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PASIŪLYMAI

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

1. Pirma nurodomoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 
sutarties 42 straipsnio 7 dalį ir Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 222 
straipsnį,

– atsižvelgdamas visų pirma į Europos 
Sąjungos sutarties 42 straipsnio 7 dalį, 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV) 222 straipsnį ir 37-ąją deklaraciją 
dėl SESV 222 straipsnio,

2. Antra nurodomoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į ES sutarties 24 
straipsnį ir 42 straipsnio 2 dalį, Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
122 ir 196 straipsnius ir 37 deklaraciją dėl 
SESV 222 straipsnio,

Išbraukta.

3. Šešta a nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Šiaurės Atlanto 
sutarties 4 ir 5 straipsnius,
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4. E konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

E. kadangi Lisabonos sutartimi įtvirtinto 
ES sutarties 42 straipsnio 7 dalyje 
(„tarpusavio gynybos nuostata“ arba 
„tarpusavio pagalbos sąlyga“1) ir Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 222 
straipsnyje („solidarumo sąlyga“) šias 
problemas numatyta spręsti, tačiau nuo 
Sutarties įsigaliojimo praėjus beveik 
trejiems metams dar reikia geriau išaiškinti 
praktinį šių straipsnių įgyvendinimą,
_____________
1 Toliau vadinama „tarpusavio gynybos sąlyga“; 
tačiau Sutartyje pavadinimas nenurodytas. 
Pirmiausia plg. su pakeistos Briuselio sutarties V 
straipsnyje numatytu tarpusavio gynybos 
įsipareigojimu, kuris, šios sutarties šalių nuomone, 
yra įtvirtintas ES sutarties 42 straipsnio 7 dalyje 
(Vakarų Europos Sąjungos nuolatinei tarybai 
pirmininkaujančios valstybės 2010 m. kovo 31 d. 
pareiškimas).

E. kadangi Lisabonos sutartimi įtvirtinto 
ES sutarties 42 straipsnio 7 dalyje 
(„tarpusavio gynybos sąlyga“ arba 
„tarpusavio pagalbos sąlyga“) ir Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 222 
straipsnyje („solidarumo sąlyga“) šias 
problemas numatyta spręsti, tačiau nuo 
Sutarties įsigaliojimo praėjus beveik 
trejiems metams dar reikia geriau išaiškinti 
praktinį šių straipsnių įgyvendinimą,

_____________

1 Toliau vadinama „tarpusavio pagalbos sąlyga“; 
tačiau Sutartyje pavadinimas nenurodytas. 
Pirmiausia plg. su pakeistos Briuselio sutarties V 
straipsnyje numatytu tarpusavio gynybos 
įsipareigojimu, kuris, šios sutarties šalių nuomone, 
yra įtvirtintas ES sutarties 42 straipsnio 7 dalyje 
(Vakarų Europos Sąjungos nuolatinei tarybai 
pirmininkaujančios valstybės 2010 m. kovo 31 d. 
pareiškimas)..

5. F a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Fa. kadangi 21 valstybė narė, kuri taip pat 
yra NATO narė, gali tarpusavyje 
konsultuotis, kai gresia pavojus jų 
teritoriniam vientisumui, politiniam 
nepriklausomumui ar saugumui, ir 
kadangi jos bet kuriuo atveju 
įsipareigojusios kartu gintis ginkluoto 
užpuolimo atveju;



PA\912571LT.doc 5/11 PE496.318v01-00

LT

6. 1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. ragina valstybes nares, Komisiją, 
Komisijos pirmininko pavaduotoją ir 
Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį
pasinaudojant visomis atitinkamomis 
Sutarties nuostatomis, ypač tarpusavio 
gynybos sąlyga ir solidarumo sąlyga, 
užtikrinti Europos gyventojams tvirtą 
apsaugos nuo didelių pavojų saugumui 
politiką, grindžiamą didesniu išlaidų 
veiksmingumu ir sąžiningu naštos ir išlaidų 
pasidalijimu;

1. ragina valstybes nares, Komisiją, 
Komisijos pirmininko pavaduotoją ir 
Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę
pasinaudojant visomis atitinkamomis 
Sutarties nuostatomis, ypač tarpusavio 
pagalbos sąlyga ir solidarumo sąlyga, 
užtikrinti Europos gyventojams tvirtą 
apsaugos nuo didelių pavojų saugumui 
politiką, grindžiamą didesniu išlaidų 
veiksmingumu ir sąžiningu naštos ir išlaidų 
pasidalijimu;

7. 2 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2a. atkreipia dėmesį į naują NATO 
strateginę koncepciją, kurioje be savo 
kaip karinio aljanso vaidmens ji siekia 
sukurti pajėgumus, kad galėtų veikti kaip 
politinė ir saugumo bendruomenė, 
dirbdama partnerystėje su ES; pastebi, 
kad NATO tikslai ir tikslai, numatyti ES 
sutarties 43 straipsnyje (anksčiau žinomi 
kaip Petersbergo uždaviniai) yra labai 
panašūs; todėl įspėja dėl daug 
kainuojančio šių dviejų organizacijų 
pastangų dubliavimosi ir išteklių 
švaistymo bei ragina Sąjungos vyriausiąją 
įgaliotinę ir NATO Generalinį Sekretorių 
daug glaudžiau ir nuolat bendradarbiauti 
siekiant įvertinti riziką, valdyti išteklius, 
planuoti politiką ir vykdyti civilines ir 
karines BSGP operacijas;
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8. 2 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2b. primygtinai ragina Tarybą 
nesipainioti į pastaruoju metu vykstančius 
bergždžius ginčus dėl teritoriškumo, bet 
sekti NATO požiūriu, pagal kurį 
pritariama neišvengiamoms aplinkybėms, 
kai kartais reikalingi veiksmai už Šiaurės 
Atlanto regiono ribų, kad būtų remiami 
sąjungininkų interesai; 

9. 4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. pažymi, kad Sąjungai ir valstybėms 
narėms prieinama didelė solidaraus 
reagavimo į kritinius įvykius priemonių 
įvairovė, pvz., Civilinės saugos
mechanizmas, Solidarumo fondas ir 
galimybė teikti ekonominę ir finansinę 
paramą kilus didelių sunkumų, kaip 
nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 122 straipsnyje; be to, 
primena įsipareigojimą plėtoti politinį 
tarpusavio solidarumą užsienio ir 
saugumo politikos srityje, kaip nustatyta 
ES sutarties 24 straipsnyje; pabrėžia, kad 
tarpusavio gynybos nuostatos ir 
solidarumo sąlygos tikslas – ne pakeisti 
kurią nors iš šių priemonių, o jas papildyti 
atsižvelgiant į neeilinės grėsmės ar žalos 
atvejus, ypač kai atsaką būtina 
koordinuoti aukštu politiniu lygmeniu ir 
kai jame dalyvauja kariuomenė;

4. pažymi, kad Sąjungai ir valstybėms 
narėms prieinama didelė solidaraus 
reagavimo į kritinius įvykius priemonių 
įvairovė; atkreipia dėmesį į naudingus 
teisinius pagrindus, suteiktus atitinkamai 
pagal SESV 122 straipsnį dėl ekonominio 
pobūdžio skubaus finansavimo ir pagal 
SESV 196 straipsnį dėl priemonių
civilinės saugos srityje; 
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10. 4 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4b. primena įsipareigojimą nuolat kurti 
tarpusavio politinį solidarumą vykdant 
užsienio ir saugumo politiką pagal ES 
sutarties 24 straipsnį; atkreipia dėmesį į 
Lisabonos sutartimi suteiktas galimybes 
dėl tvirtesnio bendradarbiavimo BUSP 
srityje, įskaitant konkrečių uždavinių ir 
misijų skyrimą valstybių grupėms, taip pat 
nuolatinio struktūrizuoto 
bendradarbiavimo sprendžiant karinius 
klausimus koncepciją; pabrėžia, kad 
tarpusavio pagalbos ir solidarumo sąlygų 
tikslas – ne pakeisti kurią nors iš šių 
priemonių, bet jas papildyti atsižvelgiant į 
ypatingos grėsmės ar žalos padėtį, ir ypač 
kai duodant atsaką reikalingas aukšto 
lygio politinis koordinavimas ir 
kariuomenės dalyvavimas;

11. 5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. ragina Komisiją, Komisijos pirmininko 
pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį 
įgaliotinį toliau rengiant bendrą pasiūlymą 
dėl Tarybos sprendimo, kuriuo
įgyvendinama solidarumo sąlyga, kaip 
reikalaujama Sutartyje, deramai 
atsižvelgti į politinius ir operatyvinius 
abiejų nuostatų aspektus ir vadovautis 
šioje rezoliucijoje išdėstytomis 
rekomendacijomis;

5. primygtinai ragina Komisiją ir Sąjungos
vyriausiąją įgaliotinę iki 2012 m. pabaigos 
pateikti savo bendrą pasiūlymą dėl Tarybos 
sprendimo, kuriuo nustatoma solidarumo
sąlygos įgyvendinimo tvarka pagal SESV 
222 straipsnio 3 dalies nuostatas; ragina 
Politikos ir saugumo komitetą ir Nuolatinį 
vidaus saugumo komitetą nuoseklumo 
sumetimais pateikti bendrą nuomonę dėl 
solidarumo sąlygos įgyvendinimo ir 
operatyvinių tarpusavio pagalbos sąlygos 
reikalavimų, įskaitant ryšius su NATO; 
pažymi, kad Taryba sprendimus dėl 
nekarinių tarpusavio pagalbos ir paramos 
aspektų priima kvalifikuota balsų 
dauguma; šiuo atžvilgiu pabrėžia 
būtinybę visapusiškai informuoti 
Parlamentą;
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12. Antraštė

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Tarpusavio gynybos nuostata Tarpusavio pagalbos sąlyga

13. 6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. primena aiškią valstybių narių pareigą 
visomis turimomis priemonėmis teikti 
pagalbą ir paramą, jeigu valstybė narė 
nukenčia nuo ginkluotos agresijos savo 
teritorijoje; pabrėžia, kad didelio masto 
agresija prieš valstybę narę artimiausioje 
ateityje neatrodo tikėtina, tačiau ir 
tradicinei teritorinei gynybai, ir gynybai 
nuo naujų rūšių grėsmės darbotvarkėje
turi būti skiriamas didelis dėmesys; be to,
primena, jog Sutartyje numatyta, kad
Šiaurės Atlanto sutarties organizacijai 
priklausančioms ES šalims NATO tebėra 
jų kolektyvinės gynybos pagrindas ir šios 
gynybos įgyvendinimo forumas, o 
įsipareigojimai ir bendradarbiavimas 
tarpusavio gynybos srityje turi atitikti 
įsipareigojimus NATO;

6. primena aiškią valstybių narių pareigą 
visomis turimomis priemonėmis teikti 
pagalbą ir paramą, jeigu valstybė narė 
nukenčia nuo ginkluotos agresijos savo 
teritorijoje; taip pat primena, kad didžioji 
valstybių narių dauguma yra NATO narės 
ir kad atitinkamai Sąjungos bendra 
saugumo ir gynybos politika turi būti
suderinama su įsipareigojimais NATO ir 
juos atitikti; atkreipia dėmesį į specialų tų 
valstybių narių, kurios nėra NATO narės, 
saugumo ir gynybos politikos pobūdį, 
tačiau nepaisant to pastebi, kad ES 
tarpusavio pagalbos sąlyga niekada nebus 
naudojamasi nepasikonsultavus su NATO
ir nesikreipus į ją dėl dalyvavimo;

14. 7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. kartu pažymi nemažiau svarbų poreikį 
pasirengti atvejams, susijusiems su NATO 
nepriklausančiomis ES valstybėmis 
narėmis arba ES valstybių narių 
teritorijomis, esančiomis už Šiaurės 
Atlanto regiono ribų ir todėl 
nepatenkančiomis į Vašingtono sutarties 
taikymo sritį, arba pasirengti atvejams, kai 
NATO narės nepasiekia sutarimo dėl 
kolektyvinių veiksmų;

7. kartu pažymi poreikį pasirengti 
atvejams, kai NATO nusprendžia 
nedalyvauti;
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15. 9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. pabrėžia atgrasymo svarbą ir atitinkamą 
Europos šalių poreikį turėti patikimų 
karinių pajėgumų; ragina valstybes nares 
labiau stengtis plėtoti bendradarbiavimui 
skirtus karinius pajėgumus, ypač 
įgyvendinant papildomas ES ir NATO 
„pajėgumų telkimo ir dalijimosi jais“ ir 
„pažangiosios gynybos“ iniciatyvas, kurios 
kuklių gynybos biudžetų laikais yra itin 
svarbus kelias pirmyn;

9. pabrėžia atgrasymo svarbą ir atitinkamą 
Europos šalių poreikį turėti patikimų 
karinių pajėgumų; ragina valstybes nares 
labiau stengtis plėtoti bendradarbiavimui 
skirtus karinius pajėgumus, ypač 
įgyvendinant papildomas ES ir NATO 
„pajėgumų telkimo ir dalijimosi jais“ ir 
„pažangiosios gynybos“ iniciatyvas, kurios 
kuklių gynybos biudžetų laikais yra itin 
svarbus kelias pirmyn; atsižvelgdamas į tai 
dar karta ragina nacionalinės gynybos 
ministerijas visapusiškiau atsižvelgti į 
Europos gynybos agentūros darbą ir juo 
naudotis;

16. 10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. primena savo raginimą sistemingai 
derinti karinius reikalavimus ir suderintą 
ES gynybos planavimo ir įsigijimų 
procesą, atitinkantį ES užmojų lygį ir 
koordinuojamą su NATO gynybos 
planavimo procesu; atsižvelgdamas į 
tarpusavio gynybos nuostata teikiamas 
didesnes saugumo garantijas, ragina 
valstybes nares kaip pagrindinius savo 
gynybos planavimo principus apsvarstyti 
daugiašalį bendradarbiavimą plėtojant 
pajėgumus ir, deramais atvejais, 
specializaciją;

10. primena savo raginimą sistemingai 
derinti karinius reikalavimus ir suderintą 
ES gynybos planavimo ir įsigijimų 
procesą, atitinkantį ES užmojų lygį ir 
koordinuojamą su NATO gynybos 
planavimo procesu; atsižvelgdamas į 
tarpusavio pagalbos sąlyga teikiamas 
didesnes saugumo garantijas, ragina 
valstybes nares kaip pagrindinius savo 
gynybos planavimo principus apsvarstyti 
daugiašalį bendradarbiavimą plėtojant 
pajėgumus ir, deramais atvejais, 
specializaciją;
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17. 11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį 
įgaliotinį pasiūlyti praktinę tvarką, kaip 
užtikrinti veiksmingą atsaką, kai valstybė 
narė nusprendžia pasinaudoti tarpusavio 
gynybos nuostata, ir pateikti ES 
institucijų vaidmens šios nuostatos 
taikymo atveju analizę; mano, kad 
pareiga suteikti pagalbą ir paramą, 
reiškianti politinį valstybių narių 
solidarumą, turėtų užtikrinti, kad Taryba 
greitai priimtų sprendimą dėl paramos 
išpuolį patyrusiai valstybei narei;

Išbraukta.

18. 12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. mano, kad imantis kolektyvinių
veiksmų išpuolį patyrusiai valstybei narei 
apginti turėtų būti įmanoma atitinkamais 
atvejais pasinaudoti esamomis ES krizių 
valdymo sistemomis, o pirmiausia turėtų 
būti numatyta galimybė pradėti ES 
operatyvinio štabo veiklą; pabrėžia, kad 
visapusiškas teises turintis nuolatinis ES 
operatyvinis štabas reikalingas siekiant 
užtikrinti tinkamą pasirengimo atsakui 
lygį ir šio atsako spartą, ir primena 
raginimą valstybėms narėms neseniai 
veiklą pradėjusio ES operacijų centro 
pagrindu sukurti šiuos nuolatinius 
pajėgumus;

12. mano, kad imantis veiksmų pagal ES 
sutarties 42 straipsnio 7 dalį turėtų būti
kuo labiau pasinaudojama esamomis ES 
krizių valdymo sistemomis, bet kad 
ilgesniuoju laikotarpiu reikia numatyti
neseniai veiklą pradėjusio ES operacijų 
centro pagrindu įsteigti nuolatinį ES 
operatyvinį štabą;

19. 32 dalis
[32 dalį įterpti po 27 dalies]
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20. 35 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

35. primena, kad siekiant naudotis 
solidarumo sąlyga būtina, kad Europos 
Vadovų Taryba nuolat vertintų pavojus, su 
kuriais susiduria Sąjunga; mano, kad šiuos 
vertinimus reikia atlikti bent jau dviem 
skirtingais lygmenimis: ilgalaikį vertinimą 
Europos Vadovų Taryboje, šio proceso 
rezultatas turėtų būti būsimose Europos 
saugumo strategijos ir Vidaus saugumo 
strategijos redakcijose atsispindintis 
strateginis mąstymas, ir atliekant dažnesnes 
išsamias dabartinių pavojų apžvalgas;

35. primena, kad siekiant naudotis 
solidarumo sąlyga būtina, kad Europos 
Vadovų Taryba nuolat vertintų pavojus, su 
kuriais susiduria Sąjunga, ir koordinuotų 
šiuos veiksmus su NATO partneriais;  
mano, kad šiuos vertinimus reikia atlikti 
bent jau dviem skirtingais lygmenimis: 
ilgalaikį vertinimą Europos Vadovų 
Taryboje, šio proceso rezultatas turėtų būti 
būsimose Europos saugumo strategijos ir 
Vidaus saugumo strategijos redakcijose 
atsispindintis strateginis mąstymas, ir 
atliekant dažnesnes išsamias dabartinių 
pavojų apžvalgas;


