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Pakeitimas 1
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į tai, kad Sąjungai 
tenka spręsti vis sudėtingesnės tarptautinės 
aplinkos klausimus ir dėl to vis aktyviau 
reikalaujama, kad Sąjunga atliktų 
pagrindinį vaidmenį tarptautinėje 
arenoje; atkreipia dėmesį į Europos išorės 
veiksmų tarnybos (EIVT) pagrindinį 
vaidmenį įgyvendinant Sąjungos užsienio 
politiką vadovaujant Komisijos 
pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos 
vyriausiajam įgaliotiniui; pažymi, kad 
numačius didesnį EIVT vaidmenį nebuvo 
atitinkamai padidintas darbuotojų 
skaičius; ragina skirti pakankamai 
žmogiškųjų išteklių, kad nekiltų rizika 
Sąjungos kaip pasaulinės veikėjos 
veiksmingumui;

1. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos 
Sąjungos valstybėms narėms tenka spręsti 
vis sudėtingesnės tarptautinės aplinkos 
klausimus ir dėl to ryškėja koordinuoto 
valstybių narių atsako, o ne Europos 
išorės veiksmų tarnybos (EIVT) 
centralizuoto politikos formavimo 
Europos Sąjungos lygmeniu poreikis; 
ragina skirti mažiau išteklių EIVT ir 
suteikti daugiau savarankiškumo 
valstybėms narėms apibrėžti savo pačių 
užsienio politiką;

Or. en

Pakeitimas 2
Urmas Paet

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad EIVT atlieka itin 
svarbų vaidmenį siekiant užtikrinti ES 
užsienio politikos nuoseklumą; taip pat 
pabrėžia, kad reikia teikti būtinus išteklius 
siekiant sėkmingai įgyvendinti veiksmingą 
ES saugumo ir gynybos politiką;

Or. en



PE644.930v01-00 4/10 AM\1194789LT.docx

LT

Pakeitimas 3
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina EIVT apsvarstyti galimybę 
sukurti vietos atstovo, atsakingo už 
ataskaitas dėl teisėkūros darbo 
strategiškai svarbiausiose šalyse (visų 
pirma narystės siekiančiose šalyse ir Rytų 
partnerystės šalyse), etatus, kad būtų 
padidintas Sąjungos supratimas apie 
kaimynines šalis ir jų vykdomą derinimą 
su acquis;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 4
Urmas Paet

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina EIVT apsvarstyti galimybę 
sukurti vietos atstovo, atsakingo už 
ataskaitas dėl teisėkūros darbo strategiškai 
svarbiausiose šalyse (visų pirma narystės 
siekiančiose šalyse ir Rytų partnerystės 
šalyse), etatus, kad būtų padidintas 
Sąjungos supratimas apie kaimynines šalis 
ir jų vykdomą derinimą su acquis;

2. ragina EIVT sukurti vietos atstovo, 
atsakingo už ataskaitas dėl teisėkūros darbo 
strategiškai svarbiausiose šalyse (visų 
pirma narystės siekiančiose šalyse ir Rytų 
partnerystės šalyse), etatus, kad būtų 
padidintas Sąjungos supratimas apie 
kaimynines šalis ir jų vykdomą derinimą su 
acquis;

Or. en

Pakeitimas 5
Nikos Androulakis

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pažymi, kad nustatytos viešųjų 
pirkimų klaidos buvo susijusios su svarbių 
viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimais, 
pvz., netinkamais konkursais arba 
pasiūlymų vertinimu, darančiais poveikį 
konkurso rezultatams, esminiu sutarties 
apimties pakeitimu ir dirbtiniu sutarčių 
suskaidymu, taip pat su trūkstamais arba 
neišsamiais pirkimo dokumentais; ragina 
EIVT nedelsiant imtis veiksmų siekiant 
pašalinti šias nustatytas viešųjų pirkimų 
klaidas;

Or. en

Pakeitimas 6
Robert Biedroń, Nikos Androulakis, Tanja Fajon, Attila Ara-Kovács, Neena Gill, 
Demetris Papadakis

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina EIVT biudžeto sudarymo 
atsižvelgiant į lyčių aspektą principą 
įgyvendinti visose viešųjų išlaidų srityse;

Or. en

Pakeitimas 7
Robert Biedroń, Nikos Androulakis, Tanja Fajon, Attila Ara-Kovács, Neena Gill, 
Demetris Papadakis

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. primena, kad lyčių aspekto 
integravimas yra politikos procesų 
organizavimas (pertvarkymas), 
tobulinimas, plėtojimas ir vertinimas tam, 
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kad formuojant politiką dalyvaujantys 
subjektai lyčių lygybės aspektą įtrauktų į 
visas politikos sritis visais lygmenimis ir 
visais etapais;

Or. en

Pakeitimas 8
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad, 
nepaisant pastarųjų metų teigiamų 
tendencijų, vis dar neužtikrinama EIVT 
darbuotojų lyčių ir geografinė 
pusiausvyra; pakartoja, kad svarbu 
užtikrinti įvairių kategorijų ir lygių 
darbuotojų, visų pirma vidurinės ir 
aukštesnės grandies vadovų, 
pasiskirstymo pusiausvyrą lyčių ir 
geografinės kilmės požiūriu; taip pat 
atkreipia dėmesį į pernelyg didelį 
valstybių narių diplomatų kaip delegacijų 
vadovų skaičių; ragina toliau dėti 
pastangas siekiant panaikinti šį 
disbalansą;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad visų 
lygmenų diplomatinės pareigybės turėtų 
būti užimamos remiantis tik kvalifikacija 
ir gebėjimais ir kad bet kokie kiti atrankos 
ir vėlesnio paskyrimo kriterijai lemia 
socialinę inžineriją; 

Or. en

Pakeitimas 9
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Malik Azmani

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad, 
nepaisant pastarųjų metų teigiamų 
tendencijų, vis dar neužtikrinama EIVT 
darbuotojų lyčių ir geografinė pusiausvyra; 

3. atkreipia dėmesį į tai, kad, 
nepaisant pastarųjų metų teigiamų 
tendencijų, vis dar neužtikrinama EIVT 
darbuotojų lyčių ir geografinė pusiausvyra; 
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pakartoja, kad svarbu užtikrinti įvairių 
kategorijų ir lygių darbuotojų, visų pirma 
vidurinės ir aukštesnės grandies vadovų, 
pasiskirstymo pusiausvyrą lyčių ir 
geografinės kilmės požiūriu; taip pat 
atkreipia dėmesį į pernelyg didelį 
valstybių narių diplomatų kaip delegacijų 
vadovų skaičių; ragina toliau dėti 
pastangas siekiant panaikinti šį disbalansą;

pakartoja, kad svarbu užtikrinti įvairių 
kategorijų ir lygių darbuotojų, visų pirma 
vidurinės ir aukštesnės grandies vadovų, 
pasiskirstymo pusiausvyrą lyčių ir 
geografinės kilmės požiūriu; ragina toliau 
dėti pastangas siekiant panaikinti šį 
disbalansą;

Or. fr

Pakeitimas 10
Sergey Lagodinsky
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad, 
nepaisant pastarųjų metų teigiamų 
tendencijų, vis dar neužtikrinama EIVT 
darbuotojų lyčių ir geografinė pusiausvyra; 
pakartoja, kad svarbu užtikrinti įvairių 
kategorijų ir lygių darbuotojų, visų pirma 
vidurinės ir aukštesnės grandies vadovų, 
pasiskirstymo pusiausvyrą lyčių ir 
geografinės kilmės požiūriu; taip pat 
atkreipia dėmesį į pernelyg didelį valstybių 
narių diplomatų kaip delegacijų vadovų 
skaičių; ragina toliau dėti pastangas 
siekiant panaikinti šį disbalansą;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad, 
nepaisant pastarųjų metų teigiamų 
tendencijų, vis dar neužtikrinama EIVT 
darbuotojų lyčių ir geografinė pusiausvyra; 
pakartoja, kad svarbu užtikrinti įvairių 
kategorijų ir lygių darbuotojų, visų pirma 
vidurinės ir aukštesnės grandies vadovų, 
pasiskirstymo pusiausvyrą lyčių ir 
geografinės kilmės požiūriu; yra sukrėstas 
fakto, kad EIVT vidurinės grandies 
vadovų pareigas einantys vyrai sudaro 
75 proc. ir moterys – 25 proc., o 
vyresniosios vadovybės lygmeniu vyrai 
sudaro 87 proc., o moterys sudaro 
13 proc. darbuotojų; ragina EIVT 
atnaujinti savo lyčių ir lygių galimybių 
strategiją, kad į ją būtų įtraukti konkretūs 
ir privalomi tikslai, susiję su vadovo 
pareigas einančių moterų skaičiumi; taip 
pat atkreipia dėmesį į pernelyg didelį 
valstybių narių diplomatų kaip delegacijų 
vadovų skaičių; ragina toliau dėti pastangas 
siekiant panaikinti šį disbalansą;

Or. en
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Pakeitimas 11
Robert Biedroń, Nikos Androulakis, Tanja Fajon, Attila Ara-Kovács, Neena Gill, 
Demetris Papadakis

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad, 
nepaisant pastarųjų metų teigiamų 
tendencijų, vis dar neužtikrinama EIVT 
darbuotojų lyčių ir geografinė pusiausvyra; 
pakartoja, kad svarbu užtikrinti įvairių 
kategorijų ir lygių darbuotojų, visų pirma 
vidurinės ir aukštesnės grandies vadovų, 
pasiskirstymo pusiausvyrą lyčių ir 
geografinės kilmės požiūriu; taip pat 
atkreipia dėmesį į pernelyg didelį valstybių 
narių diplomatų kaip delegacijų vadovų 
skaičių; ragina toliau dėti pastangas 
siekiant panaikinti šį disbalansą;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad, 
nepaisant pastarųjų metų teigiamų 
tendencijų, vis dar neužtikrinama EIVT 
darbuotojų lyčių ir geografinė pusiausvyra; 
pakartoja, kad svarbu užtikrinti įvairių 
kategorijų ir lygių darbuotojų, visų pirma 
vidurinės ir aukštesnės grandies vadovų, 
pasiskirstymo pusiausvyrą lyčių ir 
geografinės kilmės požiūriu; pabrėžia tai, 
kad tik pagerinus EIVT geopolitinę ir 
lyčių pusiausvyrą galima 
užtikrinti politinę Europos atsakomybę už 
užsienio veiksmus; taip pat atkreipia 
dėmesį į pernelyg didelį valstybių narių 
diplomatų kaip delegacijų vadovų skaičių; 
ragina toliau dėti pastangas siekiant 
panaikinti šį disbalansą;

Or. en

Pakeitimas 12
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. teigiamai vertina tarp EIVT ir 
Europos Parlamento vykdomą 
trumpalaikių komandiruočių programą; 
atkreipia dėmesį į jos vaidmenį didinant 
abipusį supratimą apie kiekvienos 
institucijos struktūrą ir darbo metodus ir 
taip gerinant dviejų institucijų 
bendradarbiavimą; ragina EIVT aktyviau 

Išbraukta.
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propaguoti šią programą tarp savo 
darbuotojų, kad būtų padidintas dalyvių 
skaičius; rekomenduoja dar labiau išplėsti 
Diplomatinių mainų ir komandiruočių 
programą, vykdomą tarp EIVT ir 
valstybių narių diplomatinių tarnybų, 
kuria siekiama padėti plėtoti bendrą 
diplomatijos kultūrą.

Or. en

Pakeitimas 13
Robert Biedroń, Nikos Androulakis, Tanja Fajon, Attila Ara-Kovács, Neena Gill, 
Demetris Papadakis

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia Europos išorės veiksmų 
tarnybos Strateginės komunikacijos Rytų 
kaimynystės šalyse darbo grupės 
pavyzdinio projekto „ES prieš 
dezinformaciją“ svarbą kovojant su 
dezinformacija, propaganda ir užsienio 
įtaka mūsų geopolitinėje erdvėje;

Or. en

Pakeitimas 14
Urmas Paet

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. atkreipia dėmesį į tai, kad reikia 
kovoti su propaganda ir atskleisti 
dezinformaciją; pabrėžia EIVT 
Strateginės komunikacijos darbo grupės 
svarbą ir ragina skirti jai reikiamų 
finansinių ir žmogiškųjų išteklių;
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Or. en

Pakeitimas 15
Urmas Paet

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia didėjančią ES Arkties 
politikos svarbą ir būtinybę stiprinti 
ES patikimumą tarp partnerių užtikrinant 
ES Arkties ambasadoriaus pareigybės 
stabilumą;

Or. en


