
padėti vykdyti BSGP planavimą, misijas ir 
operacijas teikiant didelės skiriamosios 
gebos palydovinius vaizdus; pabrėžia, kad 
labai svarbu iš Europos gynybos fondo 
finansuoti pramoninius kosmoso srities 
projektus, iš kurių ES gali gauti realios 
pridėtinės vertės ir tapti svarbiausia naujų 
pasaulinių kosmoso tyrimo iniciatyvų 
veikėja;

Or. fr

Pakeitimas 381
Claudiu Manda

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
48 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

48. pabrėžia kosmoso sektoriaus 
strateginę reikšmę Europai ir pabrėžia, kad 
reikia toliau plėtoti technologijas, kurias 

48. pabrėžia kosmoso sektoriaus 
strateginę reikšmę Europai ir pabrėžia, kad 
reikia toliau plėtoti technologijas, kurias 
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galima pritaikyti civilinėje ir karinėje 
srityse ir kuriomis galima užtikrinti 
Europos strateginį savarankiškumą; 
palankiai vertina tai, kad Komisija pateikė 
pasiūlymą dėl kosmoso programos, jai 
skiriant 16 mlrd. EUR, kad pagal kitą DFP 
būtų skatinamas ES kosmoso srities 
pirmavimas; džiaugiasi pažanga, pasiekta 
teikiant ES palydovines paslaugas 
(GALILEO, „Copernicus“, EGNOS); 
pabrėžia, kad, siekiant ES sprendimų 
priėmimo ir veiksmų vykdymo 
savarankiškumo, būtina turėti tinkamus 
palydovinio ryšio išteklius palydovinio 
vaizdo, žvalgybos duomenų rinkimo, 
komunikacijos ir erdvės stebėjimo srityse; 
mano, kad kosmoso paslaugos turi būti 
visapusiškai funkcionalios siekiant padėti 
vykdyti BSGP misijas ir operacijas teikiant 
didelės skiriamosios gebos palydovinius 
vaizdus; pabrėžia, kad labai svarbu iš 
Europos gynybos fondo finansuoti 
pramoninius kosmoso srities projektus, iš 
kurių ES gali gauti realios pridėtinės 
vertės;

galima pritaikyti civilinėje ir karinėje 
srityse ir kuriomis galima užtikrinti 
Europos strateginį savarankiškumą; 
palankiai vertina tai, kad Komisija pateikė 
pasiūlymą dėl kosmoso programos, jai 
skiriant 16 mlrd. EUR, kad pagal kitą DFP 
būtų skatinamas ES kosmoso srities 
pirmavimas; džiaugiasi pažanga, pasiekta 
teikiant ES palydovines paslaugas 
(GALILEO, „Copernicus“, EGNOS); 
pabrėžia, kad, siekiant ES sprendimų 
priėmimo ir veiksmų vykdymo 
savarankiškumo, būtina turėti tinkamus 
palydovinio ryšio išteklius palydovinio 
vaizdo, žvalgybos duomenų rinkimo, 
komunikacijos ir erdvės stebėjimo srityse; 
mano, kad kosmoso paslaugos turi būti 
visapusiškai funkcionalios siekiant padėti 
vykdyti BSGP misijas ir operacijas teikiant 
didelės skiriamosios gebos palydovinius 
vaizdus; mano, kad naujos saugumo 
iniciatyvos dėl vyriausybinio palydovinio 
ryšio (GOVSATCOM) ir informuotumo 
apie padėtį kosmose (SSA) labai padės 
siekti Europos gynybos veiksmų plano 
tikslų ir stiprinti Sąjungos strateginį 
savarankiškumą; pabrėžia, kad labai 
svarbu iš Europos gynybos fondo 
finansuoti pramoninius kosmoso srities 
projektus, iš kurių ES gali gauti realios 
pridėtinės vertės;

Or. en

Pakeitimas 382
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
48 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

48. pabrėžia kosmoso sektoriaus 
strateginę reikšmę Europai ir pabrėžia, kad 
reikia toliau plėtoti technologijas, kurias 
galima pritaikyti civilinėje ir karinėje 
srityse ir kuriomis galima užtikrinti 
Europos strateginį savarankiškumą; 

48. pripažįsta kosmoso sektoriaus 
strateginę reikšmę Europai ir pabrėžia, kad 
reikia daryti pažangą plėtojant 
technologijas; palankiai vertina tai, kad 
Komisija pateikė pasiūlymą dėl kosmoso 
programos, jai skiriant 16 mlrd. EUR, kad 
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palankiai vertina tai, kad Komisija pateikė 
pasiūlymą dėl kosmoso programos, jai 
skiriant 16 mlrd. EUR, kad pagal kitą DFP 
būtų skatinamas ES kosmoso srities 
pirmavimas; džiaugiasi pažanga, pasiekta 
teikiant ES palydovines paslaugas 
(GALILEO, „Copernicus“, EGNOS); 
pabrėžia, kad, siekiant ES sprendimų 
priėmimo ir veiksmų vykdymo 
savarankiškumo, būtina turėti tinkamus 
palydovinio ryšio išteklius palydovinio 
vaizdo, žvalgybos duomenų rinkimo, 
komunikacijos ir erdvės stebėjimo srityse; 
mano, kad kosmoso paslaugos turi būti 
visapusiškai funkcionalios siekiant padėti 
vykdyti BSGP misijas ir operacijas teikiant 
didelės skiriamosios gebos palydovinius 
vaizdus; pabrėžia, kad labai svarbu iš 
Europos gynybos fondo finansuoti 
pramoninius kosmoso srities projektus, iš 
kurių ES gali gauti realios pridėtinės 
vertės;

pagal kitą DFP būtų skatinamas ES 
kosmoso srities pirmavimas; tačiau 
nepritaria jokiam kosmoso sektoriaus 
militarizavimui; atkreipia dėmesį į 
pažangą, pasiektą teikiant ES palydovines 
paslaugas (GALILEO, „Copernicus“, 
EGNOS); pabrėžia, kad, siekiant ES 
sprendimų priėmimo ir veiksmų vykdymo 
savarankiškumo, būtina turėti tinkamus 
palydovinio ryšio išteklius palydovinio 
vaizdo, žvalgybos duomenų rinkimo, 
komunikacijos ir erdvės stebėjimo srityse; 
mano, kad kosmoso paslaugos turi būti 
visapusiškai funkcionalios siekiant padėti 
vykdyti BSGP misijas ir operacijas teikiant 
didelės skiriamosios gebos palydovinius 
vaizdus;

Or. en

Pakeitimas 383
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
48 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

48. pabrėžia kosmoso sektoriaus 
strateginę reikšmę Europai ir pabrėžia, 
kad reikia toliau plėtoti technologijas, 
kurias galima pritaikyti civilinėje ir 
karinėje srityse ir kuriomis galima 
užtikrinti Europos strateginį 
savarankiškumą; palankiai vertina tai, 
kad Komisija pateikė pasiūlymą dėl 
kosmoso programos, jai skiriant 16 mlrd. 
EUR, kad pagal kitą DFP būtų skatinamas 
ES kosmoso srities pirmavimas; džiaugiasi 
pažanga, pasiekta teikiant ES palydovines 
paslaugas (GALILEO, „Copernicus“, 
EGNOS); pabrėžia, kad, siekiant ES 
sprendimų priėmimo ir veiksmų vykdymo 

48. pabrėžia, kad Europa neturėtų 
prisidėti prie kosmoso militarizavimo; 
atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija 
pateikė pasiūlymą dėl kosmoso programos, 
jai skiriant 16 mlrd. EUR, kad pagal kitą 
DFP būtų skatinamas ES pirmavimas 
kosmoso srityje; džiaugiasi pažanga, 
pasiekta teikiant ES palydovines paslaugas 
(GALILEO, „Copernicus“, EGNOS); 
pabrėžia, kad, siekiant ES sprendimų 
priėmimo ir veiksmų vykdymo 
savarankiškumo, būtina turėti tinkamus 
palydovinio ryšio išteklius palydovinio 
vaizdo, žvalgybos duomenų rinkimo, 
komunikacijos ir erdvės stebėjimo srityse; 
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savarankiškumo, būtina turėti tinkamus 
palydovinio ryšio išteklius palydovinio 
vaizdo, žvalgybos duomenų rinkimo, 
komunikacijos ir erdvės stebėjimo srityse; 
mano, kad kosmoso paslaugos turi būti 
visapusiškai funkcionalios siekiant padėti 
vykdyti BSGP misijas ir operacijas teikiant 
didelės skiriamosios gebos palydovinius 
vaizdus; pabrėžia, kad labai svarbu iš 
Europos gynybos fondo finansuoti 
pramoninius kosmoso srities projektus, iš 
kurių ES gali gauti realios pridėtinės 
vertės;

mano, kad kosmoso paslaugos turi būti 
visapusiškai funkcionalios siekiant padėti 
vykdyti BSGP misijas ir operacijas teikiant 
didelės skiriamosios gebos palydovinius 
vaizdus; pabrėžia, kad labai svarbu iš 
Europos gynybos fondo finansuoti 
pramoninius kosmoso srities projektus, iš 
kurių ES gali gauti realios pridėtinės 
vertės;

Or. en

Pakeitimas 384
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen Grošelj

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
48 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

48. pabrėžia kosmoso sektoriaus 
strateginę reikšmę Europai ir pabrėžia, kad 
reikia toliau plėtoti technologijas, kurias 
galima pritaikyti civilinėje ir karinėje 
srityse ir kuriomis galima užtikrinti 
Europos strateginį savarankiškumą; 
palankiai vertina tai, kad Komisija pateikė 
pasiūlymą dėl kosmoso programos, jai 
skiriant 16 mlrd. EUR, kad pagal kitą DFP 
būtų skatinamas ES kosmoso srities 
pirmavimas; džiaugiasi pažanga, pasiekta 
teikiant ES palydovines paslaugas 
(GALILEO, „Copernicus“, EGNOS); 
pabrėžia, kad, siekiant ES sprendimų 
priėmimo ir veiksmų vykdymo 
savarankiškumo, būtina turėti tinkamus 
palydovinio ryšio išteklius palydovinio 
vaizdo, žvalgybos duomenų rinkimo, 
komunikacijos ir erdvės stebėjimo srityse; 
mano, kad kosmoso paslaugos turi būti 
visapusiškai funkcionalios siekiant padėti 
vykdyti BSGP misijas ir operacijas teikiant 
didelės skiriamosios gebos palydovinius 

48. pabrėžia kosmoso sektoriaus 
strateginę reikšmę Europai ir pabrėžia, kad 
reikia toliau plėtoti technologijas, kurias 
galima pritaikyti civilinėje ir karinėje 
srityse ir kuriomis galima užtikrinti 
Europos strateginį savarankiškumą; 
palankiai vertina tai, kad Komisija pateikė 
pasiūlymą dėl kosmoso programos, jai 
skiriant 16 mlrd. EUR, kad pagal kitą DFP 
būtų skatinamas ES kosmoso srities 
pirmavimas; džiaugiasi pažanga, pasiekta 
teikiant ES palydovines paslaugas 
(GALILEO, „Copernicus“, EGNOS); 
pabrėžia, kad, siekiant ES sprendimų 
priėmimo ir veiksmų vykdymo 
savarankiškumo, būtina turėti tinkamus 
palydovinio ryšio išteklius palydovinio 
vaizdo, žvalgybos duomenų rinkimo, 
komunikacijos ir erdvės stebėjimo srityse; 
pabrėžia, kad Europos Sąjungai svarbu 
turėti savarankišką prieigą prie kosmoso; 
mano, kad kosmoso paslaugos turi būti 
visapusiškai funkcionalios siekiant padėti 



AM\1192396LT.docx 55/111 PE643.151v01-00

LT

vaizdus; pabrėžia, kad labai svarbu iš 
Europos gynybos fondo finansuoti 
pramoninius kosmoso srities projektus, iš 
kurių ES gali gauti realios pridėtinės 
vertės;

vykdyti BSGP misijas ir operacijas teikiant 
didelės skiriamosios gebos palydovinius 
vaizdus; pabrėžia, kad labai svarbu iš 
Europos gynybos fondo finansuoti 
pramoninius kosmoso srities projektus, iš 
kurių ES gali gauti realios pridėtinės 
vertės;

Or. fr

Pakeitimas 385
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
48 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

48. pabrėžia kosmoso sektoriaus 
strateginę reikšmę Europai ir pabrėžia, kad 
reikia toliau plėtoti technologijas, kurias 
galima pritaikyti civilinėje ir karinėje 
srityse ir kuriomis galima užtikrinti 
Europos strateginį savarankiškumą; 
palankiai vertina tai, kad Komisija pateikė 
pasiūlymą dėl kosmoso programos, jai 
skiriant 16 mlrd. EUR, kad pagal kitą DFP 
būtų skatinamas ES kosmoso srities 
pirmavimas; džiaugiasi pažanga, pasiekta 
teikiant ES palydovines paslaugas 
(GALILEO, „Copernicus“, EGNOS); 
pabrėžia, kad, siekiant ES sprendimų 
priėmimo ir veiksmų vykdymo 
savarankiškumo, būtina turėti tinkamus 
palydovinio ryšio išteklius palydovinio 
vaizdo, žvalgybos duomenų rinkimo, 
komunikacijos ir erdvės stebėjimo srityse; 
mano, kad kosmoso paslaugos turi būti 
visapusiškai funkcionalios siekiant padėti 
vykdyti BSGP misijas ir operacijas teikiant 
didelės skiriamosios gebos palydovinius 
vaizdus; pabrėžia, kad labai svarbu iš 
Europos gynybos fondo finansuoti 
pramoninius kosmoso srities projektus, iš 
kurių ES gali gauti realios pridėtinės 
vertės;

48. pabrėžia kosmoso sektoriaus 
strateginę reikšmę Europai ir pabrėžia, kad 
reikia toliau plėtoti technologijas, kurias 
galima pritaikyti civilinėje ir karinėje 
srityse ir kuriomis galima remti BSGP 
operacijas ir tikslus; palankiai vertina tai, 
kad Komisija pateikė pasiūlymą dėl 
kosmoso programos, jai skiriant 16 mlrd. 
EUR, kad pagal kitą DFP būtų skatinamas 
ES kosmoso srities pirmavimas; džiaugiasi 
pažanga, pasiekta teikiant ES palydovines 
paslaugas (GALILEO, „Copernicus“, 
EGNOS); pabrėžia, kad, siekiant ES 
sprendimų priėmimo ir veiksmų vykdymo 
savarankiškumo, būtina turėti tinkamus 
palydovinio ryšio išteklius palydovinio 
vaizdo, žvalgybos duomenų rinkimo, 
komunikacijos ir erdvės stebėjimo srityse; 
mano, kad kosmoso paslaugos turi būti 
visapusiškai funkcionalios siekiant padėti 
vykdyti BSGP misijas ir operacijas teikiant 
didelės skiriamosios gebos palydovinius 
vaizdus; pabrėžia, kad labai svarbu iš 
Europos gynybos fondo finansuoti 
pramoninius kosmoso srities projektus, iš 
kurių ES gali gauti realios pridėtinės 
vertės;

Or. en
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Pakeitimas 386
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
48 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

48a. pabrėžia, kad palydovinis ryšys yra 
itin svarbi gynybos, saugumo, 
humanitarinės pagalbos, skubaus 
reagavimo ir diplomatinių ryšių dalis – tai 
pagrindinis civilinių misijų ir karinių 
operacijų elementas, ypač izoliuotose 
vietovėse, kuriose nedaug infrastruktūros 
arba jos visai nėra; palankiai vertina 
vyriausybinio palydovinio ryšio iniciatyvą 
GOVSATCOM, pagal kurią valstybėms 
narėms bus užtikrinta prieiga prie saugių 
palydovinių telekomunikacijų; primena, 
kad ši iniciatyva buvo pripažinta viena iš 
sudėtinių 2016 m. Visuotinės strategijos 
dalių;

Or. fr

Pakeitimas 387
Radosław Sikorski

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
48 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

48a. ragina skubiai išnagrinėti 
galimybes naudoti Europos Sąjungos 
palydovų centro (SATCEN) geoerdvinius 
pajėgumus civilinėms reikmėms; be 
saugumo tikslų, ES palydoviniai 
pajėgumai turėtų būti naudojami remiant 
ES ir valstybių narių veiklą migracijos, 
žemės ūkio, miškotvarkos, gamtos išteklių 
paieškos, sienų saugumo, ledkalnių 
būklės ir daugelio kitų sričių stebėsenos 
srityse;
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Or. en

Pakeitimas 388
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
48 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

48b. atkreipia dėmesį į tai, kad kosmoso 
infrastruktūra neatspari trukdžiams, 
išpuoliams ar daugeliui kitų grėsmių, 
įskaitant susidūrimus su kosminėmis 
šiukšlėmis ar kitais palydovais; primena, 
jog svarbu apsaugoti ypatingos svarbos 
infrastruktūrą ir gyvybiškai svarbias 
komunikacijos priemones ir kurti 
atsparias technologijas; mano, kad būtina 
stiprinti pajėgumus siekiant atremti 
kosmoso srityje kylančias grėsmes, ir 
palankiai vertina Komisijos pagal 
Kosmoso programą pateiktą pasiūlymą 
stiprinti dabar teikiamas kosmoso 
stebėjimo ir sekimo (SST) paslaugas;

Or. fr

Pakeitimas 389
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Klemen 
Grošelj

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
48 c dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

48c. pabrėžia, kad šiuo metu vis 
daugiau didžiųjų valstybių turi karinių 
pajėgumų kosmoso srityje; primena, kad 
tarptautinėje teisėje yra 
nustatytas nesiginklavimo kosmose 
principas; vis dėlto konstatuoja, kad kai 
kurios valstybės šį principą pažeidė ir 
pateikė pasiūlymą dėl teisės akto, kuriuo 



PE643.151v01-00 58/111 AM\1192396LT.docx

LT

siekiama sukurti kosmoso pajėgas (angl. 
Space Force) – atskiras specializuotas 
ginkluotąsias pajėgas, skirtas veikti 
kosmoso erdvėje, kosmosą apibrėžiant 
kaip ginkluotų konfliktų areną; mano, 
kad Sąjunga turėtų pasmerkti tokią 
ginklavimosi kosmose tendenciją ir 
kosmose vykdomus atgrasymo veiksmus 
siekiant labai pakenkti priešininko 
kosminės erdvės priemonėms ir laikyti 
tokiuos reiškinius strateginio nestabilumo 
situacijos požymiais;

Or. fr

Pakeitimas 390
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Bernard Guetta

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
48 d dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

42d. mano, kad būsimas Komisijos 
Gynybos ir kosmoso pramonės generalinis 
direktoratas turėtų išanalizuoti Europos 
kosmoso programų ir 2016 m. lapkričio 
mėn. Europos gynybos veiksmų plano 
sinergijas, kad būtų užtikrintas bendras 
šios strateginės srities nuoseklumas;

Or. fr

Pakeitimas 391
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
49 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

49. yra įsitikinęs, kad Sąjungai 
gyvybiškai svarbu užtikrinti saugią ir 
atvirą jūrų aplinką, kuri sudarytų sąlygas 
laisvam prekių ir žmonių judėjimui; 
pažymi, kad didžiąją strateginio turto, 

Išbraukta.



AM\1192396LT.docx 59/111 PE643.151v01-00

LT

ypač svarbios infrastruktūros ir pajėgumų 
dalį valdo valstybės narės ir Europos 
saugumas ateityje labiausiai priklausys 
nuo jų noro glaudžiai bendradarbiauti; 
dar kartą patvirtina, kad ES užtikrina 
saugumą pasaulio jūrose, ir pabrėžia, kad 
svarbu plėtoti reikiamus karinius ir 
civilinius pajėgumus; todėl palankiai 
vertina tai, kad 2018 m. birželio mėn. 
priimtas persvarstytas ES jūrų saugumo 
strategijos veiksmų planas;

Or. en

Pakeitimas 392
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
49 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

49. yra įsitikinęs, kad Sąjungai 
gyvybiškai svarbu užtikrinti saugią ir 
atvirą jūrų aplinką, kuri sudarytų sąlygas 
laisvam prekių ir žmonių judėjimui; 
pažymi, kad didžiąją strateginio turto, ypač 
svarbios infrastruktūros ir pajėgumų dalį 
valdo valstybės narės ir Europos saugumas 
ateityje labiausiai priklausys nuo jų noro 
glaudžiai bendradarbiauti; dar kartą 
patvirtina, kad ES užtikrina saugumą 
pasaulio jūrose, ir pabrėžia, kad svarbu 
plėtoti reikiamus karinius ir civilinius 
pajėgumus; todėl palankiai vertina tai, 
kad 2018 m. birželio mėn. priimtas 
persvarstytas ES jūrų saugumo strategijos 
veiksmų planas;

49. yra įsitikinęs, kad Sąjungai 
gyvybiškai svarbu užtikrinti jūrų aplinką, 
kuri sudarytų sąlygas atidžiau stebėti 
prekių ir žmonių tranzitą; pažymi, kad 
didžiąją strateginio turto, ypač svarbios 
infrastruktūros ir pajėgumų dalį valdo 
valstybės narės ir Europos saugumas 
ateityje labiausiai priklausys nuo jų noro 
glaudžiai bendradarbiauti;

Or. fr

Pakeitimas 393
Witold Jan Waszczykowski

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
49 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

49. yra įsitikinęs, kad Sąjungai 
gyvybiškai svarbu užtikrinti saugią ir atvirą 
jūrų aplinką, kuri sudarytų sąlygas laisvam 
prekių ir žmonių judėjimui; pažymi, kad 
didžiąją strateginio turto, ypač svarbios 
infrastruktūros ir pajėgumų dalį valdo 
valstybės narės ir Europos saugumas 
ateityje labiausiai priklausys nuo jų noro 
glaudžiai bendradarbiauti; dar kartą 
patvirtina, kad ES užtikrina saugumą 
pasaulio jūrose, ir pabrėžia, kad svarbu 
plėtoti reikiamus karinius ir civilinius 
pajėgumus; todėl palankiai vertina tai, kad 
2018 m. birželio mėn. priimtas 
persvarstytas ES jūrų saugumo strategijos 
veiksmų planas;

49. yra įsitikinęs, kad Sąjungai 
gyvybiškai svarbu užtikrinti saugią ir atvirą 
jūrų aplinką, kuri sudarytų sąlygas laisvam 
prekių ir žmonių judėjimui; pabrėžia, kad 
būtina užtikrinti laivybos laisvę, kurios 
negalima pažeisti; pažymi, kad didžiąją 
strateginio turto, ypač svarbios 
infrastruktūros ir pajėgumų dalį valdo 
valstybės narės ir Europos saugumas 
ateityje labiausiai priklausys nuo jų noro 
glaudžiai bendradarbiauti; dar kartą 
patvirtina, kad ES užtikrina saugumą 
pasaulio jūrose, ir pabrėžia, kad svarbu 
plėtoti reikiamus karinius ir civilinius 
pajėgumus; todėl palankiai vertina tai, kad 
2018 m. birželio mėn. priimtas 
persvarstytas ES jūrų saugumo strategijos 
veiksmų planas;

Or. en

Pakeitimas 394
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
49 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

49. yra įsitikinęs, kad Sąjungai 
gyvybiškai svarbu užtikrinti saugią ir 
atvirą jūrų aplinką, kuri sudarytų sąlygas 
laisvam prekių ir žmonių judėjimui; 
pažymi, kad didžiąją strateginio turto, ypač 
svarbios infrastruktūros ir pajėgumų dalį 
valdo valstybės narės ir Europos saugumas 
ateityje labiausiai priklausys nuo jų noro 
glaudžiai bendradarbiauti; dar kartą 
patvirtina, kad ES užtikrina saugumą 
pasaulio jūrose, ir pabrėžia, kad svarbu 
plėtoti reikiamus karinius ir civilinius 
pajėgumus; todėl palankiai vertina tai, 
kad 2018 m. birželio mėn. priimtas 
persvarstytas ES jūrų saugumo strategijos 
veiksmų planas;

49. yra įsitikinęs, kad valstybėms 
narėms gyvybiškai svarbu sukurti saugią ir 
atvirą jūrų aplinką, kuri sudarytų sąlygas 
laisvam teisėtam prekių ir žmonių 
judėjimui, taip pat užtikrinti, kad būtų 
sustabdytas bet koks neteisėtas judėjimas; 
pažymi, kad didžiąją strateginio turto, ypač 
svarbios infrastruktūros ir pajėgumų dalį 
valdo valstybės narės ir iš tiesų įtraukus 
Europos saugumas labiausiai priklauso 
nuo jų noro glaudžiai bendradarbiauti; dar 
kartą patvirtina, kad Europa geba remti 
pasaulinį jūrų saugumą;
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Or. en

Pakeitimas 395
Pierfrancesco Majorino

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
49 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

49. yra įsitikinęs, kad Sąjungai 
gyvybiškai svarbu užtikrinti saugią ir atvirą 
jūrų aplinką, kuri sudarytų sąlygas laisvam 
prekių ir žmonių judėjimui; pažymi, kad 
didžiąją strateginio turto, ypač svarbios 
infrastruktūros ir pajėgumų dalį valdo 
valstybės narės ir Europos saugumas 
ateityje labiausiai priklausys nuo jų noro 
glaudžiai bendradarbiauti; dar kartą 
patvirtina, kad ES užtikrina saugumą 
pasaulio jūrose, ir pabrėžia, kad svarbu 
plėtoti reikiamus karinius ir civilinius 
pajėgumus; todėl palankiai vertina tai, kad 
2018 m. birželio mėn. priimtas 
persvarstytas ES jūrų saugumo strategijos 
veiksmų planas;

49. yra įsitikinęs, kad Sąjungai 
gyvybiškai svarbu užtikrinti saugią ir atvirą 
jūrų aplinką, kuri sudarytų sąlygas laisvam 
prekių ir žmonių judėjimui; pažymi, kad 
didžiąją strateginio turto, ypač svarbios 
infrastruktūros ir pajėgumų dalį valdo 
valstybės narės ir Europos saugumas 
ateityje labiausiai priklausys nuo jų noro 
glaudžiai bendradarbiauti; dar kartą 
patvirtina Sąjungos, kaip pasaulinio jūrų 
saugumo užtikrintojos, vaidmenį; todėl 
palankiai vertina tai, kad 2018 m. 
birželio mėn. priimtas persvarstytas ES 
jūrų saugumo strategijos veiksmų planas;

Or. en

Pakeitimas 396
Hannah Neumann
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
49 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

49. yra įsitikinęs, kad Sąjungai 
gyvybiškai svarbu užtikrinti saugią ir atvirą 
jūrų aplinką, kuri sudarytų sąlygas laisvam 
prekių ir žmonių judėjimui; pažymi, kad 
didžiąją strateginio turto, ypač svarbios 
infrastruktūros ir pajėgumų dalį valdo 
valstybės narės ir Europos saugumas 
ateityje labiausiai priklausys nuo jų noro 

49. yra įsitikinęs, kad Sąjungai 
gyvybiškai svarbu užtikrinti saugią ir atvirą 
jūrų aplinką, kuri sudarytų sąlygas laisvam 
prekių ir žmonių judėjimui, taip pat 
akcentuoja deeskalavimą; pažymi, kad 
didžiąją strateginio turto, ypač svarbios 
infrastruktūros ir pajėgumų dalį valdo 
valstybės narės ir Europos saugumas 
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glaudžiai bendradarbiauti; dar kartą 
patvirtina, kad ES užtikrina saugumą 
pasaulio jūrose, ir pabrėžia, kad svarbu 
plėtoti reikiamus karinius ir civilinius 
pajėgumus; todėl palankiai vertina tai, kad 
2018 m. birželio mėn. priimtas 
persvarstytas ES jūrų saugumo strategijos 
veiksmų planas;

ateityje labiausiai priklausys nuo jų noro 
glaudžiai bendradarbiauti; dar kartą 
patvirtina, kad ES užtikrina saugumą 
jūrose, ir pabrėžia, kad svarbu plėtoti 
reikiamus karinius ir civilinius pajėgumus; 
todėl palankiai vertina tai, kad 2018 m. 
birželio mėn. priimtas persvarstytas ES 
jūrų saugumo strategijos veiksmų planas;

Or. en

Pakeitimas 397
Tonino Picula

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
50 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

50. yra įsitikinęs, kad ES ir valstybės 
narės susiduria su tokia precedento 
neturinčia grėsme kaip kibernetiniai 
išpuoliai, taip pat kibernetiniai nusikaltimai 
ir terorizmas; mano, kad dėl savo pobūdžio 
kibernetiniai išpuoliai tampa grėsme, į 
kurią reikia reaguoti ES lygmeniu; skatina 
valstybes nares teikti savitarpio pagalbą, 
jeigu kibernetiniai išpuoliai vykdomi prieš 
vieną iš jų;

50. yra įsitikinęs, kad ES ir valstybės 
narės susiduria su tokia precedento 
neturinčia grėsme kaip kibernetiniai 
išpuoliai, taip pat kibernetiniai nusikaltimai 
ir terorizmas; mano, kad dėl savo pobūdžio 
kibernetiniai išpuoliai tampa grėsme, į 
kurią reikia reaguoti ES lygmeniu; skatina 
valstybes nares teikti savitarpio pagalbą, 
jeigu kibernetiniai išpuoliai vykdomi prieš 
vieną iš jų; ragina valstybes nares stiprinti 
savo pajėgumus ir skatinti 
bendradarbiavimą, kad valstybiniai ir 
nevalstybiniai subjektai iš trečiųjų šalių 
negalėtų priešiškai įsikišti į ES ir 
valstybių narių sprendimų priėmimo 
procesą;

Or. en

Pakeitimas 398
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
50 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas
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50. yra įsitikinęs, kad ES ir valstybės 
narės susiduria su tokia precedento 
neturinčia grėsme kaip kibernetiniai 
išpuoliai, taip pat kibernetiniai nusikaltimai 
ir terorizmas; mano, kad dėl savo pobūdžio 
kibernetiniai išpuoliai tampa grėsme, į 
kurią reikia reaguoti ES lygmeniu; skatina 
valstybes nares teikti savitarpio pagalbą, 
jeigu kibernetiniai išpuoliai vykdomi prieš 
vieną iš jų;

50. yra įsitikinęs, kad ES ir valstybės 
narės susiduria su tokia precedento 
neturinčia grėsme kaip kibernetiniai 
išpuoliai, taip pat kibernetiniai nusikaltimai 
ir terorizmas; mano, kad dėl savo pobūdžio 
kibernetiniai išpuoliai tampa grėsme, į 
kurią reikia reaguoti ES lygmeniu; remia 
NATO sprendimą įtraukti kibernetinius 
išpuolius į 5 straipsnio taikymo aprėptį; 
skatina valstybes nares atsižvelgti į šią 
naują aprėptį teikiant savitarpio pagalbą, 
jeigu kibernetiniai išpuoliai vykdomi prieš 
vieną iš jų, nes 22 valstybės narės yra 
įsipareigojusios pagal šį straipsnį padėti 
savo sąjungininkėms NATO;

Or. en

Pakeitimas 399
Claudiu Manda

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
50 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

50. yra įsitikinęs, kad ES ir valstybės 
narės susiduria su tokia precedento 
neturinčia grėsme kaip kibernetiniai 
išpuoliai, taip pat kibernetiniai nusikaltimai 
ir terorizmas; mano, kad dėl savo pobūdžio 
kibernetiniai išpuoliai tampa grėsme, į 
kurią reikia reaguoti ES lygmeniu; skatina 
valstybes nares teikti savitarpio pagalbą, 
jeigu kibernetiniai išpuoliai vykdomi prieš 
vieną iš jų;

50. yra įsitikinęs, kad ES ir valstybės 
narės susiduria su tokia precedento 
neturinčia grėsme kaip kibernetiniai 
išpuoliai, taip pat kibernetiniai nusikaltimai 
ir terorizmas; mano, kad dėl savo pobūdžio 
kibernetiniai išpuoliai tampa grėsme, į 
kurią reikia reaguoti ES lygmeniu; skatina 
valstybes nares teikti savitarpio pagalbą, 
jeigu kibernetiniai išpuoliai vykdomi prieš 
vieną iš jų; primena, kad jei valstybė narė 
yra kibernetinių išpuolių auka, ji gali 
raginti pradėti taikyti ES tarpusavio 
gynybos ir solidarumo sąlygą;

Or. en

Pakeitimas 400
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
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50 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

50. yra įsitikinęs, kad ES ir valstybės 
narės susiduria su tokia precedento 
neturinčia grėsme kaip kibernetiniai 
išpuoliai, taip pat kibernetiniai 
nusikaltimai ir terorizmas; mano, kad dėl 
savo pobūdžio kibernetiniai išpuoliai 
tampa grėsme, į kurią reikia reaguoti ES 
lygmeniu; skatina valstybes nares teikti 
savitarpio pagalbą, jeigu kibernetiniai 
išpuoliai vykdomi prieš vieną iš jų;

50. yra įsitikinęs, kad ES ir valstybės 
narės susiduria su precedento neturinčia 
grėsme, kurią kelia kibernetiniai išpuoliai, 
kibernetiniai nusikaltimai ir kibernetinis 
terorizmas; pabrėžia, kad kibernetiniai 
incidentai labai dažnai turi tarpvalstybinį 
elementą ir todėl yra susiję su daugiau nei 
viena ES valstybe nare; mano, kad dėl 
savo pobūdžio kibernetiniai išpuoliai 
tampa grėsme, į kurią reikia reaguoti ES 
lygmeniu; ragina valstybes nares teikti 
savitarpio pagalbą siekiant išvengti 
fragmentiško kibernetinio saugumo 
užtikrinimo;

Or. en

Pakeitimas 401
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
50 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

50. yra įsitikinęs, kad ES ir valstybės 
narės susiduria su tokia precedento 
neturinčia grėsme kaip kibernetiniai 
išpuoliai, taip pat kibernetiniai 
nusikaltimai ir terorizmas; mano, kad dėl 
savo pobūdžio kibernetiniai išpuoliai 
tampa grėsme, į kurią reikia reaguoti ES 
lygmeniu; skatina valstybes nares teikti 
savitarpio pagalbą, jeigu kibernetiniai 
išpuoliai vykdomi prieš vieną iš jų;

50. yra įsitikinęs, kad Sąjunga ir jos 
valstybės narės susiduria su precedento 
neturinčia grėsme dėl nekontroliuojamos 
migracijos, islamistų terorizmo ir iš dalies 
dėl kibernetinių išpuolių, taip pat 
kibernetinių nusikaltimų; mano, kad dėl 
savo pobūdžio kibernetiniai išpuoliai 
tampa grėsme, į kurią reikia reaguoti ES 
lygmeniu; skatina valstybes nares teikti 
savitarpio pagalbą, jeigu kibernetiniai 
išpuoliai vykdomi prieš vieną iš jų;

Or. en

Pakeitimas 402
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
50 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

50. yra įsitikinęs, kad ES ir valstybės 
narės susiduria su tokia precedento 
neturinčia grėsme kaip kibernetiniai 
išpuoliai, taip pat kibernetiniai nusikaltimai 
ir terorizmas; mano, kad dėl savo pobūdžio 
kibernetiniai išpuoliai tampa grėsme, į 
kurią reikia reaguoti ES lygmeniu; skatina 
valstybes nares teikti savitarpio pagalbą, 
jeigu kibernetiniai išpuoliai vykdomi prieš 
vieną iš jų;

50. yra įsitikinęs, kad ES ir valstybės 
narės susiduria su tokia precedento 
neturinčia grėsme kaip kibernetiniai 
išpuoliai, taip pat kibernetiniai nusikaltimai 
ir terorizmas; mano, kad dėl kibernetinių 
išpuolių pobūdžio joms kyla grėsmė, dėl 
kurios būtina imtis Sąjungos lygmens 
veiksmų, įskaitant bendrus analitinės 
paramos pajėgumus; skatina valstybes 
nares teikti savitarpio pagalbą, jeigu 
kibernetiniai išpuoliai vykdomi prieš vieną 
iš jų;

Or. en

Pakeitimas 403
Witold Jan Waszczykowski

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
50 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

50. yra įsitikinęs, kad ES ir valstybės 
narės susiduria su tokia precedento 
neturinčia grėsme kaip kibernetiniai 
išpuoliai, taip pat kibernetiniai nusikaltimai 
ir terorizmas; mano, kad dėl savo pobūdžio 
kibernetiniai išpuoliai tampa grėsme, į 
kurią reikia reaguoti ES lygmeniu; skatina 
valstybes nares teikti savitarpio pagalbą, 
jeigu kibernetiniai išpuoliai vykdomi prieš 
vieną iš jų;

50. yra įsitikinęs, kad ES ir valstybės 
narės susiduria su tokia precedento 
neturinčia grėsme kaip kibernetiniai 
išpuoliai, taip pat kibernetiniai nusikaltimai 
ir terorizmas, kuriuos vykdo valstybiniai ir 
nevalstybiniai subjektai; mano, kad dėl 
savo pobūdžio kibernetiniai išpuoliai 
tampa grėsme, į kurią reikia reaguoti ES 
lygmeniu; skatina valstybes nares teikti 
savitarpio pagalbą, jeigu kibernetiniai 
išpuoliai vykdomi prieš vieną iš jų;

Or. en

Pakeitimas 404
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Nikos Androulakis, Tonino Picula
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
50 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

50. yra įsitikinęs, kad ES ir valstybės 
narės susiduria su tokia precedento 
neturinčia grėsme kaip kibernetiniai 
išpuoliai, taip pat kibernetiniai nusikaltimai 
ir terorizmas; mano, kad dėl savo pobūdžio 
kibernetiniai išpuoliai tampa grėsme, į 
kurią reikia reaguoti ES lygmeniu; skatina 
valstybes nares teikti savitarpio pagalbą, 
jeigu kibernetiniai išpuoliai vykdomi prieš 
vieną iš jų;

50. yra įsitikinęs, kad ES ir valstybės 
narės susiduria su tokia precedento 
neturinčia grėsme kaip kibernetiniai 
išpuoliai, taip pat kibernetiniai 
nusikaltimai, dezinformacijos kampanijos 
ir terorizmas; mano, kad dėl savo pobūdžio 
kibernetiniai išpuoliai tampa grėsme, į 
kurią reikia reaguoti ES lygmeniu; skatina 
valstybes nares teikti savitarpio pagalbą, 
jeigu kibernetiniai išpuoliai vykdomi prieš 
vieną iš jų;

Or. en

Pakeitimas 405
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
50 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

50a. mano, kad labai svarbu, jog ES ir 
NATO toliau ir aktyviau keistųsi 
žvalgybos duomenimis, kad būtų galima 
oficialiai priskirti kibernetinius išpuolius 
ir tuo remiantis taikyti ribojamąsias 
sankcijas už kibernetinius išpuolius 
atsakingiems subjektams; mano, kad ES 
ir NATO būtina ir toliau aktyviai 
bendrauti, dalyvaujant kibernetinėse 
pratybose, bendruose mokymuose ir 
aktyviai palaikant ryšius kibernetinio 
saugumo ir gynybos srityje;

Or. en

Pakeitimas 406
Radosław Sikorski
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
50 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

50a. ragina užtikrinti stabilų EIVT 
strateginės komunikacijos skyriaus 
finansavimo šaltinį, skiriant didelius 
asignavimus Strateginės komunikacijos 
Rytų kaimynystės šalyse skyriui;

Or. en

Pakeitimas 407
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
50 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

50b. primygtinai ragina EIVT ir Tarybą 
dėti daugiau pastangų siekiant padidinti 
kibernetinį saugumą, visų pirma BSGP 
misijose, ir šiuo tikslu, be kita ko, ES ir 
valstybių narių lygmenimis imtis 
priemonių siekiant sumažinti BSGP 
kylančias grėsmes, pvz., didinti atsparumą 
švietimo, mokymų ir pratybų priemonėmis 
ir optimizuoti švietimo ir mokymo 
kibernetinės gynybos srityje galimybes 
ES;

Or. en

Pakeitimas 408
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
51 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

51. palankiai vertina pastangas stiprinti 51. palankiai vertina pastangas stiprinti 
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ES gebėjimą kovoti su hibridinėmis 
grėsmėmis, kurios yra dviprasmiškos 
laikysenos, tiesioginio ir netiesioginio 
spaudimo bei karinių ir nekarinių 
pajėgumų naudojimo derinys ir kurios 
sudaro dalį ES jau kurį laiką patiriamų 
vidaus ir išorės saugumo problemų; 
atkreipia dėmesį į diskusijas dėl savitarpio 
pagalbos nuostatos taikymo reaguojant į 
hibridines grėsmes, kad ES galėtų 
veiksmingai kartu reaguoti;

ES gebėjimą kovoti su hibridinėmis 
grėsmėmis, kurios yra dviprasmiškos 
laikysenos, tiesioginio ir netiesioginio 
spaudimo bei karinių ir nekarinių 
pajėgumų naudojimo derinys ir kurios 
sudaro dalį ES jau kurį laiką patiriamų 
vidaus ir išorės saugumo problemų;

Or. en

Pakeitimas 409
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
51 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

51. palankiai vertina pastangas stiprinti 
ES gebėjimą kovoti su hibridinėmis 
grėsmėmis, kurios yra dviprasmiškos 
laikysenos, tiesioginio ir netiesioginio 
spaudimo bei karinių ir nekarinių 
pajėgumų naudojimo derinys ir kurios 
sudaro dalį ES jau kurį laiką patiriamų 
vidaus ir išorės saugumo problemų; 
atkreipia dėmesį į diskusijas dėl savitarpio 
pagalbos nuostatos taikymo reaguojant į 
hibridines grėsmes, kad ES galėtų 
veiksmingai kartu reaguoti;

51. palankiai vertina pastangas 
stiprinti valstybių narių gebėjimą kovoti su 
hibridinėmis grėsmėmis, kurios yra 
dviprasmiškos laikysenos, tiesioginio ir 
netiesioginio spaudimo bei karinių ir 
nekarinių pajėgumų naudojimo derinys ir 
kurios sudaro dalį ES jau kurį laiką 
patiriamų vidaus ir išorės saugumo 
problemų; atkreipia dėmesį į diskusijas dėl 
savitarpio pagalbos nuostatos taikymo 
reaguojant į hibridines grėsmes, kad ES 
galėtų veiksmingai kartu reaguoti;

Or. fr

Pakeitimas 410
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
51 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

51a. pripažįsta didėjančią kibernetinių 
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ir automatizuotų žvalgybos pajėgumų 
svarbą, pabrėžia, kad jie kelia grėsmę 
visoms valstybėms narėms ir ES 
institucijoms, primygtinai ragina visas ES 
institucijas ir valstybes nares ir toliau 
tobulinti savo kibernetines ir 
automatizuotas technologijas, taip pat 
ragina bendradarbiauti šių technologijų 
pažangos srityje;

Or. en

Pakeitimas 411
Claudiu Manda

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
52 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

52. pripažįsta vis didesnį dirbtinio 
intelekto (DI) vaidmenį Europos gynybos 
srityje; atkreipia dėmesį į daugelį karinių 
taikomųjų programų, kurios pagrįstos 
dirbtinio intelekto valdymu ir kurios leidžia 
gerinti operacinę aplinką, padėti priimti 
sprendimus, nustatyti grėsmes ir tvarkyti 
surinktus žvalgybos duomenis; pabrėžia, 
kad būtina plėtoti patikimo dirbtinio 
intelekto technologijas gynybos srityje 
siekiant užtikrinti Europos strateginį 
savarankiškumą pajėgumų ir operacijų 
srityse; ragina ES stiprinti savo investicijas 
į šią sritį ir ypač į revoliucingąsias 
technologijas, naudojant turimas priemones 
(Europos gynybos fondą, Europos 
inovacijų tarybą, būsimą programą 
„Europos horizontas“, Skaitmeninės 
Europos programą);

52. pripažįsta vis didesnį dirbtinio 
intelekto (DI) vaidmenį Europos gynybos 
srityje; atkreipia dėmesį į daugelį karinių 
taikomųjų programų, kurios pagrįstos 
dirbtinio intelekto valdymu ir kurios leidžia 
gerinti operacinę aplinką, padėti priimti 
sprendimus, nustatyti grėsmes ir tvarkyti 
surinktus žvalgybos duomenis; pabrėžia, 
kad būtina plėtoti patikimo dirbtinio 
intelekto technologijas gynybos srityje 
siekiant užtikrinti Europos strateginį 
savarankiškumą pajėgumų ir operacijų 
srityse; ragina ES stiprinti savo investicijas 
į šią sritį ir ypač į revoliucingąsias 
technologijas, naudojant turimas priemones 
(Europos gynybos fondą, Europos 
inovacijų tarybą, būsimą programą 
„Europos horizontas“, Skaitmeninės 
Europos programą); ragina skatinti kurti 
dirbtinio intelekto strategiją, kuri galėtų 
sustiprinti ES technologinį ir pramoninį 
pajėgumą, taip pat užtikrinti tinkamus 
etinius ir teisinius standartus, kad būtų 
užtikrintas saugus dirbtinio intelekto 
naudojimas, ypač atkreipiant dėmesį į 
galimą žalą, susijusią su autonominėmis 
mirtinų ginklų sistemomis, ir pasekmes 
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žmogaus teisėms ir orumui;

Or. en

Pakeitimas 412
Hannah Neumann
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
52 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

52. pripažįsta vis didesnį dirbtinio 
intelekto (DI) vaidmenį Europos gynybos 
srityje; atkreipia dėmesį į daugelį karinių 
taikomųjų programų, kurios pagrįstos 
dirbtinio intelekto valdymu ir kurios leidžia 
gerinti operacinę aplinką, padėti priimti 
sprendimus, nustatyti grėsmes ir tvarkyti 
surinktus žvalgybos duomenis; pabrėžia, 
kad būtina plėtoti patikimo dirbtinio 
intelekto technologijas gynybos srityje 
siekiant užtikrinti Europos strateginį 
savarankiškumą pajėgumų ir operacijų 
srityse; ragina ES stiprinti savo investicijas 
į šią sritį ir ypač į revoliucingąsias 
technologijas, naudojant turimas priemones 
(Europos gynybos fondą, Europos 
inovacijų tarybą, būsimą programą 
„Europos horizontas“, Skaitmeninės 
Europos programą);

52. pripažįsta vis didesnį dirbtinio 
intelekto (DI) vaidmenį Europos gynybos 
srityje; atkreipia dėmesį į daugelį karinių 
taikomųjų programų, kurios pagrįstos 
dirbtinio intelekto valdymu ir kurios leidžia 
gerinti operacinę aplinką, padėti priimti 
sprendimus, nustatyti grėsmes ir tvarkyti 
surinktus žvalgybos duomenis; pabrėžia, 
kad būtina plėtoti patikimo dirbtinio 
intelekto technologijas gynybos srityje 
siekiant užtikrinti Europos gebėjimą imtis 
veiksmų, turint mintyje pajėgumų ir 
operacijų sritis; ragina ES stiprinti savo 
investicijas į šią sritį ir ypač į 
revoliucingąsias technologijas, naudojant 
turimas priemones (Europos gynybos 
fondą, Europos inovacijų tarybą, būsimą 
programą „Europos horizontas“, 
Skaitmeninės Europos programą), kartu 
atsižvelgiant į 2018 m. rugsėjo 12 d. 
Parlamento poziciją dėl mirtinų 
autonominių ginklų sistemos ir į 
susitarimą, pasiektą su Taryba ir Komisija 
tariantis dėl Europos gynybos fondo 
(EGF);

Or. en

Pakeitimas 413
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
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52 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

52. pripažįsta vis didesnį dirbtinio 
intelekto (DI) vaidmenį Europos gynybos 
srityje; atkreipia dėmesį į daugelį karinių 
taikomųjų programų, kurios pagrįstos 
dirbtinio intelekto valdymu ir kurios leidžia 
gerinti operacinę aplinką, padėti priimti 
sprendimus, nustatyti grėsmes ir tvarkyti 
surinktus žvalgybos duomenis; pabrėžia, 
kad būtina plėtoti patikimo dirbtinio 
intelekto technologijas gynybos srityje 
siekiant užtikrinti Europos strateginį 
savarankiškumą pajėgumų ir operacijų 
srityse; ragina ES stiprinti savo investicijas 
į šią sritį ir ypač į revoliucingąsias 
technologijas, naudojant turimas priemones 
(Europos gynybos fondą, Europos 
inovacijų tarybą, būsimą programą 
„Europos horizontas“, Skaitmeninės 
Europos programą);

52. pripažįsta vis didesnį dirbtinio 
intelekto (DI) ir mašinų mokymosi 
vaidmenį Europos gynybos srityje; 
atkreipia dėmesį į daugelį karinių 
taikomųjų programų, kurios pagrįstos 
dirbtinio intelekto valdymu ir kurios leidžia 
gerinti operacinę aplinką, padėti priimti 
sprendimus, nustatyti grėsmes ir tvarkyti 
surinktus žvalgybos duomenis; pabrėžia, 
kad būtina plėtoti patikimo dirbtinio 
intelekto technologijas gynybos srityje 
siekiant užtikrinti, kad būtų įvykdyti 
operatyviniai tikslai; ragina ES stiprinti 
savo investicijas į šią sritį ir ypač į 
revoliucingąsias technologijas, naudojant 
turimas priemones (Europos gynybos 
fondą, Europos inovacijų tarybą, būsimą 
programą „Europos horizontas“, 
Skaitmeninės Europos programą); ragina 
šioje srityje vykdyti transatlantinį 
bendradarbiavimą siekiant užtikrinti, kad 
partnerystė dėl vystymosi ir taikymo būtų 
naudojama siekiant kuo labiau padidinti 
bendrų operacijų ir įsipareigojimų 
pridėtinę vertę;

Or. en

Pakeitimas 414
Fabio Massimo Castaldo

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
52 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

52. pripažįsta vis didesnį dirbtinio 
intelekto (DI) vaidmenį Europos gynybos 
srityje; atkreipia dėmesį į daugelį karinių 
taikomųjų programų, kurios pagrįstos 
dirbtinio intelekto valdymu ir kurios leidžia 
gerinti operacinę aplinką, padėti priimti 
sprendimus, nustatyti grėsmes ir tvarkyti 
surinktus žvalgybos duomenis; pabrėžia, 

52. pripažįsta vis didesnį dirbtinio 
intelekto (DI) vaidmenį Europos gynybos 
srityje; atkreipia dėmesį į daugelį karinių 
taikomųjų programų, kurios pagrįstos 
dirbtinio intelekto valdymu ir kurios leidžia 
gerinti operacinę aplinką, padėti priimti 
sprendimus, nustatyti grėsmes ir tvarkyti 
surinktus žvalgybos duomenis; pabrėžia, 
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kad būtina plėtoti patikimo dirbtinio 
intelekto technologijas gynybos srityje 
siekiant užtikrinti Europos strateginį 
savarankiškumą pajėgumų ir operacijų 
srityse; ragina ES stiprinti savo investicijas 
į šią sritį ir ypač į revoliucingąsias 
technologijas, naudojant turimas priemones 
(Europos gynybos fondą, Europos 
inovacijų tarybą, būsimą programą 
„Europos horizontas“, Skaitmeninės 
Europos programą);

kad būtina plėtoti patikimo dirbtinio 
intelekto technologijas gynybos srityje 
siekiant užtikrinti Europos strateginį 
savarankiškumą pajėgumų ir operacijų 
srityse; tačiau primena, kad būtina 
reguliuoti šį sektorių ir kad diskutuojant 
dirbtinio intelekto klausimu reikia 
įvertinti etinį aspektą;  ragina ES stiprinti 
savo investicijas į šią sritį ir ypač į 
revoliucingąsias technologijas, naudojant 
turimas priemones (Europos gynybos 
fondą, Europos inovacijų tarybą, būsimą 
programą „Europos horizontas“, 
Skaitmeninės Europos programą);

Or. it

Pakeitimas 415
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
52 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

52. pripažįsta vis didesnį dirbtinio 
intelekto (DI) vaidmenį Europos gynybos 
srityje; atkreipia dėmesį į daugelį karinių 
taikomųjų programų, kurios pagrįstos 
dirbtinio intelekto valdymu ir kurios leidžia 
gerinti operacinę aplinką, padėti priimti 
sprendimus, nustatyti grėsmes ir tvarkyti 
surinktus žvalgybos duomenis; pabrėžia, 
kad būtina plėtoti patikimo dirbtinio 
intelekto technologijas gynybos srityje 
siekiant užtikrinti Europos strateginį 
savarankiškumą pajėgumų ir operacijų 
srityse; ragina ES stiprinti savo investicijas 
į šią sritį ir ypač į revoliucingąsias 
technologijas, naudojant turimas priemones 
(Europos gynybos fondą, Europos 
inovacijų tarybą, būsimą programą 
„Europos horizontas“, Skaitmeninės 
Europos programą);

52. pripažįsta vis didesnį dirbtinio 
intelekto (DI) vaidmenį Europos gynybos 
srityje; atkreipia dėmesį į daugelį karinių 
taikomųjų programų, kurios pagrįstos 
dirbtinio intelekto valdymu ir kurios leidžia 
gerinti operacinę aplinką, padėti priimti 
sprendimus, nustatyti grėsmes ir tvarkyti 
surinktus žvalgybos duomenis; pabrėžia, 
kad būtina plėtoti patikimo dirbtinio 
intelekto technologijas gynybos srityje 
siekiant užtikrinti Europos strateginį 
savarankiškumą pajėgumų ir operacijų 
srityse; ragina ES stiprinti savo investicijas 
į šią sritį ir ypač į revoliucingąsias 
technologijas, naudojant turimas priemones 
(Europos gynybos fondą, Europos 
inovacijų tarybą, būsimą programą 
„Europos horizontas“, Skaitmeninės 
Europos programą); ragina Sąjungą 
aktyviai dalyvauti pasaulio mastu 
reguliuojant mirtinų autonominių ginklų 
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sistemas;

Or. fr

Pakeitimas 416
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
52 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

52. pripažįsta vis didesnį dirbtinio 
intelekto (DI) vaidmenį Europos gynybos 
srityje; atkreipia dėmesį į daugelį karinių 
taikomųjų programų, kurios pagrįstos 
dirbtinio intelekto valdymu ir kurios leidžia 
gerinti operacinę aplinką, padėti priimti 
sprendimus, nustatyti grėsmes ir tvarkyti 
surinktus žvalgybos duomenis; pabrėžia, 
kad būtina plėtoti patikimo dirbtinio 
intelekto technologijas gynybos srityje 
siekiant užtikrinti Europos strateginį 
savarankiškumą pajėgumų ir operacijų 
srityse; ragina ES stiprinti savo investicijas 
į šią sritį ir ypač į revoliucingąsias 
technologijas, naudojant turimas priemones 
(Europos gynybos fondą, Europos 
inovacijų tarybą, būsimą programą 
„Europos horizontas“, Skaitmeninės 
Europos programą);

52. pripažįsta vis didesnį dirbtinio 
intelekto (DI) vaidmenį Europos gynybos 
srityje; atkreipia dėmesį į daugelį karinių 
taikomųjų programų, kurios pagrįstos 
dirbtinio intelekto valdymu ir kurios leidžia 
gerinti operacinę aplinką, padėti priimti 
sprendimus, nustatyti grėsmes ir tvarkyti 
surinktus žvalgybos duomenis; pabrėžia, 
kad būtina plėtoti patikimo dirbtinio 
intelekto technologijas gynybos srityje 
siekiant užtikrinti Europos strateginį 
savarankiškumą pajėgumų ir operacijų 
srityse; ragina valstybes nares 
bendradarbiauti šioje srityje ir ragina 
Sąjungą stiprinti savo investicijas į šią sritį 
ir ypač į revoliucingąsias technologijas, 
naudojant turimas priemones (Europos 
gynybos fondą, Europos inovacijų tarybą, 
būsimą programą „Europos horizontas“, 
Skaitmeninės Europos programą);

Or. fr

Pakeitimas 417
Tonino Picula

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
52 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

52. pripažįsta vis didesnį dirbtinio 
intelekto (DI) vaidmenį Europos gynybos 
srityje; atkreipia dėmesį į daugelį karinių 

52. pripažįsta vis didesnį dirbtinio 
intelekto (DI) vaidmenį Europos gynybos 
srityje; atkreipia dėmesį į daugelį karinių 
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taikomųjų programų, kurios pagrįstos 
dirbtinio intelekto valdymu ir kurios leidžia 
gerinti operacinę aplinką, padėti priimti 
sprendimus, nustatyti grėsmes ir tvarkyti 
surinktus žvalgybos duomenis; pabrėžia, 
kad būtina plėtoti patikimo dirbtinio 
intelekto technologijas gynybos srityje 
siekiant užtikrinti Europos strateginį 
savarankiškumą pajėgumų ir operacijų 
srityse; ragina ES stiprinti savo investicijas 
į šią sritį ir ypač į revoliucingąsias 
technologijas, naudojant turimas priemones 
(Europos gynybos fondą, Europos 
inovacijų tarybą, būsimą programą 
„Europos horizontas“, Skaitmeninės 
Europos programą);

taikomųjų programų, kurios pagrįstos 
dirbtinio intelekto valdymu ir kurios leidžia 
gerinti operacinę aplinką, padėti priimti 
sprendimus, nustatyti grėsmes ir tvarkyti 
surinktus žvalgybos duomenis; pabrėžia, 
kad būtina plėtoti patikimo dirbtinio 
intelekto technologijas gynybos srityje 
siekiant užtikrinti Europos strateginį 
savarankiškumą pajėgumų ir operacijų 
srityse; ragina ES stiprinti ir didinti savo 
investicijas į šią sritį ir ypač į 
revoliucingąsias technologijas, naudojant 
turimas priemones (Europos gynybos 
fondą, Europos inovacijų tarybą, būsimą 
programą „Europos horizontas“, 
Skaitmeninės Europos programą);

Or. en

Pakeitimas 418
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
52 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

52a. pažymi, kad naujos technologijos, 
įskaitant dirbtinį intelektą, naudojamos 
ginklų sistemose, turi būti plėtojamos ir 
taikomos laikantis atsakingų inovacijų ir 
etikos principų, pvz., atskaitomybės ir 
tarptautinės teisės laikymosi; atsižvelgiant 
į labai prieštaringą visiškai autonominių 
ginklų sistemų koncepciją, ES turi 
išnagrinėti dirbtinio intelekto teikiamas 
galimybes ir tuo pat metu užtikrinti 
visapusišką pagarbą žmogaus teisėms ir 
tarptautinei teisei;

Or. en

Pakeitimas 419
Hilde Vautmans
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
52 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

52a. pažymi, kad, pagal Europolo 
ataskaitą dėl terorizmo tendencijų ir 
padėties Europos Sąjungoje 2019 m., 
2018 m. pastebėtas bendras cheminių, 
biologinių, radiologinių ir branduolinių 
(ChBRB) veikliųjų medžiagų teroristinės 
propagandos, mokymo priemonių ir 
grėsmių augimas, o žinių apie ChBRB 
ginklų naudojimą gavimo kliūčių 
sumažėjo; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, 
kad reikia didinti ChBRB saugumą 
Europoje;

Or. en

Pakeitimas 420
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
52 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

52a. pripažįsta naujus pajėgumus, 
kurie veiksmų vietoje atvers naujas 
galimybes bendradarbiauti įtraukioje 
skaitmeninėje erdvėje ir užtikrinti 
apsaugą beveik realiuoju laiku, ypač tais 
atvejais, kai 5G ryšys derinamas su 
kitomis inovacijomis, pavyzdžiui, su 
gynybos debesija ir ultragarsinėmis 
gynybos sistemomis;

Or. en

Pakeitimas 421
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
52 a dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

52a. pabrėžia, kad svarbu pasiekti 
kvantinės kompiuterijos pajėgumus, ir 
pabrėžia, kad būtina stiprinti ES ir JAV 
bendradarbiavimą šioje srityje, siekiant 
užtikrinti, kad kvantinė kompiuterija 
pirmiausia būtų įgyvendinta tarp 
partnerių, turinčių glaudžių santykių ir 
padedančių įgyvendinti tikslus;

Or. en

Pakeitimas 422
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Javier Nart, Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
52 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

52b. pabrėžia, kad, kadangi cheminių 
ginklų platinimo ir naudojimo rizika kelia 
didelę grėsmę tarptautinei taikai ir 
saugumui, ES turi toliau tvirtai ir 
nuosekliai politiškai ir finansiškai remti 
Cheminio ginklo uždraudimo organizaciją 
(OPCW), kad ši organizacija galėtų 
įgyvendinti savo įgaliojimus, taip pat ES 
turi padidinti savo atsparumą hibridinėms 
ir cheminėms, biologinėms, radiologinėms 
ir branduolinėms grėsmėms;

Or. en

Pakeitimas 423
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
53 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas
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53a. pabrėžia, kad reikia atsižvelgti į 
lyties aspektą ES BSGP veikloje pagal 
moterų vaidmenį kare, stabilizavimo 
laikotarpiu po konflikto ir taikos 
stiprinimo procesuose; pabrėžia, kad 
reikia spręsti smurto dėl lyties, kuriuo 
konflikto regionuose naudojamasi kaip 
karo priemone, problemą; pabrėžia, kad 
moterys nuo karo nukenčia labiau nei 
vyrai; kviečia ES ir jos tarptautinius 
partnerius aktyviai įtraukti moteris į 
taikos ir stabilizavimo procesus ir 
atsižvelgti į specifinius jų saugumo 
poreikius;

Or. en

Pakeitimas 424
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
53 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

53a. atkreipia dėmesį į didėjančią 
kosmoso saugumo ir palydovų svarbą, 
pabrėžia Europos Sąjungos palydovų 
centro svarbą ir paveda šiai agentūrai 
analizuoti ES ir valstybių narių palydovų 
saugumą ir (arba) pažeidžiamumą 
kosmoso šiukšlių, kibernetinių išpuolių ir 
tiesioginio raketinio išpuolio atvejais bei 
pateikti atitinkamą ataskaitą;

Or. en

Pakeitimas 425
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
54 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

54. pabrėžia, kad Europos strateginio 54. pabrėžia, kad Europos strateginio 
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savarankiškumo užtikrinimas priklauso nuo 
europiečių gebėjimo – nepriklausomai arba 
bendradarbiaujant instituciniu lygmeniu 
(NATO, Jungtinės Tautos) – veikti ginant 
savo interesus;

savarankiškumo užtikrinimas priklauso nuo 
europiečių gebėjimo – nepriklausomai arba 
bendradarbiaujant instituciniu lygmeniu – 
veikti ginant savo interesus, pripažįstant, 
kad būtina užtikrinti, jog ši veikla papildys 
NATO ir Jungtinių Tautų misijas ir 
operacijas;

Or. en

Pakeitimas 426
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
54 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

54. pabrėžia, kad Europos strateginio 
savarankiškumo užtikrinimas priklauso nuo 
europiečių gebėjimo – nepriklausomai 
arba bendradarbiaujant instituciniu 
lygmeniu (NATO, Jungtinės Tautos) – 
veikti ginant savo interesus;

54. pabrėžia, kad Europos strateginio 
savarankiškumo užtikrinimas priklauso nuo 
europiečių gebėjimo – arba su partneriais, 
kai tai įmanoma, arba nepriklausomai, 
kai būtina, visapusiškai pasinaudojant 
tarptautiniu bendradarbiavimu 
instituciniu lygmeniu (NATO, Jungtinės 
Tautos) – veikti ginant savo interesus;

Or. en

Pakeitimas 427
Hannah Neumann
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
54 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

54. pabrėžia, kad Europos strateginio 
savarankiškumo užtikrinimas priklauso 
nuo europiečių gebėjimo – nepriklausomai 
arba bendradarbiaujant instituciniu 
lygmeniu (NATO, Jungtinės Tautos) – 
veikti ginant savo interesus;

54. pabrėžia, kad Europos Sąjungos, 
kaip veiksmingos ir patikimos veikėjos 
saugumo srityje, siekio įgyvendinimas 
priklauso nuo europiečių gebėjimo – 
nepriklausomai arba bendradarbiaujant 
instituciniu lygmeniu (NATO, Jungtinės 
Tautos) – veikti ginant visuotines vertybes, 
principus ir normas, savo interesus;
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Or. en

Pakeitimas 428
Kris Peeters

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
54 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

54. pabrėžia, kad Europos strateginio 
savarankiškumo užtikrinimas priklauso nuo 
europiečių gebėjimo – nepriklausomai 
arba bendradarbiaujant instituciniu 
lygmeniu (NATO, Jungtinės Tautos) – 
veikti ginant savo interesus;

54. pabrėžia, kad Europos strateginio 
savarankiškumo užtikrinimas priklauso nuo 
europiečių gebėjimo – nepriklausomai, 
tačiau geriau bendradarbiaujant 
instituciniu lygmeniu (NATO, Jungtinės 
Tautos) – veikti ginant savo interesus;

Or. en

Pakeitimas 429
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
54 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

54. pabrėžia, kad Europos strateginio 
savarankiškumo užtikrinimas priklauso nuo 
europiečių gebėjimo – nepriklausomai arba 
bendradarbiaujant instituciniu lygmeniu 
(NATO, Jungtinės Tautos) – veikti ginant 
savo interesus;

54. pabrėžia, kad Europos strateginio 
savarankiškumo užtikrinimas priklauso nuo 
europiečių gebėjimo – nepriklausomai arba 
bendradarbiaujant instituciniu lygmeniu 
(NATO, ESBO, Jungtinės Tautos) – veikti 
ginant savo interesus;

Or. en

Pakeitimas 430
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
54 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

54. pabrėžia, kad Europos strateginio 54. pabrėžia, kad Europos strateginio 
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savarankiškumo užtikrinimas priklauso nuo 
europiečių gebėjimo – nepriklausomai arba 
bendradarbiaujant instituciniu lygmeniu 
(NATO, Jungtinės Tautos) – veikti ginant 
savo interesus;

savarankiškumo užtikrinimas priklauso nuo 
europiečių gebėjimo – nepriklausomai arba 
bendradarbiaujant instituciniu lygmeniu 
(NATO, ESBO, Jungtinės Tautos) – veikti 
ginant savo interesus;

Or. en

Pakeitimas 431
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
54 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

54. pabrėžia, kad Europos strateginio 
savarankiškumo užtikrinimas priklauso nuo 
europiečių gebėjimo – nepriklausomai arba 
bendradarbiaujant instituciniu lygmeniu 
(NATO, Jungtinės Tautos) – veikti ginant 
savo interesus;

54. pabrėžia, kad Europos strateginio 
savarankiškumo užtikrinimas priklauso nuo 
europiečių gebėjimo – nepriklausomai arba 
su partneriais (Jungtinės Tautos, NATO) – 
veikti ginant savo interesus;

Or. en

Pakeitimas 432
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
54 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

54. pabrėžia, kad Europos strateginio 
savarankiškumo užtikrinimas priklauso nuo 
europiečių gebėjimo – nepriklausomai arba 
bendradarbiaujant instituciniu lygmeniu 
(NATO, Jungtinės Tautos) – veikti ginant 
savo interesus;

54. pabrėžia, kad Europos strateginio 
savarankiškumo užtikrinimas priklauso nuo 
europiečių gebėjimo – nepriklausomai arba 
valstybėms bendradarbiaujant – veikti 
ginant savo interesus;

Or. fr

Pakeitimas 433
Hannah Neumann
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
55 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

55. mano, kad Europos strateginis 
savarankiškumas turi būti grindžiamas 
tvariu bendradarbiavimu ir strategine 
partneryste su šalimis ir organizacijomis, 
kurios laikosi ES vertybių; be to, palankiai 
vertina BSGP partnerių įnešamą indėlį į ES 
misijas ir operacijas;

55. mano, kad daugiašališkumas yra 
itin svarbi saugumo ir gynybos vertybė, ir 
pabrėžia, kad ES taps veiksminga ir 
patikima veikėja saugumo srityje, jei jos 
veiksmai bus grindžiami tvariu 
bendradarbiavimu ir strategine partneryste 
su šalimis ir organizacijomis, kurios laikosi 
ES vertybių; be to, palankiai vertina BSGP 
partnerių įnešamą indėlį į ES misijas ir 
operacijas;

Or. en

Pakeitimas 434
Urmas Paet, Malik Azmani, Javier Nart

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
55 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

55. mano, kad Europos strateginis 
savarankiškumas turi būti grindžiamas 
tvariu bendradarbiavimu ir strategine 
partneryste su šalimis ir organizacijomis, 
kurios laikosi ES vertybių; be to, palankiai 
vertina BSGP partnerių įnešamą indėlį į ES 
misijas ir operacijas;

55. mano, kad Europos strateginis 
savarankiškumas turi būti grindžiamas 
tvariu bendradarbiavimu ir strategine 
partneryste su šalimis ir organizacijomis, 
kurios laikosi ES vertybių, svarbiausia – 
su NATO; be to, palankiai vertina BSGP 
partnerių įnešamą indėlį į ES misijas ir 
operacijas;

Or. en

Pakeitimas 435
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
55 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

55. mano, kad Europos strateginis 
savarankiškumas turi būti grindžiamas 
tvariu bendradarbiavimu ir strategine 
partneryste su šalimis ir organizacijomis, 
kurios laikosi ES vertybių; be to, palankiai 
vertina BSGP partnerių įnešamą indėlį į ES 
misijas ir operacijas;

55. mano, kad Europos strateginiai 
siekiai turi būti grindžiami tvariu 
bendradarbiavimu ir strategine partneryste 
su šalimis ir organizacijomis, kurios laikosi 
ES vertybių; be to, palankiai vertina BSGP 
partnerių įnešamą indėlį į ES misijas ir 
operacijas;

Or. en

Pakeitimas 436
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
55 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

55. mano, kad Europos strateginis 
savarankiškumas turi būti grindžiamas 
tvariu bendradarbiavimu ir strategine 
partneryste su šalimis ir organizacijomis, 
kurios laikosi ES vertybių; be to, palankiai 
vertina BSGP partnerių įnešamą indėlį į ES 
misijas ir operacijas;

55. mano, kad Europos veiksmai turi 
būti grindžiami tvariu bendradarbiavimu ir 
strategine partneryste su šalimis ir 
organizacijomis, kurios laikosi ES 
vertybių; be to, palankiai vertina BSGP 
partnerių įnešamą indėlį į ES misijas ir 
operacijas;

Or. en

Pakeitimas 437
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Michal Šimečka, 
Christophe Grudler

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
55 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

55a. pabrėžia, kad partnerystė ir 
bendradarbiavimas su šalimis ir 
organizacijomis, kurioms svarbios ES 
vertybės, prisideda prie veiksmingesnės 
BSGP; palankiai vertina BSGP partnerių 
indėlį į vykdomas ES misijas ir operacijas, 
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kuriomis prisidedama prie taikos, 
regioninio saugumo ir stabilumo 
stiprinimo;

Or. en

Pakeitimas 438
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
55 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

55a. pripažįsta ir palankiai vertina 
nuolatinį JAV karių buvimą Europoje ir 
tai, kad 1,75 mlrd. USD padidintas 
Europą saugančios atgrasymo iniciatyvos 
2019 m. biudžetas, kuris padidėjo iki 
6,531 mlrd. USD;

Or. en

Pakeitimas 439
Claudiu Manda

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
56 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

56. mano, kad įvykus „Brexit’ui“ labai 
svarbu išlaikyti tvirtą, glaudų ir 
privilegijuotą ES ir Jungtinės Karalystės 
gynybos ir saugumo srities 
bendradarbiavimą; pabrėžia, kad 
bendradarbiaudama su Jungtine Karalyste 
Sąjunga galės naudotis aukščiausio lygio 
pajėgumais pajėgumų ir operacijų srityse; 
laikosi nuomonės, kad nederėtų planuoti 
bendradarbiavimo gynybos srityje, 
sistemingai neįtraukiant į jį Jungtinės 
Karalystės; siūlo sudaryti gynybos ir 
saugumo sutartį su Jungtine Karalyste, kuri 
leistų jai kiek įmanoma daugiau dalyvauti 

56. pabrėžia, kad po „Brexit’o“ ES ir 
Jungtinei Karalystei vis dar bus būdinga 
ta pati strateginė aplinka ir tos pačios 
grėsmės jų taikai ir saugumui, ir mano, 
kad įvykus „Brexit’ui“ labai svarbu 
išlaikyti tvirtą, glaudų ir privilegijuotą ES 
ir Jungtinės Karalystės gynybos ir saugumo 
srities bendradarbiavimą; pabrėžia, kad 
bendradarbiaudama su Jungtine Karalyste 
Sąjunga galės naudotis aukščiausio lygio 
pajėgumais pajėgumų ir operacijų srityse; 
laikosi nuomonės, kad nederėtų planuoti 
bendradarbiavimo gynybos srityje, 
sistemingai neįtraukiant į jį Jungtinės 
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ES priemonėse; Karalystės; siūlo sudaryti gynybos ir 
saugumo sutartį su Jungtine Karalyste, kuri 
leistų jai kiek įmanoma daugiau dalyvauti 
ES priemonėse;

Or. en

Pakeitimas 440
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
56 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

56. mano, kad įvykus „Brexit’ui“ labai 
svarbu išlaikyti tvirtą, glaudų ir 
privilegijuotą ES ir Jungtinės Karalystės 
gynybos ir saugumo srities 
bendradarbiavimą; pabrėžia, kad 
bendradarbiaudama su Jungtine 
Karalyste Sąjunga galės naudotis 
aukščiausio lygio pajėgumais pajėgumų ir 
operacijų srityse; laikosi nuomonės, kad 
nederėtų planuoti bendradarbiavimo 
gynybos srityje, sistemingai neįtraukiant į 
jį Jungtinės Karalystės; siūlo sudaryti 
gynybos ir saugumo sutartį su Jungtine 
Karalyste, kuri leistų jai kiek įmanoma 
daugiau dalyvauti ES priemonėse;

56. mano, kad įvykus „Brexit’ui“ labai 
svarbu išlaikyti tvirtą, glaudų ir 
privilegijuotą ES ir Jungtinės Karalystės 
gynybos ir saugumo srities 
bendradarbiavimą; pabrėžia, kad Jungtinė 
Karalystė yra pati galingiausia ir 
įsipareigojusi Europos karinė jėga; laikosi 
nuomonės, kad nederėtų planuoti 
bendradarbiavimo gynybos srityje, 
sistemingai neįtraukiant į jį Jungtinės 
Karalystės; siūlo sudaryti gynybos ir 
saugumo susitarimą su Jungtine Karalyste, 
kuris suteiktų galimybę šiai šaliai 
kiekvienu konkrečiu atveju dalyvauti 
Sąjungos misijose, užtikrinant savo 
pajėgų vadovavimą bet kurioje BSGP 
operacijoje ir užtikrinant plataus užmojo 
santykius su EGA, platesnius už 
atitinkamus santykius su trečiosiomis 
šalimis;

Or. en

Pakeitimas 441
Claudiu Manda

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
57 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas
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57. primena esminį NATO vaidmenį 
kolektyvinės gynybos srityje, kaip aiškiai 
pripažinta Sutartyje dėl Europos Sąjungos 
veikimo; yra įsitikinęs, kad ES ir NATO 
partnerystė būtina siekiant spręsti saugumo 
problemas, su kuriomis susiduria Europa ir 
jos kaimyninės šalys; mano, kad ES ir 
NATO bendradarbiaudamos turi papildyti 
viena kitą ir atsižvelgti į viena kitos 
ypatumus ir funkcijas;

57. primena esminį NATO vaidmenį 
kolektyvinės gynybos srityje, kaip aiškiai 
pripažinta Sutartyje dėl Europos Sąjungos 
veikimo; yra įsitikinęs, kad ES ir NATO 
partnerystė būtina siekiant spręsti saugumo 
problemas, su kuriomis susiduria Europa ir 
jos kaimyninės šalys; mano, kad ES ir 
NATO bendradarbiaudamos turi papildyti 
viena kitą ir atsižvelgti į viena kitos 
ypatumus ir funkcijas; mano, kad nauja 
2018 m. pasirašyta ES ir NATO 
deklaracija pradedamas naujas jų 
partnerystės laikotarpis, ir palankiai 
vertina papildomas bendradarbiavimo 
sritis, kaip antai karinis mobilumas, kova 
su terorizmu, atsparumo ChBRB rizikai 
didinimas ir moterų bei taikos 
darbotvarkės skatinimas;

Or. en

Pakeitimas 442
Claudiu Manda

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
57 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

57. primena esminį NATO vaidmenį 
kolektyvinės gynybos srityje, kaip aiškiai 
pripažinta Sutartyje dėl Europos Sąjungos 
veikimo; yra įsitikinęs, kad ES ir NATO 
partnerystė būtina siekiant spręsti saugumo 
problemas, su kuriomis susiduria Europa ir 
jos kaimyninės šalys; mano, kad ES ir 
NATO bendradarbiaudamos turi papildyti 
viena kitą ir atsižvelgti į viena kitos 
ypatumus ir funkcijas;

57. primena esminį NATO vaidmenį 
kolektyvinės gynybos srityje, kaip aiškiai 
pripažinta Sutartyje dėl Europos Sąjungos 
veikimo; yra įsitikinęs, kad ES ir NATO 
partnerystė būtina siekiant spręsti saugumo 
problemas, su kuriomis susiduria Europa ir 
jos kaimyninės šalys; mano, kad ES ir 
NATO bendradarbiaudamos turi papildyti 
viena kitą ir atsižvelgti į viena kitos 
ypatumus ir funkcijas; palankiai vertina 
ES ir NATO bendradarbiavimą vykdant 
pratybas „Defender-Europe 20“ ir mano, 
kad tai yra reali galimybė išbandyti 
Europos pajėgumą reaguoti į užpuolimą, 
taip pat išnagrinėti sienų kirtimo ir 
karinio mobilumo pokyčius ir 
patobulinimus;

Or. en
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Pakeitimas 443
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
57 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

57. primena esminį NATO vaidmenį 
kolektyvinės gynybos srityje, kaip aiškiai 
pripažinta Sutartyje dėl Europos Sąjungos 
veikimo; yra įsitikinęs, kad ES ir NATO 
partnerystė būtina siekiant spręsti saugumo 
problemas, su kuriomis susiduria Europa ir 
jos kaimyninės šalys; mano, kad ES ir 
NATO bendradarbiaudamos turi papildyti 
viena kitą ir atsižvelgti į viena kitos 
ypatumus ir funkcijas;

57. primena esminį NATO vaidmenį 
kolektyvinės gynybos srityje, kaip aiškiai 
pripažinta Sutartyje dėl Europos Sąjungos 
veikimo; yra įsitikinęs, kad ES ir NATO 
partnerystė būtina siekiant spręsti saugumo 
problemas, su kuriomis susiduria Europa ir 
jos kaimyninės šalys; mano, kad ES ir 
NATO bendradarbiavimas turėtų būti 
vykdomas šioms institucijoms vienai kitą 
stiprinant ir visapusiškai atsižvelgiant į 
viena kitos ypatumus ir funkcijas, taip pat 
turėtų būti toliau vykdomas visapusiškai 
laikantis abiejų organizacijų įtraukties, 
abipusiškumo ir sprendimų priėmimo 
savarankiškumo principų;

Or. en

Pakeitimas 444
Hilde Vautmans

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
57 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

57. primena esminį NATO vaidmenį 
kolektyvinės gynybos srityje, kaip aiškiai 
pripažinta Sutartyje dėl Europos Sąjungos 
veikimo; yra įsitikinęs, kad ES ir NATO 
partnerystė būtina siekiant spręsti saugumo 
problemas, su kuriomis susiduria Europa ir 
jos kaimyninės šalys; mano, kad ES ir 
NATO bendradarbiaudamos turi papildyti 
viena kitą ir atsižvelgti į viena kitos 
ypatumus ir funkcijas;

57. primena esminį NATO vaidmenį 
kolektyvinės gynybos srityje, kaip aiškiai 
pripažinta Sutartyje dėl Europos Sąjungos 
veikimo; yra įsitikinęs, kad ES ir NATO 
partnerystė būtina siekiant spręsti saugumo 
problemas, su kuriomis susiduria Europa ir 
jos kaimyninės šalys; mano, kad ES ir 
NATO bendradarbiaudamos turi papildyti 
viena kitą ir atsižvelgti į viena kitos 
ypatumus ir funkcijas; ragina užtikrinti 
pakankamą visų NATO valstybių narių 
veiksmų koordinavimą, ypač kai tai susiję 
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su bendrais ar Europos interesais;

Or. en

Pakeitimas 445
Raphaël Glucksmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
57 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

57. primena esminį NATO vaidmenį 
kolektyvinės gynybos srityje, kaip aiškiai 
pripažinta Sutartyje dėl Europos Sąjungos 
veikimo; yra įsitikinęs, kad ES ir NATO 
partnerystė būtina siekiant spręsti saugumo 
problemas, su kuriomis susiduria Europa ir 
jos kaimyninės šalys; mano, kad ES ir 
NATO bendradarbiaudamos turi papildyti 
viena kitą ir atsižvelgti į viena kitos 
ypatumus ir funkcijas;

57. primena esminį NATO vaidmenį 
kolektyvinės gynybos srityje, kaip aiškiai 
pripažinta Sutartyje dėl Europos Sąjungos 
veikimo; yra įsitikinęs, kad ES ir NATO 
partnerystė būtina siekiant spręsti saugumo 
problemas, su kuriomis susiduria Europa ir 
jos kaimyninės šalys;

Or. en

Pakeitimas 446
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
57 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

57. primena esminį NATO vaidmenį 
kolektyvinės gynybos srityje, kaip aiškiai 
pripažinta Sutartyje dėl Europos Sąjungos 
veikimo; yra įsitikinęs, kad ES ir NATO 
partnerystė būtina siekiant spręsti saugumo 
problemas, su kuriomis susiduria Europa ir 
jos kaimyninės šalys; mano, kad ES ir 
NATO bendradarbiaudamos turi papildyti 
viena kitą ir atsižvelgti į viena kitos 
ypatumus ir funkcijas;

57. primena esminį NATO vaidmenį 
kolektyvinės gynybos srityje, kaip aiškiai 
pripažinta Sutartyje dėl Europos Sąjungos 
veikimo; yra įsitikinęs, kad ES ir NATO 
partnerystė būtina siekiant spręsti saugumo 
problemas, su kuriomis susiduria Europa ir 
jos kaimyninės šalys; mano, kad ES ir 
NATO bendradarbiaudamos turi papildyti 
viena kitą ir atsižvelgti į viena kitos 
ypatumus ir funkcijas; patvirtina, kad ne 
visos ES valstybės narės yra NATO narės;

Or. en
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Pakeitimas 447
Hannah Neumann
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
57 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

57. primena esminį NATO vaidmenį 
kolektyvinės gynybos srityje, kaip aiškiai 
pripažinta Sutartyje dėl Europos Sąjungos 
veikimo; yra įsitikinęs, kad ES ir NATO 
partnerystė būtina siekiant spręsti saugumo 
problemas, su kuriomis susiduria Europa ir 
jos kaimyninės šalys; mano, kad ES ir 
NATO bendradarbiaudamos turi papildyti 
viena kitą ir atsižvelgti į viena kitos 
ypatumus ir funkcijas;

57. primena esminį NATO vaidmenį 
kolektyvinės teritorinės gynybos srityje, 
kaip aiškiai pripažinta Sutartyje dėl 
Europos Sąjungos veikimo; yra įsitikinęs, 
kad ES ir NATO partnerystė būtina 
siekiant spręsti saugumo problemas, su 
kuriomis susiduria Europa ir jos 
kaimyninės šalys; mano, kad ES ir NATO 
bendradarbiaudamos turi papildyti viena 
kitą ir atsižvelgti į viena kitos ypatumus ir 
funkcijas;

Or. en

Pakeitimas 448
Ioan-Rareş Bogdan

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
57 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

57. primena esminį NATO vaidmenį 
kolektyvinės gynybos srityje, kaip aiškiai 
pripažinta Sutartyje dėl Europos Sąjungos 
veikimo; yra įsitikinęs, kad ES ir NATO 
partnerystė būtina siekiant spręsti saugumo 
problemas, su kuriomis susiduria Europa ir 
jos kaimyninės šalys; mano, kad ES ir 
NATO bendradarbiaudamos turi papildyti 
viena kitą ir atsižvelgti į viena kitos 
ypatumus ir funkcijas;

57. primena esminį NATO vaidmenį 
kolektyvinės gynybos srityje, kaip aiškiai 
pripažinta Sutartyje dėl Europos Sąjungos 
veikimo; yra įsitikinęs, kad ES ir NATO 
strateginė partnerystė būtina siekiant 
spręsti saugumo problemas, su kuriomis 
susiduria Europa ir jos kaimyninės šalys; 
mano, kad ES ir NATO 
bendradarbiaudamos turi papildyti viena 
kitą ir atsižvelgti į viena kitos ypatumus ir 
funkcijas;

Or. en
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Pakeitimas 449
Nikos Androulakis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
57 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

57. primena esminį NATO vaidmenį 
kolektyvinės gynybos srityje, kaip aiškiai 
pripažinta Sutartyje dėl Europos Sąjungos 
veikimo; yra įsitikinęs, kad ES ir NATO 
partnerystė būtina siekiant spręsti saugumo 
problemas, su kuriomis susiduria Europa ir 
jos kaimyninės šalys; mano, kad ES ir 
NATO bendradarbiaudamos turi papildyti 
viena kitą ir atsižvelgti į viena kitos 
ypatumus ir funkcijas;

57. primena esminį NATO vaidmenį 
kolektyvinės gynybos srityje, kaip aiškiai 
pripažinta Sutartyje dėl Europos Sąjungos 
veikimo; yra įsitikinęs, kad ES ir NATO 
partnerystė būtina siekiant spręsti saugumo 
problemas, su kuriomis susiduria Europa ir 
jos kaimyninės šalys; mano, kad ES ir 
NATO bendradarbiaudamos turi būti 
vykdomas šioms institucijoms vienai kitą 
stiprinant ir atsižvelgiant į viena kitos 
ypatumus ir funkcijas;

Or. en

Pakeitimas 450
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
57 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

57. primena esminį NATO vaidmenį 
kolektyvinės gynybos srityje, kaip aiškiai 
pripažinta Sutartyje dėl Europos Sąjungos 
veikimo; yra įsitikinęs, kad ES ir NATO 
partnerystė būtina siekiant spręsti 
saugumo problemas, su kuriomis 
susiduria Europa ir jos kaimyninės šalys; 
mano, kad ES ir NATO 
bendradarbiaudamos turi papildyti viena 
kitą ir atsižvelgti į viena kitos ypatumus ir 
funkcijas;

57. mano, kad siekiant tikros Europos 
politinės nepriklausomybės politikos 
reikia, kad valstybės, kurios yra 
Vašingtono sutarties signatarės, 
pasitrauktų iš NATO; pageidauja, kad 
būtų įsteigtas Europos tautų aljansas, 
kuris užtikrintų žemyno saugumą ir 
aljanso narių diplomatinį ir strateginį 
nepriklausomumą; ragina plėtoti 
strateginę partnerystę su Rusija ir 
Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, 
pagrindu laikant bendrų Europos tautų 
interesų gynimą;

Or. fr



PE643.151v01-00 90/111 AM\1192396LT.docx

LT

Pakeitimas 451
Raphaël Glucksmann

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
57 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

57a. yra susirūpinęs dėl NATO narių 
solidarumo stokos ir didėjančios 
tarpusavio įtampos, nes kai kurių jų 
veiksmai pažeidžia kitų saugumą; abejoja 
JAV vadovybės įsipareigojimu kurti 
bendrą transatlantinę saugumo struktūrą; 
pažymi, kad NATO narė bendradarbiauja 
su Rusija siekdama nuginkluoti mūsų 
sąjungininkus kare su grupuote ISIS 
Sirijoje; ragina valstybes nares spręsti 
skirtingų interesų atsiradimo problemą ir 
išlaikyti NATO vienybę;

Or. en

Pakeitimas 452
Kris Peeters, Kinga Gál, Radosław Sikorski, Jerzy Buzek

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
57 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

57a. palankiai vertina neseniai 
suintensyvėjusį ES ir NATO politinį 
dialogą tiek formalioje, tiek neformalioje 
aplinkoje, kuris ir toliau yra pagrindinė 
priemonė siekiant stiprinti tarpusavio 
pasitikėjimą, kurti pasitikėjimą ir didinti 
parlamentų informuotumą ir supratimą 
pagrindiniais klausimais, turinčiais įtakos 
euroatlantinės erdvės saugumui, 
susijusiam su NATO sąjungininkėmis ir 
ES valstybėmis narėmis;

Or. en

Pakeitimas 453
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Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Loucas Fourlas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
58 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

58. atkreipia dėmesį į ES ir JT 
partnerystės svarbą sprendžiant 
tarptautinius konfliktus ir vykdant taikos 
kūrimo veiklą; ragina abi organizacijas 
toliau geriau koordinuoti savo pastangas 
tose teritorijose, kuriose jos vykdo svarbias 
civilines ir karines misijas, siekiant 
išvengti dubliavimosi ir užtikrinti kuo 
didesnę sąveiką;

58. atkreipia dėmesį į ES ir JT 
partnerystės svarbą sprendžiant 
tarptautinius konfliktus pagal galiojančius 
suderintus derybų formatus, pagrįstus 
tarptautinės teisės normomis ir principais, 
JT Chartija ir ESBO 1975 m. Helsinkio 
baigiamuoju aktu, ir vykdant taikos 
kūrimo veiklą; ragina abi organizacijas 
toliau geriau koordinuoti savo pastangas 
tose teritorijose, kuriose jos vykdo svarbias 
civilines ir karines misijas, siekiant 
išvengti dubliavimosi ir užtikrinti kuo 
didesnę sąveiką;

Or. en

Pakeitimas 454
Hannah Neumann
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
58 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

58. atkreipia dėmesį į ES ir JT 
partnerystės svarbą sprendžiant 
tarptautinius konfliktus ir vykdant taikos 
kūrimo veiklą; ragina abi organizacijas 
toliau geriau koordinuoti savo pastangas 
tose teritorijose, kuriose jos vykdo svarbias 
civilines ir karines misijas, siekiant 
išvengti dubliavimosi ir užtikrinti kuo 
didesnę sąveiką;

58. atkreipia dėmesį į ES ir JT 
partnerystės svarbą sprendžiant 
tarptautinius konfliktus ir vykdant taikos 
kūrimo veiklą; ragina abi organizacijas 
toliau geriau koordinuoti savo pastangas 
tose teritorijose, kuriose jos vykdo svarbias 
civilines ir karines misijas, siekiant 
išvengti dubliavimosi ir užtikrinti kuo 
didesnę sąveiką; primygtinai ragina 
valstybes nares daugiau prisidėti prie JT 
taikos palaikymo ir ragina ES institucijas 
padėti šioje srityje;

Or. en
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Pakeitimas 455
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
59 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

59. pabrėžia ES ir kitų tarptautinių 
institucijų, visų pirma Afrikos Sąjungos ir 
ESBO, bendradarbiavimo svarbą; mano, 
kad ES taip pat turėtų intensyvinti dialogą 
ir bendradarbiavimą su savo regiono 
trečiosiomis šalimis bei su regioninėmis ir 
subregioninėmis organizacijomis;

59. pabrėžia ES ir kitų tarptautinių 
institucijų, visų pirma Afrikos Sąjungos ir 
ESBO, bendradarbiavimo svarbą; mano, 
kad ES taip pat turėtų intensyvinti dialogą 
ir bendradarbiavimą su savo regiono 
trečiosiomis šalimis bei su regioninėmis ir 
subregioninėmis organizacijomis; taip pat 
mano, kad stabili ir taiki aplinka 
Sąjungos kaimyninėse šalyse yra labai 
svarbi siekiant stabilizuoti šį kaimyninį 
regioną, apsaugoti jo gyventojus, išlaikyti 
taiką ir užkirsti kelią konfliktams; 
apgailestaudamas pažymi, kad Europos 
Vadovų Taryba nepasistūmėjo į priekį dėl 
Sąjungos plėtros į Vakarų Balkanus, visų 
pirma turint mintyje derybų dėl narystės 
su Šiaurės Makedonija ir Albanija 
pradžią; primygtinai ragina valstybes 
nares, Tarybą ir Europos Komisiją 
išlaikyti tvirtus santykius su Vakarų 
Balkanų šalimis, imantis veiksmų pagal 
ankstesnius ES įsipareigojimus, susijusius 
su šių šalių europine perspektyva, remiant 
jų reformas, kuriomis siekiama atitikti 
Kopenhagos kriterijus siekiant narystės 
ES, užtikrinant, kad kiekviena šalis būtų 
vertinama pagal jos realią pažangą 
siekiant atitikti šiuos reikalavimus, 
išsaugant patikimą plėtros pagrindą, taip 
pat toliau stiprinant regiono integraciją 
siekiant užtikrinti stabilų ir taikų Vakarų 
Balkanų, kaip strateginės Europos 
Sąjungos partnerės, vystymąsi;

Or. en

Pakeitimas 456
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
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Grošelj, Malik Azmani

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
59 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

59. pabrėžia ES ir kitų tarptautinių 
institucijų, visų pirma Afrikos Sąjungos ir 
ESBO, bendradarbiavimo svarbą; mano, 
kad ES taip pat turėtų intensyvinti dialogą 
ir bendradarbiavimą su savo regiono 
trečiosiomis šalimis bei su regioninėmis ir 
subregioninėmis organizacijomis;

59. pabrėžia ES ir kitų tarptautinių 
institucijų, visų pirma Afrikos Sąjungos ir 
ESBO, bendradarbiavimo svarbą; mano, 
kad ES taip pat turėtų intensyvinti dialogą 
ir bendradarbiavimą su jos vertybių ir 
strateginių prioritetų besilaikančiomis 
trečiosiomis šalimis bei su regioninėmis ir 
subregioninėmis organizacijomis;

Or. fr

Pakeitimas 457
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
59 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

59. pabrėžia ES ir kitų tarptautinių 
institucijų, visų pirma Afrikos Sąjungos ir 
ESBO, bendradarbiavimo svarbą; mano, 
kad ES taip pat turėtų intensyvinti dialogą 
ir bendradarbiavimą su savo regiono 
trečiosiomis šalimis bei su regioninėmis ir 
subregioninėmis organizacijomis;

59. pabrėžia ES ir kitų tarptautinių 
institucijų, visų pirma ESBO ir Afrikos 
Sąjungos, bendradarbiavimo svarbą; mano, 
kad ES taip pat turėtų intensyvinti dialogą 
ir bendradarbiavimą su savo regiono 
trečiosiomis šalimis bei su regioninėmis ir 
subregioninėmis organizacijomis;

Or. en

Pakeitimas 458
Joachim Schuster

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
59 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

59a. mano, kad, atsižvelgiant į 
stiprėjančius konfliktus su Rusija, reikia 
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vykdyti naują įtampos mažinimo politiką 
Europoje, pagal kurią būtų atsižvelgiama 
į mūsų Rytų Europos valstybių narių, 
Rytų šalių partnerių saugumo poreikius ir 
Rusijos suvokimą apie grėsmę; todėl 
ragina ESBO atlikti svarbesnį vaidmenį 
globojant NATO ir Kolektyvinio saugumo 
sutarties organizacijos (CSTO) dialogą 
dėl naujo Europos bendradarbiavimo 
saugumo srityje ir jo struktūros, taip pat 
siekiant ES ir Eurazijos ekonominės 
sąjungos (EES) ekonominio 
bendradarbiavimo; be to, ragina stiprinti 
dialogą JT lygmeniu, visų pirma skatinti 
Kiniją ir kitas valstybes stiprinti ginklų 
kontrolę ir pasaulinį branduolinį ir 
įprastinį nusiginklavimą ir ginklų 
neplatinimą;

Or. en

Pakeitimas 459
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
60 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

60. remia ne tik institucijų 
bendradarbiavimą ir partnerystę, bet ir 
įvairių lanksčių, daugialypių, atvirų ir 
sykiu operatyvių, plataus užmojo ir 
sudėtingų formų derinį tiek ES, NATO ir 
JT struktūrose, tiek už jų ribų, nes tai 
galėtų sudaryti palankesnes sąlygas 
bendram dalyvavimui operacijose ir taip 
stiprinti ES veiklos strateginį 
savarankiškumą; atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad bendradarbiavimo 
pavyzdžiai, pavyzdžiui, Europos 
intervencijos iniciatyva, Šiaurės šalių 
bendradarbiavimas gynybos srityje 
(NORDEFCO) ir didėjanti Vokietijos ir 
Nyderlandų ginkluotųjų pajėgų 
integracija, atitinka šią glaudesnio 
valstybių narių karinio bendradarbiavimo 

Išbraukta.
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logiką;

Or. fr

Pakeitimas 460
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
60 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

60. remia ne tik institucijų 
bendradarbiavimą ir partnerystę, bet ir 
įvairių lanksčių, daugialypių, atvirų ir 
sykiu operatyvių, plataus užmojo ir 
sudėtingų formų derinį tiek ES, NATO ir 
JT struktūrose, tiek už jų ribų, nes tai 
galėtų sudaryti palankesnes sąlygas 
bendram dalyvavimui operacijose ir taip 
stiprinti ES veiklos strateginį 
savarankiškumą; atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad bendradarbiavimo 
pavyzdžiai, pavyzdžiui, Europos 
intervencijos iniciatyva, Šiaurės šalių 
bendradarbiavimas gynybos srityje 
(NORDEFCO) ir didėjanti Vokietijos ir 
Nyderlandų ginkluotųjų pajėgų 
integracija, atitinka šią glaudesnio 
valstybių narių karinio bendradarbiavimo 
logiką;

60. remia ne tik institucijų 
bendradarbiavimą ir partnerystę, bet ir 
įvairių lanksčių, daugialypių, atvirų ir 
sykiu operatyvių, plataus užmojo ir 
sudėtingų formų derinį tiek ES, NATO ir 
JT struktūrose, tiek už jų ribų, nes tai 
galėtų sudaryti palankesnes sąlygas 
bendram dalyvavimui operacijose ir taip 
stiprinti ES veiklos strateginį 
savarankiškumą;

Or. en

Pakeitimas 461
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
60 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

60. remia ne tik institucijų 
bendradarbiavimą ir partnerystę, bet ir 
įvairių lanksčių, daugialypių, atvirų ir 
sykiu operatyvių, plataus užmojo ir 

60. remia ne tik institucijų 
bendradarbiavimą ir partnerystę, bet ir 
įvairių lanksčių, daugialypių, atvirų ir 
sykiu operatyvių, plataus užmojo ir 
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sudėtingų formų derinį tiek ES, NATO ir 
JT struktūrose, tiek už jų ribų, nes tai 
galėtų sudaryti palankesnes sąlygas 
bendram dalyvavimui operacijose ir taip 
stiprinti ES veiklos strateginį 
savarankiškumą; atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad bendradarbiavimo 
pavyzdžiai, pavyzdžiui, Europos 
intervencijos iniciatyva, Šiaurės šalių 
bendradarbiavimas gynybos srityje 
(NORDEFCO) ir didėjanti Vokietijos ir 
Nyderlandų ginkluotųjų pajėgų integracija, 
atitinka šią glaudesnio valstybių narių 
karinio bendradarbiavimo logiką;

sudėtingų formų derinį tiek ES, NATO ir 
JT struktūrose, tiek už jų ribų, nes tai 
galėtų sudaryti palankesnes sąlygas 
bendram dalyvavimui operacijose ir taip 
stiprinti ES veiklos savarankiškumą; 
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad 
bendradarbiavimo pavyzdžiai, pavyzdžiui, 
Europos intervencijos iniciatyva, Šiaurės 
šalių bendradarbiavimas gynybos srityje 
(NORDEFCO), bendrosios ekspedicinės 
pajėgos ir didėjanti Vokietijos ir 
Nyderlandų ginkluotųjų pajėgų integracija, 
atitinka šią glaudesnio valstybių narių 
karinio bendradarbiavimo logiką;

Or. en

Pakeitimas 462
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
60 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

60. remia ne tik institucijų 
bendradarbiavimą ir partnerystę, bet ir 
įvairių lanksčių, daugialypių, atvirų ir 
sykiu operatyvių, plataus užmojo ir 
sudėtingų formų derinį tiek ES, NATO ir 
JT struktūrose, tiek už jų ribų, nes tai 
galėtų sudaryti palankesnes sąlygas 
bendram dalyvavimui operacijose ir taip 
stiprinti ES veiklos strateginį 
savarankiškumą; atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad bendradarbiavimo 
pavyzdžiai, pavyzdžiui, Europos 
intervencijos iniciatyva, Šiaurės šalių 
bendradarbiavimas gynybos srityje 
(NORDEFCO) ir didėjanti Vokietijos ir 
Nyderlandų ginkluotųjų pajėgų integracija, 
atitinka šią glaudesnio valstybių narių 
karinio bendradarbiavimo logiką;

60. remia ne tik institucijų 
bendradarbiavimą ir partnerystę, bet ir 
įvairių lanksčių, daugialypių, atvirų ir 
sykiu operatyvių, plataus užmojo ir 
sudėtingų formų derinį tiek ES, NATO ir 
JT struktūrose, tiek už jų ribų, nes tai 
galėtų sudaryti palankesnes sąlygas 
bendram dalyvavimui operacijose ir taip 
stiprinti ES veiklos tikslus; atsižvelgdamas 
į tai, pabrėžia, kad bendradarbiavimo 
pavyzdžiai, pavyzdžiui, Europos 
intervencijos iniciatyva, Šiaurės šalių 
bendradarbiavimas gynybos srityje 
(NORDEFCO), Višegrado grupė V4 ir 
didėjanti Vokietijos ir Nyderlandų 
ginkluotųjų pajėgų integracija, atitinka šią 
glaudesnio valstybių narių karinio 
bendradarbiavimo logiką;

Or. en
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Pakeitimas 463
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
60 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

60. remia ne tik institucijų 
bendradarbiavimą ir partnerystę, bet ir 
įvairių lanksčių, daugialypių, atvirų ir 
sykiu operatyvių, plataus užmojo ir 
sudėtingų formų derinį tiek ES, NATO ir 
JT struktūrose, tiek už jų ribų, nes tai 
galėtų sudaryti palankesnes sąlygas 
bendram dalyvavimui operacijose ir taip 
stiprinti ES veiklos strateginį 
savarankiškumą; atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad bendradarbiavimo 
pavyzdžiai, pavyzdžiui, Europos 
intervencijos iniciatyva, Šiaurės šalių 
bendradarbiavimas gynybos srityje 
(NORDEFCO) ir didėjanti Vokietijos ir 
Nyderlandų ginkluotųjų pajėgų integracija, 
atitinka šią glaudesnio valstybių narių 
karinio bendradarbiavimo logiką;

60. remia ne tik institucijų 
bendradarbiavimą ir partnerystę, bet ir 
įvairių lanksčių, daugialypių, atvirų ir 
sykiu operatyvių, plataus užmojo ir 
sudėtingų formų derinį tiek ES, NATO, 
ESBO ir JT struktūrose, tiek už jų ribų, nes 
tai galėtų sudaryti palankesnes sąlygas 
bendram dalyvavimui operacijose ir taip 
stiprinti ES veiklos strateginį 
savarankiškumą; atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad bendradarbiavimo 
pavyzdžiai, pavyzdžiui, Europos 
intervencijos iniciatyva, Šiaurės šalių 
bendradarbiavimas gynybos srityje 
(NORDEFCO) ir didėjanti Vokietijos ir 
Nyderlandų ginkluotųjų pajėgų integracija, 
atitinka šią glaudesnio valstybių narių 
karinio bendradarbiavimo logiką;

Or. en

Pakeitimas 464
Hannah Neumann
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
60 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

60. remia ne tik institucijų 
bendradarbiavimą ir partnerystę, bet ir 
įvairių lanksčių, daugialypių, atvirų ir 
sykiu operatyvių, plataus užmojo ir 
sudėtingų formų derinį tiek ES, NATO ir 
JT struktūrose, tiek už jų ribų, nes tai 
galėtų sudaryti palankesnes sąlygas 
bendram dalyvavimui operacijose ir taip 
stiprinti ES veiklos strateginį 
savarankiškumą; atsižvelgdamas į tai, 

60. remia ne tik institucijų 
bendradarbiavimą ir partnerystę, bet ir 
įvairių lanksčių, daugialypių, atvirų ir 
sykiu operatyvių, plataus užmojo ir 
sudėtingų formų derinį tiek ES, NATO ir 
JT struktūrose, tiek už jų ribų, nes tai 
galėtų sudaryti palankesnes sąlygas 
bendram dalyvavimui operacijose ir taip 
stiprinti BUSP ir BSGP; atsižvelgdamas į 
tai, pabrėžia, kad bendradarbiavimo 
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pabrėžia, kad bendradarbiavimo 
pavyzdžiai, pavyzdžiui, Europos 
intervencijos iniciatyva, Šiaurės šalių 
bendradarbiavimas gynybos srityje 
(NORDEFCO) ir didėjanti Vokietijos ir 
Nyderlandų ginkluotųjų pajėgų integracija, 
atitinka šią glaudesnio valstybių narių 
karinio bendradarbiavimo logiką;

pavyzdžiai, pavyzdžiui, Europos 
intervencijos iniciatyva, Šiaurės šalių 
bendradarbiavimas gynybos srityje 
(NORDEFCO) ir didėjanti Vokietijos ir 
Nyderlandų ginkluotųjų pajėgų integracija, 
atitinka šią glaudesnio valstybių narių 
karinio bendradarbiavimo logiką;

Or. en

Pakeitimas 465
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Joachim Schuster, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
60 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

60a. siekiant įveikti branduolinio ginklo 
platinimo grėsmę, pabrėžia daugiašalių 
derybų tarp Europos Sąjungos ir susijusių 
šalių svarbą; primygtinai ragina laikytis 
branduolinių sutarčių, remti naujos 
sutarties, kuri pakeistų Vidutinio nuotolio 
branduolinių pajėgų (INF) sutartį, 
sudarymą ir 2020 m. atnaujinti Sutartį dėl 
branduolinio ginklo neplatinimo (NPT);

Or. en

Pakeitimas 466
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
60 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

60a. pripažįsta, kad politinis ir 
ekonominis stabilumas, taip pat kariniai 
pajėgumai ir bendradarbiavimas 
Užsachario Afrikoje yra itin svarbūs 
siekiant sušvelninti džihadistų veiklos 
augimą, migrantų krizes ir kovoti su 
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ekstremizmo plitimu ir įtaka;

Or. en

Pakeitimas 467
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
60 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

60b. pripažįsta ir remia ES pasienio 
pagalbos misiją (EUBAM) Libijoje, kuri 
padeda pereiti prie demokratijos ir dirba, 
kad būtų plėtojamas Libijos sienų 
saugumas sausumoje, ore ir jūroje, tuo 
tikslu teikdama mokymus ir konsultacijas;

Or. en

Pakeitimas 468
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
60 c dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

60c. be to, ragina ES laikytis savo 
įsipareigojimų, prisiimtų ketvirtajame ES 
ir Afrikos aukščiausiojo lygio susitikime, 
remti ekonominį ir politinį stabilumą ir 
toliau remti Afrikos nuolatinės parengties 
pajėgų pajėgumus;

Or. en

Pakeitimas 469
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
60 d dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

60d. rekomenduoja valstybėms narėms 
pritaikyti ginklų sistemas ir šaudmenis, 
kad jie atitiktų NATO standartus, siekiant 
išlaikyti sąjungininkų funkcinį 
suderinamumą;

Or. en

Pakeitimas 470
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
60 e dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

60e. ragina valstybes nares tęsti 
bendradarbiavimą su Afrikos Sąjunga ir 
toliau vykdyti jau prisiimtus 
įsipareigojimus;

Or. en

Pakeitimas 471
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
60 f dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

60f. ragina valstybes nares toliau 
bendradarbiauti su ASEAN šalimis visais 
aspektais, dėl kurių jau susitarta, taip pat 
pabrėžia, kad būtina bendradarbiauti 
ekonominių metodų ir kovos su terorizmu 
klausimais;

Or. en

Pakeitimas 472
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Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
60 g dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

60g. pripažįsta didėjančią Šiaurės 
poliarinio rato politinę, ekonominę, 
ekologinę, saugumo ir strateginę vertę, 
primygtinai ragina valstybes nares toliau 
bendradarbiauti su Arkties taryba visais 
ES svarbos klausimais ir parengti išsamią 
šio regiono strategiją;

Or. en

Pakeitimas 473
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
61 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

61. mano, kad pažanga Europos 
gynybos srityje sudaro galimybes vykdyti 
didelius struktūrinius pokyčius; atkreipia 
dėmesį į pranešimą, kad sukuriamas 
Europos Komisijos generalinis 
direktoratas „Gynyba ir kosmosas“, už 
kurį būtų atsakingas paskirtasis už vidaus 
rinką atsakingas Komisijos narys; pažymi, 
kad šis naujas generalinis direktoratas 
turėtų būti atsakingas už valstybių narių 
veiksmų Europos gynybos srityje rėmimą, 
koordinavimą ir papildymą, taip 
prisidedant prie Europos strateginio 
savarankiškumo stiprinimo; atkreipia 
dėmesį į tai, kad nustatytos penkios 
pagrindinės jo užduotys (EGF 
įgyvendinimas ir kontrolė, atviros ir 
konkurencingos Europos gynybos įrangos 
rinkos sukūrimas, karinio mobilumo 
veiksmų plano įgyvendinimas, stiprios ir 
novatoriškos kosmoso pramonės 
stiprinimas, būsimos kosmoso programos 

61. mano, kad pažanga Europos 
gynybos srityje sudaro galimybes vykdyti 
didelius struktūrinius pokyčius, įskaitant 
bendros gynybos sukūrimą artimiausioje 
ateityje, kaip numatyta ES sutarties 42 
straipsnio 2 dalyje; laikosi nuomonės, kad 
konferencijoje dėl Europos ateities turtų 
būti svarstomi Europos gynybos 
klausimai, tinkamai reaguojant į pokyčius 
ES strateginėje aplinkoje, be kita ko, 
svarstant galimus Sutarčių pakeitimus;
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įgyvendinimas), tačiau ragina Komisiją 
išsamiau apibrėžti naujo generalinio 
direktorato pobūdį; abejoja dėl galimybės 
jį susieti su kitomis gynybos politikos 
struktūromis, turinčiomis kitų užduočių 
(Europos gynybos agentūra, Europos 
išorės veiksmų tarnyba ir t. t.);

Or. en

Pakeitimas 474
Tonino Picula

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
61 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

61. mano, kad pažanga Europos 
gynybos srityje sudaro galimybes vykdyti 
didelius struktūrinius pokyčius; atkreipia 
dėmesį į pranešimą, kad sukuriamas 
Europos Komisijos generalinis direktoratas 
„Gynyba ir kosmosas“, už kurį būtų 
atsakingas paskirtasis už vidaus rinką 
atsakingas Komisijos narys; pažymi, kad 
šis naujas generalinis direktoratas turėtų 
būti atsakingas už valstybių narių veiksmų 
Europos gynybos srityje rėmimą, 
koordinavimą ir papildymą, taip 
prisidedant prie Europos strateginio 
savarankiškumo stiprinimo; atkreipia 
dėmesį į tai, kad nustatytos penkios 
pagrindinės jo užduotys (EGF 
įgyvendinimas ir kontrolė, atviros ir 
konkurencingos Europos gynybos įrangos 
rinkos sukūrimas, karinio mobilumo 
veiksmų plano įgyvendinimas, stiprios ir 
novatoriškos kosmoso pramonės 
stiprinimas, būsimos kosmoso programos 
įgyvendinimas), tačiau ragina Komisiją 
išsamiau apibrėžti naujo generalinio 
direktorato pobūdį; abejoja dėl galimybės jį 
susieti su kitomis gynybos politikos 
struktūromis, turinčiomis kitų užduočių 
(Europos gynybos agentūra, Europos išorės 
veiksmų tarnyba ir t. t.);

61. mano, kad pažanga Europos 
gynybos srityje sudaro galimybes vykdyti 
didelius struktūrinius pokyčius; atkreipia 
dėmesį į pranešimą, kad sukuriamas 
Europos Komisijos generalinis direktoratas 
„Gynyba ir kosmosas“, už kurį būtų 
atsakingas paskirtasis už vidaus rinką 
atsakingas Komisijos narys; pažymi, kad 
šis naujas generalinis direktoratas turėtų 
būti atsakingas už valstybių narių veiksmų 
Europos gynybos srityje rėmimą, 
koordinavimą ir papildymą, taip 
prisidedant prie Europos strateginio 
savarankiškumo stiprinimo; atkreipia 
dėmesį į tai, kad nustatytos penkios 
pagrindinės jo užduotys (EGF 
įgyvendinimas ir kontrolė, atviros ir 
konkurencingos Europos gynybos įrangos 
rinkos sukūrimas, karinio mobilumo 
veiksmų plano įgyvendinimas, stiprios ir 
novatoriškos kosmoso pramonės 
stiprinimas, būsimos kosmoso programos 
įgyvendinimas), tačiau ragina Komisiją 
išsamiau apibrėžti naujo generalinio 
direktorato pobūdį; abejoja dėl galimybės jį 
susieti su kitomis gynybos politikos 
struktūromis, turinčiomis kitų užduočių 
(Europos gynybos agentūra, Europos išorės 
veiksmų tarnyba ir t. t.), siekiant kuo 
veiksmingiau naudoti turimus išteklius ir 
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užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 475
Hannah Neumann
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
61 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

61. mano, kad pažanga Europos 
gynybos srityje sudaro galimybes vykdyti 
didelius struktūrinius pokyčius; atkreipia 
dėmesį į pranešimą, kad sukuriamas 
Europos Komisijos generalinis direktoratas 
„Gynyba ir kosmosas“, už kurį būtų 
atsakingas paskirtasis už vidaus rinką 
atsakingas Komisijos narys; pažymi, kad 
šis naujas generalinis direktoratas turėtų 
būti atsakingas už valstybių narių veiksmų 
Europos gynybos srityje rėmimą, 
koordinavimą ir papildymą, taip 
prisidedant prie Europos strateginio 
savarankiškumo stiprinimo; atkreipia 
dėmesį į tai, kad nustatytos penkios 
pagrindinės jo užduotys (EGF 
įgyvendinimas ir kontrolė, atviros ir 
konkurencingos Europos gynybos įrangos 
rinkos sukūrimas, karinio mobilumo 
veiksmų plano įgyvendinimas, stiprios ir 
novatoriškos kosmoso pramonės 
stiprinimas, būsimos kosmoso programos 
įgyvendinimas), tačiau ragina Komisiją 
išsamiau apibrėžti naujo generalinio 
direktorato pobūdį; abejoja dėl galimybės jį 
susieti su kitomis gynybos politikos 
struktūromis, turinčiomis kitų užduočių 
(Europos gynybos agentūra, Europos išorės 
veiksmų tarnyba ir t. t.);

61. mano, kad pažanga Europos 
gynybos srityje sudaro galimybes vykdyti 
didelius struktūrinius pokyčius; atkreipia 
dėmesį į pranešimą, kad sukuriamas 
Europos Komisijos generalinis direktoratas 
„Gynyba ir kosmosas“, už kurį būtų 
atsakingas paskirtasis už vidaus rinką 
atsakingas Komisijos narys; pažymi, kad 
šis naujas GD turėtų būti atsakingas už 
valstybių narių veiksmų Europos gynybos 
srityje rėmimą, koordinavimą ir papildymą; 
atkreipia dėmesį į tai, kad nustatytos 
penkios pagrindinės jo užduotys (EGF 
įgyvendinimas ir kontrolė, atviros ir 
konkurencingos Europos gynybos įrangos 
rinkos sukūrimas, karinio mobilumo 
veiksmų plano įgyvendinimas, stiprios ir 
novatoriškos kosmoso pramonės 
stiprinimas, būsimos kosmoso programos 
įgyvendinimas), tačiau ragina Komisiją 
išsamiau apibrėžti naujo generalinio 
direktorato pobūdį; abejoja dėl galimybės jį 
susieti su kitomis gynybos politikos 
struktūromis, turinčiomis kitų užduočių 
(Europos gynybos agentūra, Europos išorės 
veiksmų tarnyba ir t. t.), ir norėtų žinoti, 
kokių iniciatyvų šis direktoratas imsis, 
kad užtikrintų 2009 m. gynybos srities 
dokumentų rinkinio ir kitų naujos 
Europos gynybos rinkos ir eksporto 
kontrolės reguliavimo aspektų vykdymą;

Or. en
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Pakeitimas 476
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
61 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

61. mano, kad pažanga Europos 
gynybos srityje sudaro galimybes vykdyti 
didelius struktūrinius pokyčius; atkreipia 
dėmesį į pranešimą, kad sukuriamas 
Europos Komisijos generalinis direktoratas 
„Gynyba ir kosmosas“, už kurį būtų 
atsakingas paskirtasis už vidaus rinką 
atsakingas Komisijos narys; pažymi, kad 
šis naujas generalinis direktoratas turėtų 
būti atsakingas už valstybių narių veiksmų 
Europos gynybos srityje rėmimą, 
koordinavimą ir papildymą, taip 
prisidedant prie Europos strateginio 
savarankiškumo stiprinimo; atkreipia 
dėmesį į tai, kad nustatytos penkios 
pagrindinės jo užduotys (EGF 
įgyvendinimas ir kontrolė, atviros ir 
konkurencingos Europos gynybos įrangos 
rinkos sukūrimas, karinio mobilumo 
veiksmų plano įgyvendinimas, stiprios ir 
novatoriškos kosmoso pramonės 
stiprinimas, būsimos kosmoso programos 
įgyvendinimas), tačiau ragina Komisiją 
išsamiau apibrėžti naujo generalinio 
direktorato pobūdį; abejoja dėl galimybės jį 
susieti su kitomis gynybos politikos 
struktūromis, turinčiomis kitų užduočių 
(Europos gynybos agentūra, Europos išorės 
veiksmų tarnyba ir t. t.);

61. prieštarauja tam, kad sukurtas 
Europos Komisijos generalinis direktoratas 
„Gynyba ir kosmosas“, už kurį būtų 
atsakingas paskirtasis už vidaus rinką 
atsakingas Komisijos narys; pažymi, kad 
šis naujas generalinis direktoratas turėtų 
būti atsakingas už valstybių narių veiksmų 
Europos gynybos srityje rėmimą, 
koordinavimą ir papildymą, taip 
prisidedant prie Europos strateginio 
savarankiškumo stiprinimo; atkreipia 
dėmesį į tai, kad nustatytos penkios 
pagrindinės jo užduotys (EGF 
įgyvendinimas ir kontrolė, atviros ir 
konkurencingos Europos gynybos įrangos 
rinkos sukūrimas, karinio mobilumo 
veiksmų plano įgyvendinimas, stiprios ir 
novatoriškos kosmoso pramonės 
stiprinimas, būsimos kosmoso programos 
įgyvendinimas), tačiau ragina Komisiją 
išsamiau apibrėžti naujo generalinio 
direktorato pobūdį; abejoja dėl galimybės jį 
susieti su kitomis gynybos politikos 
struktūromis, turinčiomis kitų užduočių 
(Europos gynybos agentūra, Europos išorės 
veiksmų tarnyba ir t. t.);

Or. fr

Pakeitimas 477
Kris Peeters

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
61 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas
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61. mano, kad pažanga Europos 
gynybos srityje sudaro galimybes vykdyti 
didelius struktūrinius pokyčius; atkreipia 
dėmesį į pranešimą, kad sukuriamas 
Europos Komisijos generalinis direktoratas 
„Gynyba ir kosmosas“, už kurį būtų 
atsakingas paskirtasis už vidaus rinką 
atsakingas Komisijos narys; pažymi, kad 
šis naujas generalinis direktoratas turėtų 
būti atsakingas už valstybių narių veiksmų 
Europos gynybos srityje rėmimą, 
koordinavimą ir papildymą, taip 
prisidedant prie Europos strateginio 
savarankiškumo stiprinimo; atkreipia 
dėmesį į tai, kad nustatytos penkios 
pagrindinės jo užduotys (EGF 
įgyvendinimas ir kontrolė, atviros ir 
konkurencingos Europos gynybos įrangos 
rinkos sukūrimas, karinio mobilumo 
veiksmų plano įgyvendinimas, stiprios ir 
novatoriškos kosmoso pramonės 
stiprinimas, būsimos kosmoso programos 
įgyvendinimas), tačiau ragina Komisiją 
išsamiau apibrėžti naujo generalinio 
direktorato pobūdį; abejoja dėl galimybės 
jį susieti su kitomis gynybos politikos 
struktūromis, turinčiomis kitų užduočių 
(Europos gynybos agentūra, Europos išorės 
veiksmų tarnyba ir t. t.);

61. mano, kad pažanga Europos 
gynybos srityje sudaro galimybes vykdyti 
didelius struktūrinius pokyčius; palankiai 
vertina pranešimą, kad sukuriamas 
Europos Komisijos generalinis direktoratas 
„Gynyba ir kosmosas“, už kurį būtų 
atsakingas paskirtasis už vidaus rinką 
atsakingas Komisijos narys; pažymi, kad 
šis naujas generalinis direktoratas turėtų 
būti atsakingas už valstybių narių veiksmų 
Europos gynybos srityje rėmimą, 
koordinavimą ir papildymą, taip 
prisidedant prie Europos strateginio 
savarankiškumo stiprinimo; atkreipia 
dėmesį į tai, kad nustatytos penkios 
pagrindinės jo užduotys (EGF 
įgyvendinimas ir kontrolė, atviros ir 
konkurencingos Europos gynybos įrangos 
rinkos sukūrimas, karinio mobilumo 
veiksmų plano įgyvendinimas, stiprios ir 
novatoriškos kosmoso pramonės 
stiprinimas, būsimos kosmoso programos 
įgyvendinimas), tačiau ragina Komisiją 
išsamiau apibrėžti naujo generalinio 
direktorato pobūdį; ragina Komisiją 
pateikti planą, kuriame būtų nurodyta, 
kaip šis direktoratas bus susietas su 
kitomis gynybos politikos struktūromis, 
turinčiomis kitų užduočių (Europos 
gynybos agentūra, Europos išorės veiksmų 
tarnyba ir t. t.);

Or. en

Pakeitimas 478
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
61 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

61. mano, kad pažanga Europos 
gynybos srityje sudaro galimybes vykdyti 
didelius struktūrinius pokyčius; atkreipia 
dėmesį į pranešimą, kad sukuriamas 
Europos Komisijos generalinis direktoratas 
„Gynyba ir kosmosas“, už kurį būtų 

61. mano, kad pažanga Europos 
gynybos srityje atsispindi struktūriniuose 
pokyčiuose; atkreipia dėmesį į pranešimą, 
kad sukuriamas Europos Komisijos 
generalinis direktoratas „Gynyba ir 
kosmosas“, už kurį būtų atsakingas 
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atsakingas paskirtasis už vidaus rinką 
atsakingas Komisijos narys; pažymi, kad 
šis naujas generalinis direktoratas turėtų 
būti atsakingas už valstybių narių veiksmų 
Europos gynybos srityje rėmimą, 
koordinavimą ir papildymą, taip 
prisidedant prie Europos strateginio 
savarankiškumo stiprinimo; atkreipia 
dėmesį į tai, kad nustatytos penkios 
pagrindinės jo užduotys (EGF 
įgyvendinimas ir kontrolė, atviros ir 
konkurencingos Europos gynybos įrangos 
rinkos sukūrimas, karinio mobilumo 
veiksmų plano įgyvendinimas, stiprios ir 
novatoriškos kosmoso pramonės 
stiprinimas, būsimos kosmoso programos 
įgyvendinimas), tačiau ragina Komisiją 
išsamiau apibrėžti naujo generalinio 
direktorato pobūdį; abejoja dėl galimybės jį 
susieti su kitomis gynybos politikos 
struktūromis, turinčiomis kitų užduočių 
(Europos gynybos agentūra, Europos išorės 
veiksmų tarnyba ir t. t.);

paskirtasis už vidaus rinką atsakingas 
Komisijos narys; pažymi, kad šis naujas 
GD turėtų būti atsakingas už valstybių 
narių veiksmų Europos gynybos srityje 
rėmimą, koordinavimą ir papildymą; 
atkreipia dėmesį į tai, kad nustatytos 
penkios pagrindinės jo užduotys (EGF 
įgyvendinimas ir kontrolė, atviros ir 
konkurencingos Europos gynybos įrangos 
rinkos sukūrimas, karinio mobilumo 
veiksmų plano įgyvendinimas, stiprios ir 
novatoriškos kosmoso pramonės 
stiprinimas, būsimos kosmoso programos 
įgyvendinimas), tačiau ragina Komisiją 
išsamiau apibrėžti naujo generalinio 
direktorato pobūdį; abejoja dėl galimybės jį 
susieti su kitomis gynybos politikos 
struktūromis, turinčiomis kitų užduočių 
(Europos gynybos agentūra, Europos išorės 
veiksmų tarnyba ir t. t.);

Or. en

Pakeitimas 479
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
61 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

61. mano, kad pažanga Europos 
gynybos srityje sudaro galimybes vykdyti 
didelius struktūrinius pokyčius; atkreipia 
dėmesį į pranešimą, kad sukuriamas 
Europos Komisijos generalinis direktoratas 
„Gynyba ir kosmosas“, už kurį būtų 
atsakingas paskirtasis už vidaus rinką 
atsakingas Komisijos narys; pažymi, kad 
šis naujas generalinis direktoratas turėtų 
būti atsakingas už valstybių narių veiksmų 
Europos gynybos srityje rėmimą, 
koordinavimą ir papildymą, taip 
prisidedant prie Europos strateginio 

61. mano, kad pažanga Europos 
gynybos srityje sudaro galimybes vykdyti 
didelius struktūrinius pokyčius; palankiai 
vertina pranešimą, kad sukuriamas 
Europos Komisijos generalinis direktoratas 
„Gynybos pramonė ir kosmosas“, už kurį 
būtų atsakingas paskirtasis už vidaus rinką 
atsakingas Komisijos narys; pažymi, kad 
šis naujas generalinis direktoratas turėtų 
būti atsakingas už valstybių narių veiksmų 
Europos gynybos srityje rėmimą, 
koordinavimą ir papildymą, taip 
prisidedant prie Europos strateginio 
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savarankiškumo stiprinimo; atkreipia 
dėmesį į tai, kad nustatytos penkios 
pagrindinės jo užduotys (EGF 
įgyvendinimas ir kontrolė, atviros ir 
konkurencingos Europos gynybos įrangos 
rinkos sukūrimas, karinio mobilumo 
veiksmų plano įgyvendinimas, stiprios ir 
novatoriškos kosmoso pramonės 
stiprinimas, būsimos kosmoso programos 
įgyvendinimas), tačiau ragina Komisiją 
išsamiau apibrėžti naujo generalinio 
direktorato pobūdį; abejoja dėl galimybės jį 
susieti su kitomis gynybos politikos 
struktūromis, turinčiomis kitų užduočių 
(Europos gynybos agentūra, Europos išorės 
veiksmų tarnyba ir t. t.);

savarankiškumo stiprinimo; atkreipia 
dėmesį į tai, kad nustatytos penkios 
pagrindinės jo užduotys (EGF 
įgyvendinimas ir kontrolė, atviros ir 
konkurencingos Europos gynybos įrangos 
rinkos sukūrimas, karinio mobilumo 
veiksmų plano įgyvendinimas, stiprios ir 
novatoriškos kosmoso pramonės 
stiprinimas, būsimos kosmoso programos 
įgyvendinimas); ragina Komisiją išsamiau 
apibrėžti naujo generalinio direktorato 
pobūdį; abejoja dėl galimybės jį susieti su 
kitomis gynybos politikos struktūromis, 
turinčiomis kitų užduočių (Europos 
gynybos agentūra, Europos išorės veiksmų 
tarnyba ir t. t.);

Or. fr

Pakeitimas 480
Michael Gahler

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
61 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

61. mano, kad pažanga Europos 
gynybos srityje sudaro galimybes vykdyti 
didelius struktūrinius pokyčius; atkreipia 
dėmesį į pranešimą, kad sukuriamas 
Europos Komisijos generalinis 
direktoratas „Gynyba ir kosmosas“, už 
kurį būtų atsakingas paskirtasis už vidaus 
rinką atsakingas Komisijos narys; pažymi, 
kad šis naujas generalinis direktoratas 
turėtų būti atsakingas už valstybių narių 
veiksmų Europos gynybos srityje rėmimą, 
koordinavimą ir papildymą, taip 
prisidedant prie Europos strateginio 
savarankiškumo stiprinimo; atkreipia 
dėmesį į tai, kad nustatytos penkios 
pagrindinės jo užduotys (EGF 
įgyvendinimas ir kontrolė, atviros ir 
konkurencingos Europos gynybos įrangos 
rinkos sukūrimas, karinio mobilumo 
veiksmų plano įgyvendinimas, stiprios ir 
novatoriškos kosmoso pramonės 

61. mano, kad pažanga Europos 
gynybos srityje sudaro galimybes vykdyti 
didelius struktūrinius pokyčius; atkreipia 
dėmesį į pranešimą, kad sukuriamas 
Europos Komisijos Gynybos pramonės ir 
kosmoso generalinis direktoratas, už kurį 
būtų atsakingas paskirtasis už vidaus rinką 
atsakingas Komisijos narys; pažymi, kad 
šis naujas generalinis direktoratas turėtų 
būti atsakingas už valstybių narių veiksmų 
Europos gynybos srityje rėmimą, 
koordinavimą ir papildymą, taip 
prisidedant prie Europos strateginio 
savarankiškumo stiprinimo; atkreipia 
dėmesį į tai, kad nustatytos penkios 
pagrindinės jo užduotys (EGF 
įgyvendinimas ir kontrolė, atviros ir 
konkurencingos Europos gynybos įrangos 
rinkos sukūrimas, karinio mobilumo 
veiksmų plano įgyvendinimas, stiprios ir 
novatoriškos kosmoso pramonės 
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stiprinimas, būsimos kosmoso programos 
įgyvendinimas), tačiau ragina Komisiją 
išsamiau apibrėžti naujo generalinio 
direktorato pobūdį; abejoja dėl galimybės jį 
susieti su kitomis gynybos politikos 
struktūromis, turinčiomis kitų užduočių 
(Europos gynybos agentūra, Europos išorės 
veiksmų tarnyba ir t. t.);

stiprinimas, būsimos kosmoso programos 
įgyvendinimas), tačiau ragina Komisiją 
išsamiau apibrėžti naujo generalinio 
direktorato pobūdį; abejoja dėl galimybės jį 
susieti su kitomis gynybos politikos 
struktūromis, turinčiomis kitų užduočių 
(Europos gynybos agentūra, Europos išorės 
veiksmų tarnyba ir t. t.);

Or. de

Pakeitimas 481
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
61 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

61. mano, kad pažanga Europos 
gynybos srityje sudaro galimybes vykdyti 
didelius struktūrinius pokyčius; atkreipia 
dėmesį į pranešimą, kad sukuriamas 
Europos Komisijos generalinis direktoratas 
„Gynyba ir kosmosas“, už kurį būtų 
atsakingas paskirtasis už vidaus rinką 
atsakingas Komisijos narys; pažymi, kad 
šis naujas generalinis direktoratas turėtų 
būti atsakingas už valstybių narių veiksmų 
Europos gynybos srityje rėmimą, 
koordinavimą ir papildymą, taip 
prisidedant prie Europos strateginio 
savarankiškumo stiprinimo; atkreipia 
dėmesį į tai, kad nustatytos penkios 
pagrindinės jo užduotys (EGF 
įgyvendinimas ir kontrolė, atviros ir 
konkurencingos Europos gynybos įrangos 
rinkos sukūrimas, karinio mobilumo 
veiksmų plano įgyvendinimas, stiprios ir 
novatoriškos kosmoso pramonės 
stiprinimas, būsimos kosmoso programos 
įgyvendinimas), tačiau ragina Komisiją 
išsamiau apibrėžti naujo generalinio 
direktorato pobūdį; abejoja dėl galimybės 
jį susieti su kitomis gynybos politikos 
struktūromis, turinčiomis kitų užduočių 
(Europos gynybos agentūra, Europos išorės 

61. mano, kad pažanga Europos 
gynybos srityje sudaro galimybes vykdyti 
didelius struktūrinius pokyčius; atkreipia 
dėmesį į pranešimą, kad sukuriamas 
Europos Komisijos generalinis direktoratas 
„Gynyba ir kosmosas“, už kurį būtų 
atsakingas paskirtasis už vidaus rinką 
atsakingas Komisijos narys; pažymi, kad 
šis naujas generalinis direktoratas turėtų 
būti atsakingas už valstybių narių veiksmų 
Europos gynybos srityje rėmimą, 
koordinavimą ir papildymą, taip 
prisidedant prie Europos strateginio 
savarankiškumo stiprinimo; atkreipia 
dėmesį į tai, kad nustatytos penkios 
pagrindinės jo užduotys (EGF 
įgyvendinimas ir kontrolė, atviros ir 
konkurencingos Europos gynybos įrangos 
rinkos sukūrimas, karinio mobilumo 
veiksmų plano įgyvendinimas, stiprios ir 
novatoriškos kosmoso pramonės 
stiprinimas, būsimos kosmoso programos 
įgyvendinimas), tačiau ragina Komisiją 
išsamiau apibrėžti naujo generalinio 
direktorato pobūdį; pabrėžia, kad reikia jį 
susieti su kitomis gynybos politikos 
struktūromis, turinčiomis kitų užduočių 
(Europos gynybos agentūra, Europos išorės 
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veiksmų tarnyba ir t. t.); veiksmų tarnyba ir t. t.);

Or. en

Pakeitimas 482
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
61 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

61a. atkreipia dėmesį į pranešimą, kad 
sukuriamas Europos Komisijos Gynybos 
ir kosmoso generalinis direktoratas, už 
kurį būtų atsakingas paskirtasis už vidaus 
rinką atsakingas Komisijos narys; pažymi, 
kad šis naujas generalinis direktoratas 
turėtų būti atsakingas už valstybių narių 
veiksmų Europos gynybos srityje rėmimą, 
koordinavimą ir papildymą, taip 
prisidedant prie Europos strateginio 
savarankiškumo stiprinimo; atkreipia 
dėmesį į tai, kad nustatytos penkios 
pagrindinės jo užduotys (EGF 
įgyvendinimas ir kontrolė, atviros ir 
konkurencingos Europos gynybos įrangos 
rinkos sukūrimas, karinio mobilumo 
veiksmų plano įgyvendinimas, stiprios ir 
novatoriškos kosmoso pramonės 
stiprinimas, būsimos kosmoso programos 
įgyvendinimas), tačiau ragina Komisiją 
išsamiau apibrėžti naujo generalinio 
direktorato pobūdį; abejoja dėl galimybės 
jį susieti su kitomis gynybos politikos 
struktūromis, turinčiomis kitų užduočių 
(Europos gynybos agentūra, Europos 
išorės veiksmų tarnyba ir t. t.);

Or. en

Pakeitimas 483
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Bernard Guetta

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
61 a dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

61a. pabrėžia, kad naujų struktūrų, 
pvz., Sąjungos Saugumo Tarybos, kaip 
ragina kanclerė A. Merkel ir prezidentas 
E. Macron, steigimas ir naujų glaudesnio 
koordinavimo Sąjungoje ir su 
tarptautinėmis institucijomis metodų 
kūrimas galėtų sudaryti palankesnes 
sąlygas veiksmingesniam sprendimų dėl 
BUSP priėmimo procesui; mano, kad 
kuriant šias struktūras kartu turėtų būti 
rengiami ir Europos Parlamento 
vykdomos demokratinės jų priežiūros 
užtikrinimo mechanizmai;

Or. fr

Pakeitimas 484
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
61 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

61a. įsipareigoja užtikrinti griežtą 
Europos gynybos srityje parengtų misijų, 
priemonių ir iniciatyvų parlamentinę 
stebėseną ir priežiūrą; ragina Komisijos 
pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos 
vyriausiąją įgaliotinę, Tarybą ir įvairias 
atitinkamas Europos struktūras nuolat 
pranešti pakomitečiui apie savo įgaliojimų 
vykdymą;

Or. fr

Pakeitimas 485
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood, Klemen Grošelj

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
61 b dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

61b. ragina parengti Europos gynybos 
strategiją, kuri papildytų 2016 m. 
Visuotinę strategiją ir sudarytų pagrindą 
rengti gaires ir programas, kurios yra 
būtinos siekiant veiksmingai įgyvendinti 
naujas priemones ir būdus;
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62. paveda Pirmininkui perduoti šią 
rezoliuciją Europos Vadovų Tarybai, 
Tarybai, paskirtajam už vidaus rinką 
atsakingam Komisijos nariui, Komisijos 
pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos 
vyriausiajam įgaliotiniui užsienio 
reikalams ir saugumo politikai, Jungtinių 
Tautų generaliniam sekretoriui, NATO 
generaliniam sekretoriui, ES kosmoso, 
saugumo ir gynybos sričių agentūroms, 
valstybių narių vyriausybėms ir 
nacionaliniams parlamentams.

62. paveda Pirmininkui perduoti šią 
rezoliuciją Europos Vadovų Tarybai, 
Tarybai, paskirtajam už vidaus rinką 
atsakingam Komisijos nariui, Komisijos 
pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos 
vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams 
ir saugumo politikai, ESBO, Jungtinių 
Tautų generaliniam sekretoriui, NATO 
generaliniam sekretoriui, ES kosmoso, 
saugumo ir gynybos sričių agentūroms, 
valstybių narių vyriausybėms ir 
nacionaliniams parlamentams.
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