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Pakeitimas 1

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 a nurodomoji dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. lapkričio 
11 d. rezoliuciją dėl ESBO stiprinimo ir 
ES vaidmens, 

Or. en

Pakeitimas 2

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 a nurodomoji dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 8 d. 
Europos Parlamento plenariniame 
posėdyje vyriausiosios įgaliotinės padarytą 
pareiškimą dėl esminės EIVT centrinės 
administracijos struktūros 1,
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0280, 
priedas.

Or. en

Pakeitimas 3
María Muñiz De Urquiza

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 a nurodomoji dalis (nauja) 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į bendrą ES ir Serbijos 
rezoliuciją dėl Tarptautinio Teisingumo 
Teismo patariamosios nuomonės 
vienašališkai paskelbtos Kosovo 
nepriklausomybės klausimu, kurią 
2010 m. rugsėjo 9 d. vienbalsiai priėmė 
Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja,

Or. es

Pakeitimas 4
María Muñiz De Urquiza

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 a nurodomoji dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 31 d. 
Tarybos sprendimą 2011/69/BUSP, 
kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos 
sprendimas 2010/639/BUSP dėl 
ribojamųjų priemonių tam tikriems 
Baltarusijos pareigūnams,

Or. es

Pakeitimas 5

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

A. kadangi ES turėtų toliau plėtoti savo 
užsienio politikos siekius ir puoselėti savo 
vertybes bei ginti savo interesus visame 
pasaulyje vadovaudamasi bendru tikslu 

A. kadangi ES turėtų toliau plėtoti savo 
užsienio politikos siekius ir puoselėti savo 
vertybes bei ginti savo interesus visame 
pasaulyje vadovaudamasi bendru tikslu 
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prisidėti prie taikos, saugumo, solidarumo 
skatinimo, žmogaus teisių apsaugos, 
daugiašališkumo ir tautų savitarpio 
pagarbos, laisvos ir sąžiningos prekybos, 
taip pat skurdo mažinimo,

prisidėti prie taikos, saugumo, solidarumo 
skatinimo, lyčių lygybės, žmogaus teisių 
apsaugos, pagarbos tarptautinei teisei ir 
paramos tarptautinėms institucijoms, 
daugiašališkumo ir tautų savitarpio 
pagarbos, tvaraus vystymosi, laisvos ir 
sąžiningos prekybos, taip pat skurdo 
mažinimo,

Or. en

Pakeitimas 6
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

A. kadangi ES turėtų toliau plėtoti savo 
užsienio politikos siekius ir puoselėti savo 
vertybes bei ginti savo interesus visame 
pasaulyje vadovaudamasi bendru tikslu 
prisidėti prie taikos, saugumo, solidarumo 
skatinimo, žmogaus teisių apsaugos, 
daugiašališkumo ir tautų savitarpio 
pagarbos, laisvos ir sąžiningos prekybos, 
taip pat skurdo mažinimo,

A. kadangi ES turėtų toliau plėtoti savo 
užsienio politikos siekius ir puoselėti savo 
vertybes bei ginti savo interesus visame 
pasaulyje vadovaudamasi bendru tikslu 
prisidėti prie taikos, konfliktų vengimo, 
žmogaus saugumo, solidarumo skatinimo, 
žmogaus teisių apsaugos, demokratijos ir 
teisinės valstybės skatinimo, 
daugiašališkumo ir tautų savitarpio 
pagarbos, laisvos ir sąžiningos prekybos, 
tvaraus vystymosi, taip pat skurdo 
mažinimo,

Or. en

Pakeitimas 7
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

A. kadangi ES turėtų toliau plėtoti savo 
užsienio politikos siekius ir puoselėti savo 

A. kadangi ES turėtų toliau plėtoti savo 
užsienio politikos siekius ir puoselėti savo 
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vertybes bei ginti savo interesus visame 
pasaulyje vadovaudamasi bendru tikslu 
prisidėti prie taikos, saugumo, solidarumo 
skatinimo, žmogaus teisių apsaugos, 
daugiašališkumo ir tautų savitarpio 
pagarbos, laisvos ir sąžiningos prekybos, 
taip pat skurdo mažinimo,

vertybes bei ginti savo interesus visame 
pasaulyje vadovaudamasi bendru tikslu 
prisidėti prie taikos, demokratijos, teisinės 
valstybės, saugumo, solidarumo skatinimo, 
žmogaus teisių apsaugos, įtraukiojo 
daugiašališkumo ir tautų savitarpio 
pagarbos, laisvos ir sąžiningos prekybos, 
taip pat skurdo mažinimo,

Or. en

Pakeitimas 8
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A konstatuojamoji dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

A. kadangi ES turėtų toliau plėtoti savo 
užsienio politikos siekius ir puoselėti savo 
vertybes bei ginti savo interesus visame 
pasaulyje vadovaudamasi bendru tikslu 
prisidėti prie taikos, saugumo, solidarumo 
skatinimo, žmogaus teisių apsaugos, 
daugiašališkumo ir tautų savitarpio 
pagarbos, laisvos ir sąžiningos prekybos, 
taip pat skurdo mažinimo,

A. kadangi ES turėtų toliau plėtoti savo 
užsienio politikos siekius ir puoselėti savo 
vertybes bei ginti savo interesus visame 
pasaulyje vadovaudamasi bendru tikslu 
prisidėti prie taikos, saugumo, solidarumo, 
demokratijos skatinimo, žmogaus teisių 
apsaugos, daugiašališkumo ir tautų 
savitarpio pagarbos, laisvos ir sąžiningos 
prekybos, taip pat skurdo mažinimo,

Or. en

Pakeitimas 9
György Schöpflin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A konstatuojamoji dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

A. kadangi ES turėtų toliau plėtoti savo 
užsienio politikos siekius ir puoselėti savo 
vertybes bei ginti savo interesus visame 
pasaulyje vadovaudamasi bendru tikslu 
prisidėti prie taikos, saugumo, solidarumo 

A. kadangi ES turėtų toliau plėtoti savo 
užsienio politikos siekius ir puoselėti savo 
vertybes bei ginti savo interesus visame 
pasaulyje vadovaudamasi bendru tikslu 
prisidėti prie taikos, demokratijos, 
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skatinimo, žmogaus teisių apsaugos, 
daugiašališkumo ir tautų savitarpio 
pagarbos, laisvos ir sąžiningos prekybos, 
taip pat skurdo mažinimo,

saugumo, solidarumo skatinimo, žmogaus 
teisių apsaugos, daugiašališkumo ir tautų 
savitarpio pagarbos, laisvos ir sąžiningos 
prekybos, taip pat skurdo mažinimo,

Or. en

Pakeitimas 10
Geoffrey Van Orden

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B konstatuojamoji dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

B. kadangi patvirtinus Lisabonos sutartį 
atkreiptas dėmesys į naują Europos išorės 
veiksmų aspektą ir remiantis šia sutartimi 
bus skatinama darni, nuosekli ir 
veiksminga ES užsienio politika,

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 11

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B konstatuojamoji dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

B. kadangi patvirtinus Lisabonos sutartį 
atkreiptas dėmesys į naują Europos išorės 
veiksmų aspektą ir remiantis šia sutartimi 
bus skatinama darni, nuosekli ir
veiksminga ES užsienio politika,

B. kadangi patvirtinus Lisabonos sutartį 
sukuriamas naujas postūmis ES užsienio 
politikoje, pirmiausia suteikiantis ES 
galimybę imtis tokio tarptautinio 
vaidmens, kuris atitiktų jos išskirtinę 
ekonominę padėtį ir jos siekius, taip pat 
leidžiantis ES organizuoti savo darbą taip, 
kad ji galėtų efektyviai veikti pasauliniu 
mastu, dalytis atsakomybe už visuotinį 
valdymą ir saugumą ir imtis iniciatyvos 
sprendžiant dėl bendro atsako į bendras 
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problemas,

Or. en

Pakeitimas 12
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B konstatuojamoji dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

B. kadangi patvirtinus Lisabonos sutartį 
atkreiptas dėmesys į naują Europos išorės 
veiksmų aspektą ir remiantis šia sutartimi 
bus skatinama darni, nuosekli ir 
veiksminga ES užsienio politika,

B. kadangi įgyvendinant Lisabonos sutartį 
atkreipiamas dėmesys į naują Europos 
išorės veiksmų aspektą ir remiantis šia 
sutartimi bus skatinama darni, nuosekli ir 
veiksminga ES užsienio politika,

Or. en

Pakeitimas 13
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B konstatuojamoji dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

B. kadangi patvirtinus Lisabonos sutartį 
atkreiptas dėmesys į naują Europos išorės 
veiksmų aspektą ir remiantis šia sutartimi 
bus skatinama darni, nuosekli ir 
veiksminga ES užsienio politika,

B. kadangi patvirtinus Lisabonos sutartį 
atkreiptas dėmesys į naują Europos išorės 
veiksmų aspektą ir remiantis šia sutartimi 
bus skatinama darni, nuosekli ir 
veiksminga ES užsienio politika ir išorės 
veiksmai platesniu mastu,

Or. en

Pakeitimas 14
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C konstatuojamoji dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

C. kadangi Lisabonos sutartis – tai naujas 
postūmis ES užsienio politikoje, pirmiausia 
suteikiantis ES galimybę imtis tokio 
tarptautinio vaidmens, kuris atitiktų jos 
išskirtinę ekonominę padėtį ir jos siekius, 
taip pat leidžiantis ES organizuoti savo 
darbą taip, kad ji galėtų efektyviai veikti 
pasauliniu mastu, dalytis atsakomybe už 
visuotinį saugumą ir imtis iniciatyvos 
sprendžiant dėl bendro atsako į bendras 
problemas,

C. kadangi Lisabonos sutartis – tai naujas 
postūmis ES užsienio politikoje, pirmiausia 
leidžiantis ES organizuoti savo darbą taip, 
kad ji galėtų efektyviai veikti pasauliniu 
mastu, dalytis atsakomybe už visuotinį 
saugumą ir imtis iniciatyvos sprendžiant 
dėl bendro atsako į bendras problemas,

Or. en

Pakeitimas 15
Geoffrey Van Orden

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C konstatuojamoji dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

C. kadangi Lisabonos sutartis – tai naujas 
postūmis ES užsienio politikoje, 
pirmiausia suteikiantis ES galimybę imtis 
tokio tarptautinio vaidmens, kuris atitiktų 
jos išskirtinę ekonominę padėtį ir jos 
siekius, taip pat leidžiantis ES organizuoti 
savo darbą taip, kad ji galėtų efektyviai 
veikti pasauliniu mastu, dalytis 
atsakomybe už visuotinį saugumą ir imtis 
iniciatyvos sprendžiant dėl bendro atsako į
bendras problemas,

C. kadangi Lisabonos sutartis, kurioje 
akivaizdu, kad nepavyko numatyti 
ekonomikos krizės, suteikia menkų 
paskatų valstybėms narėms įveikti šią 
krizę,

Or. en

Pakeitimas 16
György Schöpflin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C konstatuojamoji dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

C. kadangi Lisabonos sutartis – tai naujas 
postūmis ES užsienio politikoje, pirmiausia 
suteikiantis ES galimybę imtis tokio 
tarptautinio vaidmens, kuris atitiktų jos 
išskirtinę ekonominę padėtį ir jos siekius, 
taip pat leidžiantis ES organizuoti savo 
darbą taip, kad ji galėtų efektyviai veikti 
pasauliniu mastu, dalytis atsakomybe už 
visuotinį saugumą ir imtis iniciatyvos 
sprendžiant dėl bendro atsako į bendras 
problemas,

C. kadangi Lisabonos sutartis – tai naujas 
postūmis ES užsienio politikoje, pirmiausia 
suteikiantis institucinių ir veiklos 
priemonių, kurios galėtų sudaryti ES 
galimybę imtis tokio tarptautinio vaidmens, 
kuris atitiktų jos išskirtinę ekonominę 
padėtį ir jos siekius, taip pat leidžiantis ES 
organizuoti savo darbą taip, kad ji galėtų 
efektyviai veikti pasauliniu mastu, dalytis 
atsakomybe už visuotinį saugumą ir imtis 
iniciatyvos sprendžiant dėl bendro atsako į 
bendras problemas,

Or. en

Pakeitimas 17
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C konstatuojamoji dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

C. kadangi Lisabonos sutartis – tai naujas 
postūmis ES užsienio politikoje, 
pirmiausia suteikiantis ES galimybę imtis 
tokio tarptautinio vaidmens, kuris atitiktų 
jos išskirtinę ekonominę padėtį ir jos 
siekius, taip pat leidžiantis ES organizuoti 
savo darbą taip, kad ji galėtų efektyviai 
veikti pasauliniu mastu, dalytis atsakomybe 
už visuotinį saugumą ir imtis iniciatyvos 
sprendžiant dėl bendro atsako į bendras 
problemas,

C. kadangi Lisabonos sutartis suteikiama
ES galimybė imtis tokio tarptautinio 
vaidmens, kuris atitiktų jos išskirtinę 
ekonominę padėtį ir jos siekius, taip pat 
leidžiama ES organizuoti savo darbą taip, 
kad ji galėtų efektyviai veikti pasauliniu 
mastu, dalytis atsakomybe už visuotinį 
saugumą ir imtis iniciatyvos sprendžiant 
dėl bendro atsako į bendras problemas,

Or. en
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Pakeitimas 18
Geoffrey Van Orden

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
D konstatuojamoji dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

D. kadangi ES, atsižvelgdama į naują 
postūmį Europos išorės veiksmuose ir 
siekdama daryti įtaką tarptautiniu mastu, 
taip pat turi imtis labiau strategiškai 
koordinuotų veiksmų; kadangi ES 
gebėjimas daryti įtaką tarptautinei tvarkai 
priklauso ne tik nuo darnios jos politikos, 
veikėjų ir institucijų sąveikos, bet ir nuo 
esamos ES užsienio politikos strateginės 
koncepcijos, turinčios suvienyti visas 
valstybes nares ir įtikinti jas vadovautis 
tais pačiais prioritetais bei tikslais, kad 
tarptautinėje arenoje jų balsas būtų 
vieningas ir svarus,

D. kadangi ES gebėjimas daryti įtaką 
tarptautinei tvarkai priklauso ne tik nuo 
darnios ir tinkamos jos politikos, veikėjų ir 
institucijų sąveikos, bet ir nuo partnerysčių 
su esamais sąjungininkais, pvz., su 
Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, ir su 
tokiomis stiprėjančios ekonomikos šalimis 
kaip Brazilija, Rusija, Indija ir Kinija, 
kurios įgyja vis didesnę svarbą 
pasaulinėje arenoje,

Or. en

Pakeitimas 19
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
D konstatuojamoji dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

D. kadangi ES, atsižvelgdama į naują 
postūmį Europos išorės veiksmuose ir
siekdama daryti įtaką tarptautiniu mastu, 
taip pat turi imtis labiau strategiškai 
koordinuotų veiksmų; kadangi ES 
gebėjimas daryti įtaką tarptautinei tvarkai 
priklauso ne tik nuo darnios jos politikos, 
veikėjų ir institucijų sąveikos, bet ir nuo 
esamos ES užsienio politikos strateginės 
koncepcijos, turinčios suvienyti visas 
valstybes nares ir įtikinti jas vadovautis 
tais pačiais prioritetais bei tikslais, kad 
tarptautinėje arenoje jų balsas būtų 

D. kadangi ES, atsižvelgdama į naują 
postūmį Europos išorės veiksmuose, taip 
pat turi parodyti politinį vadovavimą 
tarptautinėje arenoje ir imtis labiau 
strategiškai koordinuotų veiksmų; kadangi 
ES gebėjimas daryti įtaką tarptautinei 
tvarkai priklauso ne tik nuo darnios jos 
politikos, veikėjų ir institucijų sąveikos, bet 
ir nuo ES strategijos, grindžiamos 
Sutartyse įtvirtintomis vertybėmis, 
principais ir siekiais, taip pat aiškiai 
apibrėžtais prioritetais bei tikslais, kuriuos 
turi pripažinti visos ES institucijos ir 
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vieningas ir svarus, valstybės narės, kad jų balsas būtų 
vieningas ir svarus tarptautinėje arenoje, 
visų pirma JT bei tose tarptautinėse 
organizacijose, kuriose dalyvauja kai 
kurios ar visos ES valstybės narės,

Or. en

Pakeitimas 20

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
D konstatuojamoji dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

D. kadangi ES, atsižvelgdama į naują 
postūmį Europos išorės veiksmuose ir 
siekdama daryti įtaką tarptautiniu mastu, 
taip pat turi imtis labiau strategiškai 
koordinuotų veiksmų; kadangi ES 
gebėjimas daryti įtaką tarptautinei tvarkai 
priklauso ne tik nuo darnios jos politikos, 
veikėjų ir institucijų sąveikos, bet ir nuo 
esamos ES užsienio politikos strateginės 
koncepcijos, turinčios suvienyti visas 
valstybes nares ir įtikinti jas vadovautis tais 
pačiais prioritetais bei tikslais, kad 
tarptautinėje arenoje jų balsas būtų 
vieningas ir svarus,

D. kadangi ES, atsižvelgdama į naują 
postūmį Europos išorės veiksmuose ir 
siekdama daryti įtaką tarptautiniu mastu, 
taip pat turi imtis labiau strategiškai 
koordinuotų veiksmų; kadangi ES 
gebėjimas daryti įtaką tarptautinei tvarkai 
priklauso ne tik nuo darnios jos politikos, 
veikėjų ir institucijų sąveikos, bet ir nuo 
esamos ES užsienio politikos strateginės 
koncepcijos, turinčios suvienyti visas 
valstybes nares ir įtikinti jas vadovautis tais 
pačiais prioritetais bei tikslais, kad 
tarptautinėje arenoje jų balsas būtų 
vieningas ir svarus; kadangi ES užsienio 
politikoje turi būti numatytos reikiamos 
priemonės, kad Europos Sąjunga galėtų 
veiksmingai ir nuosekliai veikti 
pasaulinėje arenoje,

Or. en

Pakeitimas 21
György Schöpflin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
E konstatuojamoji dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

E. kadangi šiuo metu tarptautinė tvarka iš 
esmės keičiasi ir todėl ES turi aktyviau 
bendradarbiauti su galingosiomis ir 
stiprėjančiomis pasaulio valstybėmis, taip 
pat su dvišaliais ir daugiašaliais partneriais 
ir taip paskatinti veiksmingų Europos 
piliečiams bendrai ir pasauliui apskritai
aktualių problemų sprendimų priėmimą,

E. kadangi esama tarptautinė tvarka šiuo 
metu iš esmės keičiasi ir kuriamos naujos 
jėgos struktūros ir todėl ES turi aktyviau
bendradarbiauti su galingosiomis ir 
stiprėjančiomis valstybėmis ir 
nevalstybiniais subjektais, taip pat su 
dvišaliais ir daugiašaliais partneriais ir taip 
paskatinti veiksmingų bendrų problemų 
sprendimų priėmimą,

Or. en

Pakeitimas 22

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
E konstatuojamoji dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

E. kadangi šiuo metu tarptautinė tvarka iš 
esmės keičiasi ir todėl ES turi aktyviau 
bendradarbiauti su galingosiomis ir 
stiprėjančiomis pasaulio valstybėmis, taip 
pat su dvišaliais ir daugiašaliais partneriais 
ir taip paskatinti veiksmingų Europos 
piliečiams bendrai ir pasauliui apskritai 
aktualių problemų sprendimų priėmimą,

E. kadangi šiuo metu tarptautinė tvarka iš 
esmės keičiasi ir atsiranda nauji iššūkiai 
ir todėl ES turi aktyviau bendradarbiauti su 
galingosiomis ir stiprėjančiomis pasaulio 
valstybėmis, taip pat su dvišaliais ir 
daugiašaliais partneriais bei institucijomis
ir taip paskatinti veiksmingų Europos 
piliečiams bendrai ir pasauliui apskritai 
aktualių problemų sprendimų priėmimą,

Or. en

Pakeitimas 23
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
E konstatuojamoji dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

E. kadangi šiuo metu tarptautinė tvarka iš 
esmės keičiasi ir todėl ES turi aktyviau 
bendradarbiauti su galingosiomis ir 
stiprėjančiomis pasaulio valstybėmis, taip 
pat su dvišaliais ir daugiašaliais partneriais 
ir taip paskatinti veiksmingų Europos 
piliečiams bendrai ir pasauliui apskritai 
aktualių problemų sprendimų priėmimą,

E. kadangi šiuo metu tarptautinė tvarka iš 
esmės keičiasi ir todėl ES turi aktyviau 
bendradarbiauti su galingosiomis ir 
stiprėjančiomis pasaulio valstybėmis, taip 
pat su dvišaliais ir daugiašaliais partneriais 
ir taip paskatinti ir siekti veiksmingų 
problemų, kurios gali turėti poveikį 
pasaulio saugumui, sprendimų priėmimo,

Or. en

Pakeitimas 24
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
F konstatuojamoji dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

F. kadangi atsižvelgiant į naują postūmį 
taip pat turi būti apibrėžtas naujas ES 
naujų ir senų strateginių partnerysčių 
pavyzdys, kuris būtų grindžiama 
savitarpio nauda ir interesais,

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 25
Elmar Brok

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
F konstatuojamoji dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

F. kadangi atsižvelgiant į naują postūmį 
taip pat turi būti apibrėžtas naujas ES naujų 
ir senų strateginių partnerysčių pavyzdys, 
kuris būtų grindžiama savitarpio nauda ir 
interesais,

F. kadangi atsižvelgiant į naują postūmį 
taip pat turi būti apibrėžtas naujas ES naujų 
ir senų strateginių partnerysčių pavyzdys, 
kuris būtų grindžiamas savitarpio nauda ir 
interesais, ir kadangi ES dar kartą 
patvirtina savo įsipareigojimą dėl 
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transatlantinės partnerystės su JAV ir 
tikslą sukurti transatlantinę rinką be jokių 
kliūčių, kuri turėtų suteikti pagrindą 
tvirtesnei transatlantinei partnerystei,

Or. en

Pakeitimas 26
Tunne Kelam

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
F konstatuojamoji dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

F. kadangi atsižvelgiant į naują postūmį 
taip pat turi būti apibrėžtas naujas ES naujų 
ir senų strateginių partnerysčių pavyzdys, 
kuris būtų grindžiama savitarpio nauda ir 
interesais,

F. kadangi atsižvelgiant į naują postūmį 
taip pat turi būti apibrėžtas naujas ES naujų 
ir senų strateginių partnerysčių pavyzdys, 
kuris būtų grindžiamas bendromis 
pagrindinėmis vertybėmis, pavyzdžiui, 
demokratijos skatinimu, pagarba žmogaus 
teisėms, pagrindinėms laisvėms ir teisinės 
valstybės principams, taip pat savitarpio 
nauda ir interesais,

Or. en

Pakeitimas 27
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
F konstatuojamoji dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

F. kadangi atsižvelgiant į naują postūmį 
taip pat turi būti apibrėžtas naujas ES naujų 
ir senų strateginių partnerysčių pavyzdys, 
kuris būtų grindžiama savitarpio nauda ir 
interesais,

F. kadangi atsižvelgiant į naują postūmį 
taip pat turi būti apibrėžtas naujas ES naujų 
ir senų strateginių partnerysčių pavyzdys, 
kuris būtų grindžiamas savitarpio nauda ir 
interesais, visuotinėmis vertybėmis ir 
esminiais ES principais, pavyzdžiui., 
žmogaus teisių, teisinės valstybės ir 
tarptautinės teisės, taip pat pasitikėjimu ir 
bendru supratimu apie pasaulinį 
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saugumą,

Or. en

Pakeitimas 28
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
G konstatuojamoji dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

G. kadangi norint, kad Europos išorės 
veiksmų prasmę suvoktų ir jiems pritartų 
ES piliečiai, itin svarbu užtikrinti ES 
užsienio politikos parlamentinę priežiūrą; 
kadangi Europos Parlamentas ir 
nacionaliniai parlamentai turi kartu 
nustatyti, kaip ES turėtų būti 
organizuojamas ir skatinamas veiksmingas 
ir nuolatinis tarpparlamentinis 
bendradarbiavimas pagal Lisabonos 
sutarties protokolo Nr. 1 9 ir 10 straipsnius,

G. kadangi norint, kad Europos išorės 
veiksmų prasmę suvoktų ir jiems pritartų 
ES piliečiai, itin svarbu užtikrinti ES 
užsienio politikos parlamentinę priežiūrą; 
kadangi priežiūra didina šių veiksmų 
teisėtumą; kadangi Europos Parlamentas ir 
nacionaliniai parlamentai turi kartu 
nustatyti, kaip ES turėtų būti 
organizuojamas ir skatinamas veiksmingas 
ir nuolatinis tarpparlamentinis 
bendradarbiavimas pagal Lisabonos 
sutarties protokolo Nr. 1 9 ir 10 straipsnius,

Or. en

Pakeitimas 29
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
G konstatuojamoji dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

G. kadangi norint, kad Europos išorės 
veiksmų prasmę suvoktų ir jiems pritartų 
ES piliečiai, itin svarbu užtikrinti ES 
užsienio politikos parlamentinę priežiūrą; 
kadangi Europos Parlamentas ir 
nacionaliniai parlamentai turi kartu 
nustatyti, kaip ES turėtų būti 
organizuojamas ir skatinamas veiksmingas 
ir nuolatinis tarpparlamentinis 

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.
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bendradarbiavimas pagal Lisabonos 
sutarties protokolo Nr. 1 9 ir 10 straipsnius,

Or. en

Pakeitimas 30
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. palankiai vertina Tarybos metinį 
pranešimą ir tai, kad jam parengti 
pasirinkta skaidri dėstymo pagal temas 
struktūra, kadangi taip galima suprantamai 
apžvelgti BUSP kryptis ir veiksmus; taip 
pat palankiai vertina Tarybos siekį toliau 
ypatingą dėmesį skirti regioninėms 
konfliktų ir problemų aplinkybėms ir 
labiau į jas atsižvelgti; tačiau apgailestauja, 
kad šiame pranešime nepateikta jokių 
galimų šių konfliktų ir problemų 
sprendimo būdų;

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.

Or. en

Pakeitimas 31

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. ragina Tarybą neriboti metinio 
pranešimo dėl BUSP aprėpties, kai viso 
labo apibūdinami pagal BUSP 
įgyvendinami veiksmai; laikosi nuomonės, 
kad pranešimas turėtų būti daugiau negu 
įvairių šalių įvykių ir pokyčių suvestinė;

2. ragina Tarybą neriboti metinio 
pranešimo dėl BUSP aprėpties, kai viso 
labo apibūdinami pagal BUSP 
įgyvendinami veiksmai; laikosi nuomonės, 
kad pranešimas turėtų būti daugiau negu 
įvairių šalių įvykių ir pokyčių suvestinė ir 
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jame taip pat turėtų būti sprendžiamas ES 
užsienio politikos ir priemonių, kurių 
būtina imtis siekiant ES išorės veiksmų 
tikslų, veiksmingumo klausimas; ragina 
Tarybą į pranešimą įtraukti ir BUSP bei 
kitų ES išorės politikos sričių 
koordinavimo bei derinimo vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 32
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. ragina Tarybą neriboti metinio 
pranešimo dėl BUSP aprėpties, kai viso 
labo apibūdinami pagal BUSP 
įgyvendinami veiksmai; laikosi nuomonės, 
kad pranešimas turėtų būti daugiau negu 
įvairių šalių įvykių ir pokyčių suvestinė;

2. ragina Tarybą neriboti metinio 
pranešimo dėl BUSP aprėpties, kai viso 
labo apibūdinami pagal BUSP 
įgyvendinami veiksmai; laikosi nuomonės, 
kad pranešimas turėtų būti daugiau negu 
įvairių šalių įvykių ir pokyčių suvestinė, 
bet jame turėtų būti pateiktos ir 
strateginės bei organizacinės 
rekomendacijos ateičiai, remiantis BUSP 
srityje atliekamų veiksmų vertinimu;

Or. en

Pakeitimas 33
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. ragina Tarybą neriboti metinio 
pranešimo dėl BUSP aprėpties, kai viso 
labo apibūdinami pagal BUSP 
įgyvendinami veiksmai; laikosi nuomonės, 
kad pranešimas turėtų būti daugiau negu 

2. ragina Tarybą neriboti metinio 
pranešimo dėl BUSP aprėpties, kai viso 
labo apibūdinami pagal BUSP 
įgyvendinami veiksmai; laikosi nuomonės, 
kad pranešimas turėtų būti daugiau negu 
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įvairių šalių įvykių ir pokyčių suvestinė; įvairių šalių įvykių ir pokyčių suvestinė; 
taigi ragina Tarybą pasinaudoti galimybe 
ir pasistengti, kad metinis pranešimas dėl 
BUSP taptų politikos ir į sprendimus 
nukreipta priemone;

Or. en

Pakeitimas 34
György Schöpflin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. laikosi nuomonės, kad metiniame 
pranešime dėl BUSP turėtų būti atkreiptas 
dėmesys į naują postūmį, atsiradusį
patvirtinus Lisabonos sutartį, ir kad šis 
pranešimas turėtų būti priemonė 
glaudesniam tarpinstituciniam dialogui 
užtikrinti, ypač aptariant ES užsienio 
politikos strategijos įgyvendinimą, 
vertinant jos veiksmingumą ir apibrėžiant 
būsimą jos kryptį;

3. laikosi nuomonės, kad metinis 
pranešimas dėl BUSP turėtų būti pagrįstas 
nauja institucine sąranga, sukurta
patvirtinus Lisabonos sutartį, ir kad šis 
pranešimas turėtų būti priemonė 
glaudesniam tarpinstituciniam dialogui 
užtikrinti, ypač aptariant ES užsienio 
politikos strategijos įgyvendinimą, 
vertinant jos veiksmingumą ir apibrėžiant 
būsimą jos kryptį;

Or. en

Pakeitimas 35
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. laikosi nuomonės, kad metiniame 
pranešime dėl BUSP turėtų būti atkreiptas 
dėmesys į naują postūmį, atsiradusį
patvirtinus Lisabonos sutartį, ir kad šis 
pranešimas turėtų būti priemonė 
glaudesniam tarpinstituciniam dialogui 
užtikrinti, ypač aptariant ES užsienio 

3. laikosi nuomonės, kad metiniame 
pranešime dėl BUSP turėtų būti atkreiptas 
dėmesys į naujas galimybes, atsiradusias
patvirtinus Lisabonos sutartį, ir kad šis 
pranešimas turėtų būti priemonė 
glaudesniam tarpinstituciniam dialogui 
užtikrinti, ypač aptariant ES užsienio 
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politikos strategijos įgyvendinimą, 
vertinant jos veiksmingumą ir apibrėžiant 
būsimą jos kryptį;

politikos strategijos įgyvendinimą, 
vertinant jos veiksmingumą ir apibrėžiant 
būsimą jos kryptį;

Or. en

Pakeitimas 36
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. pakartoja savo poziciją, kuria remiantis 
pritariama tam, kad būtų parengta nuosekli 
ES užsienio politikos strategija, grindžiama 
Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnyje 
nustatytais tikslais ir principais, ir aiškiai 
apibrėžti ES BUSP interesai; ragina 
Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę į šį darbą visapusiškai 
įtraukti atitinkamus Parlamento organus;

4. pakartoja savo poziciją, kuria remiantis 
pritariama tam, kad būtų parengta nuosekli 
ES užsienio politikos strategija, grindžiama 
Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnyje 
nustatytais tikslais ir principais, ir aiškiai 
apibrėžti ES BUSP interesai; ragina 
Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę visapusiškai 
išnaudoti savo įgaliojimus pradėti, vykdyti 
ir užtikrinti suderinamumą su BUSP, į šį 
darbą visapusiškai įtraukiant atitinkamus 
Parlamento organus;

Or. en

Pakeitimas 37

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4a. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę 
visapusiškai išnaudoti savo vaidmenį ir 
kompetencijas, kaip apibrėžta sutartyse, 
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ypač ES sutarties 18 straipsnyje, siekiant 
stiprinti vadovavimą ES išorės 
veiksmuose; šiuo atžvilgiu primena, kad 
sutartyse numatyta, jog Komisijos 
pirmininko pavaduotoja-vyriausioji 
įgaliotinė vadovauja BUSP ir koordinuoja 
visus ES išorės veiksmų aspektus; mano, 
kad tik tuo atveju, jei Komisijos 
pirmininko pavaduotoja-vyriausioji 
įgaliotinė prisiims pagrindinį vaidmenį 
rengiant darbotvarkę ir sprendimus, ES 
išorės veiksmai, įskaitant BUSP srityje, 
taps veiksmingesni, nuoseklesni, 
svarbesni ir atskaitingesni; ragina 
valstybes nares visapusiškai ir aktyviai 
remti Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę prisiimant šį 
vaidmenį;

Or. en

Pakeitimas 38
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. pabrėžia, kad turės būti siekiama derinti
Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT), 
valstybių narių ir Komisijos veiksmus, 
gerinti ES ir valstybių sąveiką ir skatinti 
institucijų veikėjų savitarpio koordinavimą 
siekiant geriau integruoti visas susijusias 
priemones ir politikos sritis bei parengti 
bendrą ES poziciją svarbiausiais politikos 
klausimais; mano, kad labai svarbus EIVT 
ir atitinkamų Komisijos tarnybų 
bendradarbiavimas visais lygmenimis 
siekiant formuoti strateginį požiūrį į mūsų
kaimynystę, į šalis kandidates ir į šalis 
partneres, kurios gali tapti narėmis, taip pat 
į tokias politikos sritis, kaip prekyba, 
plėtra, saugi energetika, teisingumas ir
vidaus reikalai;

5. pabrėžia, kad būtina labiau derinti
Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT), 
valstybių narių ir Komisijos veiksmus
vadovaujant Komisijos pirmininko 
pavaduotojai-vyriausiajai įgaliotinei, 
gerinti ES ir valstybių sąveiką ir skatinti 
įvairių institucijų veikėjų savitarpio 
koordinavimą siekiant geriau integruoti 
visas susijusias priemones ir politikos sritis 
bei parengti bendrą ES poziciją 
svarbiausiais politikos klausimais; mano, 
kad labai svarbus EIVT ir atitinkamų 
Komisijos tarnybų bendradarbiavimas 
visais lygmenimis, kad ES galėtų plėtoti 
strateginį požiūrį į savo kaimynystę, į šalis 
kandidates ir į šalis partneres, kurios gali 
tapti narėmis, taip pat į tokias kitas
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politikos sritis, kaip žmogaus teisių ir 
demokratijos skatinimas, prekyba, plėtra, 
saugi energetika, teisingumas, vidaus 
reikalai;

Or. en

Pakeitimas 39
Tunne Kelam

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. pabrėžia, kad turės būti siekiama derinti 
Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT), 
valstybių narių ir Komisijos veiksmus, 
gerinti ES ir valstybių sąveiką ir skatinti 
institucijų veikėjų savitarpio koordinavimą 
siekiant geriau integruoti visas susijusias 
priemones ir politikos sritis bei parengti 
bendrą ES poziciją svarbiausiais politikos 
klausimais; mano, kad labai svarbus EIVT 
ir atitinkamų Komisijos tarnybų 
bendradarbiavimas visais lygmenimis 
siekiant formuoti strateginį požiūrį į mūsų 
kaimynystę, į šalis kandidates ir į šalis 
partneres, kurios gali tapti narėmis, taip pat 
į tokias politikos sritis, kaip prekyba, 
plėtra, saugi energetika, teisingumas ir 
vidaus reikalai;

5. pabrėžia, kad būtina derinti Europos 
išorės veiksmų tarnybos (EIVT), valstybių 
narių ir Komisijos veiksmus, ragina 
gerinti ES ir valstybių sąveiką ir skatinti 
institucijų veikėjų savitarpio koordinavimą 
siekiant geriau integruoti visas susijusias 
priemones ir politikos sritis bei parengti 
bendrą ES poziciją svarbiausiais politikos 
klausimais; mano, kad labai svarbus EIVT 
ir atitinkamų Komisijos tarnybų 
bendradarbiavimas visais lygmenimis 
siekiant formuoti strateginį požiūrį į mūsų 
kaimynystę, į šalis kandidates ir į šalis 
partneres, kurios gali tapti narėmis, taip pat 
į tokias politikos sritis, kaip prekyba, 
plėtra, saugi energetika, teisingumas ir 
vidaus reikalai;

Or. en

Pakeitimas 40
György Schöpflin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. pabrėžia, kad turės būti siekiama derinti 5. pabrėžia, kad turės būti siekiama derinti 
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Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT), 
valstybių narių ir Komisijos veiksmus, 
gerinti ES ir valstybių sąveiką ir skatinti 
institucijų veikėjų savitarpio koordinavimą 
siekiant geriau integruoti visas susijusias 
priemones ir politikos sritis bei parengti 
bendrą ES poziciją svarbiausiais politikos 
klausimais; mano, kad labai svarbus EIVT 
ir atitinkamų Komisijos tarnybų 
bendradarbiavimas visais lygmenimis 
siekiant formuoti strateginį požiūrį į mūsų 
kaimynystę, į šalis kandidates ir į šalis 
partneres, kurios gali tapti narėmis, taip pat 
į tokias politikos sritis, kaip prekyba, 
plėtra, saugi energetika, teisingumas ir 
vidaus reikalai;

Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT), 
valstybių narių ir Komisijos veiksmus, 
gerinti ES ir valstybių sąveiką ir skatinti 
institucijų veikėjų savitarpio koordinavimą 
siekiant geriau integruoti visas susijusias 
priemones ir politikos sritis bei parengti 
bendrą ES poziciją svarbiausiais politikos 
klausimais; mano, kad labai svarbus EIVT, 
atitinkamų Europos Parlamento organų ir
komitetų ir atitinkamų Komisijos tarnybų 
bendradarbiavimas visais lygmenimis 
siekiant formuoti strateginį požiūrį į mūsų 
kaimynystę, į šalis kandidates ir į šalis 
partneres, kurios gali tapti narėmis, taip pat 
į tokias politikos sritis, kaip prekyba, 
plėtra, saugi energetika, teisingumas ir 
vidaus reikalai;

Or. en

Pakeitimas 41

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. pabrėžia, kad turės būti siekiama derinti 
Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT), 
valstybių narių ir Komisijos veiksmus, 
gerinti ES ir valstybių sąveiką ir skatinti 
institucijų veikėjų savitarpio koordinavimą 
siekiant geriau integruoti visas susijusias 
priemones ir politikos sritis bei parengti 
bendrą ES poziciją svarbiausiais politikos 
klausimais; mano, kad labai svarbus EIVT 
ir atitinkamų Komisijos tarnybų 
bendradarbiavimas visais lygmenimis 
siekiant formuoti strateginį požiūrį į mūsų 
kaimynystę, į šalis kandidates ir į šalis 
partneres, kurios gali tapti narėmis, taip pat 
į tokias politikos sritis, kaip prekyba, 
plėtra, saugi energetika, teisingumas ir 

5. pabrėžia, kad turės būti siekiama derinti 
Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT), 
Komisijos ir valstybių narių veiksmus, 
gerinti ES ir valstybių sąveiką ir skatinti 
institucijų veikėjų savitarpio koordinavimą 
siekiant geriau integruoti visas susijusias 
priemones ir politikos sritis bei parengti 
bendrą ES poziciją svarbiausiais politikos 
klausimais; mano, kad labai svarbus EIVT 
ir atitinkamų Komisijos tarnybų 
bendradarbiavimas visais lygmenimis 
siekiant formuoti strateginį požiūrį į mūsų 
kaimynystę, į šalis kandidates ir į šalis 
partneres, kurios gali tapti narėmis, taip pat 
į tokias politikos sritis, kaip prekyba, 
plėtra, saugi energetika, teisingumas ir 
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vidaus reikalai; vidaus reikalai;

Or. en

Pakeitimas 42
Marietta Giannakou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. pabrėžia, kad turės būti siekiama derinti 
Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT), 
valstybių narių ir Komisijos veiksmus, 
gerinti ES ir valstybių sąveiką ir skatinti 
institucijų veikėjų savitarpio koordinavimą 
siekiant geriau integruoti visas susijusias 
priemones ir politikos sritis bei parengti 
bendrą ES poziciją svarbiausiais politikos 
klausimais; mano, kad labai svarbus EIVT 
ir atitinkamų Komisijos tarnybų 
bendradarbiavimas visais lygmenimis 
siekiant formuoti strateginį požiūrį į mūsų 
kaimynystę, į šalis kandidates ir į šalis 
partneres, kurios gali tapti narėmis, taip 
pat į tokias politikos sritis, kaip prekyba, 
plėtra, saugi energetika, teisingumas ir 
vidaus reikalai;

5. pabrėžia, kad turės būti siekiama derinti 
Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT), 
valstybių narių ir Komisijos veiksmus, 
gerinti ES ir valstybių sąveiką ir skatinti 
institucijų veikėjų savitarpio koordinavimą 
siekiant geriau integruoti visas susijusias 
priemones ir politikos sritis bei parengti 
bendrą ES poziciją svarbiausiais politikos 
klausimais; mano, kad labai svarbus EIVT 
ir atitinkamų Komisijos tarnybų 
bendradarbiavimas visais lygmenimis 
siekiant formuoti strateginį požiūrį į mūsų 
kaimynystę, į šalis kandidates ir į šalis,
kurios gali tapti narėmis, bei kitas šalis, 
taip pat į tokias politikos sritis, kaip 
prekyba, plėtra, saugi energetika, 
teisingumas ir vidaus reikalai;

Or. en

Pakeitimas 43
Anna Ibrisagic, Eduard Kukan

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. pabrėžia, kad turės būti siekiama derinti 
Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT), 
valstybių narių ir Komisijos veiksmus, 
gerinti ES ir valstybių sąveiką ir skatinti 

5. pabrėžia, kad turės būti siekiama derinti 
Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT), 
valstybių narių ir Komisijos veiksmus, 
gerinti ES ir valstybių sąveiką ir skatinti 
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institucijų veikėjų savitarpio koordinavimą 
siekiant geriau integruoti visas susijusias 
priemones ir politikos sritis bei parengti 
bendrą ES poziciją svarbiausiais politikos 
klausimais; mano, kad labai svarbus EIVT 
ir atitinkamų Komisijos tarnybų 
bendradarbiavimas visais lygmenimis 
siekiant formuoti strateginį požiūrį į mūsų 
kaimynystę, į šalis kandidates ir į šalis 
partneres, kurios gali tapti narėmis, taip pat 
į tokias politikos sritis, kaip prekyba, 
plėtra, saugi energetika, teisingumas ir
vidaus reikalai;

institucijų veikėjų savitarpio koordinavimą 
siekiant geriau integruoti visas susijusias 
priemones ir politikos sritis bei parengti 
bendrą ES poziciją svarbiausiais politikos 
klausimais; mano, kad labai svarbus EIVT 
ir atitinkamų Komisijos tarnybų 
bendradarbiavimas visais lygmenimis 
siekiant formuoti strateginį požiūrį į mūsų 
kaimynystę, į šalis kandidates ir į šalis 
partneres, kurios gali tapti narėmis, taip pat 
į tokias politikos sritis, kaip prekyba, 
plėtra, saugi energetika, teisingumas,
vidaus reikalai ir žmogaus teisės;

Or. en

Pakeitimas 44
Geoffrey Van Orden

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. tikisi, kad EIVT užtikrins glaudesnį 
BUSP ir išorės politikos koordinavimą ir 
kad tai padės sustiprinti ES vaidmenį ir 
įtaką pasaulyje – tuomet ES galėtų 
veiksmingiau numatyti savo interesus ir
vertybes pasinaudodama priemonėmis, 
kurios atitiktų jos dabartinį statusą 
tarptautinės prekybos ir ekonomikos 
srityse;

6. tikisi, kad EIVT pripažins, kad ES 
valstybės narės susiduria su ekonominiais 
sunkumais ir stengsis nesudvejinti esamų 
valstybių narių užsienio tarnybų veiklos, 
taip pat pripažins Europos Vadovų 
Tarybos įsipareigojimą išlaidų 
veiksmingumo principui ir biudžeto 
neutralumui EIVT veikloje;

Or. en

Pakeitimas 45
Willy Meyer, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. tikisi, kad EIVT užtikrins glaudesnį
BUSP ir išorės politikos koordinavimą ir 
kad tai padės sustiprinti ES vaidmenį ir 
įtaką pasaulyje – tuomet ES galėtų 
veiksmingiau numatyti savo interesus ir
vertybes pasinaudodama priemonėmis, 
kurios atitiktų jos dabartinį statusą 
tarptautinės prekybos ir ekonomikos 
srityse;

6. pabrėžia, kad Europos išorės veiksmų 
tarnyba (EIVT) jokiu būdu nėra 
institucija, kuri gali koordinuoti BUSP ir 
išorės politiką, nes tai nėra nei skaidru, 
nei demokratiška ir reiškia jos 
suinteresuotumą;

Or. en

Pakeitimas 46
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. tikisi, kad EIVT užtikrins glaudesnį 
BUSP ir išorės politikos koordinavimą ir 
kad tai padės sustiprinti ES vaidmenį ir 
įtaką pasaulyje – tuomet ES galėtų 
veiksmingiau numatyti savo interesus ir 
vertybes pasinaudodama priemonėmis, 
kurios atitiktų jos dabartinį statusą 
tarptautinės prekybos ir ekonomikos 
srityse;

6. tikisi, kad EIVT užtikrins glaudesnį 
BUSP ir kitų išorės politikos sričių
koordinavimą ir integraciją ir kad tai 
padės sustiprinti politinį ES vaidmenį ir 
įtaką pasaulyje – tuomet ES galėtų 
veiksmingiau ir nuosekliau numatyti savo 
interesus ir vertybes, pirmiausia JT 
Saugumo Taryboje;

Or. en

Pakeitimas 47

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. tikisi, kad EIVT užtikrins glaudesnį 
BUSP ir išorės politikos koordinavimą ir 
kad tai padės sustiprinti ES vaidmenį ir 
įtaką pasaulyje – tuomet ES galėtų 
veiksmingiau numatyti savo interesus ir 
vertybes pasinaudodama priemonėmis, 
kurios atitiktų jos dabartinį statusą 
tarptautinės prekybos ir ekonomikos 
srityse;

6. tikisi, kad EIVT užtikrins glaudesnį 
BUSP ir kitų išorės politikos sričių
koordinavimą ir kad tai padės sustiprinti 
ES vaidmenį ir įtaką pasaulyje – tuomet ES 
galėtų veiksmingiau numatyti savo 
interesus ir vertybes pasinaudodama 
priemonėmis, kurios atitiktų jos dabartinį 
statusą tarptautinės prekybos ir 
ekonomikos srityse; ragina Komisijos 
pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją 
įgaliotinę sukurti reikiamas koordinavimo 
struktūras ir mechanizmus Europos išorės 
veiksmų tarnyboje;

Or. en

Pakeitimas 48
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. tikisi, kad EIVT užtikrins glaudesnį
BUSP ir išorės politikos koordinavimą ir 
kad tai padės sustiprinti ES vaidmenį ir 
įtaką pasaulyje – tuomet ES galėtų 
veiksmingiau numatyti savo interesus ir 
vertybes pasinaudodama priemonėmis, 
kurios atitiktų jos dabartinį statusą 
tarptautinės prekybos ir ekonomikos 
srityse;

6. tikisi, kad EIVT koordinuos BUSP ir 
kitas išorės politikos sritis ir kad tai padės 
sustiprinti ES vaidmenį ir įtaką pasaulyje –
tuomet ES galėtų veiksmingiau numatyti 
savo interesus ir vertybes pasinaudodama 
priemonėmis, kurios atitiktų jos dabartinį 
statusą tarptautinės prekybos ir 
ekonomikos srityse;

Or. en
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Pakeitimas 49
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. tikisi, kad EIVT užtikrins glaudesnį 
BUSP ir išorės politikos koordinavimą ir 
kad tai padės sustiprinti ES vaidmenį ir 
įtaką pasaulyje – tuomet ES galėtų 
veiksmingiau numatyti savo interesus ir 
vertybes pasinaudodama priemonėmis, 
kurios atitiktų jos dabartinį statusą 
tarptautinės prekybos ir ekonomikos 
srityse;

6. tikisi, kad EIVT užtikrins glaudesnį 
BUSP ir valstybių narių išorės politikos 
koordinavimą ir kad tai padės sustiprinti 
ES vaidmenį ir įtaką pasaulyje – tuomet ES 
galėtų veiksmingiau numatyti savo 
interesus ir vertybes pasinaudodama 
priemonėmis, kurios atitiktų jos dabartinį 
statusą tarptautinės prekybos ir 
ekonomikos srityse;

Or. en

Pakeitimas 50
György Schöpflin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. vis dėlto pažymi, kad vien įsteigus EIVT 
nepavyks užtikrinti visapusiškai darnios ir 
nuoseklios ES užsienio politikos: kad 
pasiektų šį tikslą, ES valstybės narės turės 
suderinti savo skirtingą požiūrį į 
pagrindinius užsienio politikos klausimus; 
mano, jog šiuo požiūriu labai svarbu, kad 
ES valstybės narės ne tik susitartų dėl 
BUSP strategijos, bet ir užtikrintų, kad 
įgyvendindamos savo nacionalinę politiką 
jos remtų ES poziciją;

7. vis dėlto pažymi, kad vien įsteigus EIVT 
nepavyks užtikrinti visapusiškai darnios ir 
nuoseklios ES užsienio politikos: kad 
pasiektų šį tikslą, ES valstybės narės turės 
prisidėti prie Europos bendros užsienio ir 
saugumo politikos, dalyvauti ją 
įgyvendinant ir remti šią politiką;

Or. en
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Pakeitimas 51
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. vis dėlto pažymi, kad vien įsteigus EIVT 
nepavyks užtikrinti visapusiškai darnios ir 
nuoseklios ES užsienio politikos: kad 
pasiektų šį tikslą, ES valstybės narės turės 
suderinti savo skirtingą požiūrį į 
pagrindinius užsienio politikos klausimus; 
mano, jog šiuo požiūriu labai svarbu, kad 
ES valstybės narės ne tik susitartų dėl 
BUSP strategijos, bet ir užtikrintų, kad 
įgyvendindamos savo nacionalinę politiką 
jos remtų ES poziciją;

7. vis dėlto pažymi, kad įsteigus EIVT 
savaime nepavyks sukurti darnios ir 
nuoseklios ES išorės politikos; mano, jog 
labai svarbu, kad ES valstybės narės ne tik 
susitartų dėl BUSP strategijos, bet ir 
užtikrintų, kad jų nacionalinė politika
atitiktų sutartą bendrą ES poziciją ir jai 
neprieštarautų siekiant veiksmingai 
įgyvendinti ES užsienio politikos 
strategiją;

Or. en

Pakeitimas 52
Geoffrey Van Orden

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. vis dėlto pažymi, kad vien įsteigus EIVT
nepavyks užtikrinti visapusiškai darnios ir 
nuoseklios ES užsienio politikos: kad 
pasiektų šį tikslą, ES valstybės narės turės 
suderinti savo skirtingą požiūrį į 
pagrindinius užsienio politikos klausimus; 
mano, jog šiuo požiūriu labai svarbu, kad
ES valstybės narės ne tik susitartų dėl 
BUSP strategijos, bet ir užtikrintų, kad 
įgyvendindamos savo nacionalinę politiką 
jos remtų ES poziciją;

7. vis dėlto pažymi, kad negali būti 
užtikrinta visapusiškai darni ir nuosekli
ES užsienio politika visose srityse, nes
neišvengiamai skiriasi valstybių narių 
interesai, problemos ir strateginis 
požiūris; todėl realiai ES turėtų nukreipti 
savo pastangas į verslo, vystymosi ir 
humanitarinę sritis, kuriose būtų galima 
pasiekti papildomos naudos;

Or. en



PE452.878v03-00 30/180 AM\859936LT.doc

LT

Pakeitimas 53
Tunne Kelam

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. vis dėlto pažymi, kad vien įsteigus EIVT 
nepavyks užtikrinti visapusiškai darnios ir 
nuoseklios ES užsienio politikos: kad 
pasiektų šį tikslą, ES valstybės narės turės
suderinti savo skirtingą požiūrį į 
pagrindinius užsienio politikos klausimus; 
mano, jog šiuo požiūriu labai svarbu, kad 
ES valstybės narės ne tik susitartų dėl 
BUSP strategijos, bet ir užtikrintų, kad 
įgyvendindamos savo nacionalinę politiką 
jos remtų ES poziciją;

7. vis dėlto pažymi, kad įsteigus EIVT ir 
kartu siekiant užtikrinti visapusiškai
darnią ir nuoseklią ES bendrą užsienio
politiką, visų pirma reikės, kad ES 
valstybės narės turėtų politinės valios 
suderinti savo skirtingą požiūrį į 
pagrindinius užsienio politikos klausimus; 
mano, jog šiuo požiūriu labai svarbu, kad 
ES valstybės narės ne tik susitartų dėl 
BUSP strategijos, bet ir užtikrintų, kad 
įgyvendindamos savo nacionalinę politiką 
jos remtų ES poziciją;

Or. en

Pakeitimas 54
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. vis dėlto pažymi, kad vien įsteigus EIVT 
nepavyks užtikrinti visapusiškai darnios ir 
nuoseklios ES užsienio politikos: kad 
pasiektų šį tikslą, ES valstybės narės turės 
suderinti savo skirtingą požiūrį į 
pagrindinius užsienio politikos klausimus; 
mano, jog šiuo požiūriu labai svarbu, kad 
ES valstybės narės ne tik susitartų dėl 
BUSP strategijos, bet ir užtikrintų, kad
įgyvendindamos savo nacionalinę politiką 
jos remtų ES poziciją;

7. vis dėlto pažymi, kad vien įsteigus EIVT 
nepavyks užtikrinti visapusiškai darnios ir 
nuoseklios ES užsienio politikos: kad 
pasiektų šį tikslą, ES valstybės narės turės 
suderinti savo skirtingą požiūrį į 
pagrindinius užsienio politikos klausimus, 
pvz., Rusijoje, Turkijoje ir Kosove; mano, 
jog šiuo požiūriu labai svarbu, kad ES 
valstybės narės ne tik susitartų dėl BUSP 
strategijos, bet ir priderintų savo 
nacionalinę politiką taip, kad ja būtų 
remiamos ES bendrosios gairės, veiksmai 
bei pozicija, ir vengtų nacionalinių 
veiksmų, kurie prieštarauja ES 
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interesams;

Or. en

Pakeitimas 55
Nirj Deva

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. vis dėlto pažymi, kad vien įsteigus EIVT 
nepavyks užtikrinti visapusiškai darnios ir 
nuoseklios ES užsienio politikos: kad 
pasiektų šį tikslą, ES valstybės narės turės 
suderinti savo skirtingą požiūrį į 
pagrindinius užsienio politikos klausimus; 
mano, jog šiuo požiūriu labai svarbu, kad 
ES valstybės narės ne tik susitartų dėl 
BUSP strategijos, bet ir užtikrintų, kad 
įgyvendindamos savo nacionalinę politiką 
jos remtų ES poziciją;

7. vis dėlto pažymi, kad vien įsteigus EIVT 
nepavyks užtikrinti visapusiškai darnios ir 
nuoseklios ES užsienio politikos: kad 
pasiektų šį tikslą, ES valstybės narės turės 
suderinti savo skirtingą požiūrį į 
pagrindinius užsienio politikos klausimus; 
mano, jog šiuo požiūriu labai svarbu, kad 
ES valstybės narės susitartų dėl BUSP 
strategijos;

Or. en

Pakeitimas 56

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. vis dėlto pažymi, kad vien įsteigus EIVT 
nepavyks užtikrinti visapusiškai darnios ir 
nuoseklios ES užsienio politikos: kad 
pasiektų šį tikslą, ES valstybės narės turės 
suderinti savo skirtingą požiūrį į 
pagrindinius užsienio politikos klausimus; 
mano, jog šiuo požiūriu labai svarbu, kad 
ES valstybės narės ne tik susitartų dėl 

7. vis dėlto pažymi, kad vien įsteigus EIVT 
nepavyks užtikrinti darnesnės ir 
nuoseklesnės ES užsienio politikos: kad 
pasiektų šį tikslą, ES valstybės narės turės 
suderinti savo skirtingą požiūrį į 
pagrindinius užsienio politikos klausimus; 
mano, jog šiuo požiūriu labai svarbu, kad 
ES valstybės narės ne tik susitartų dėl 



PE452.878v03-00 32/180 AM\859936LT.doc

LT

BUSP strategijos, bet ir užtikrintų, kad 
įgyvendindamos savo nacionalinę politiką 
jos remtų ES poziciją;

BUSP strategijos, bet ir užtikrintų, kad 
įgyvendindamos savo nacionalinę politiką 
jos remtų ES poziciją;

Or. en

Pakeitimas 57
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7a. šiuo atžvilgiu apgailestauja, kad kai 
kuriais atvejais valstybių narių individų ar 
grupių atstovų pareiškimai sudarė 
nevieningumo įspūdį ir pavertė Komisijos 
pirmininko pavaduotojos-vyriausiosios 
įgaliotinės darbą ypač sudėtingu. Todėl 
ragina valstybes nares susilaikyti nuo 
tokių individualių ir nesuderintų veiksmų 
ir pareiškimų ir stengtis prisidėti prie 
veiksmingos ir aiškios BUSP;

Or. en

Pakeitimas 58
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7b. kita vertus, prašo Komisijos 
pirmininko pavaduotojos-vyriausiosios 
įgaliotinės pasistengti, kad ES pozicija 
būtų aiškiai girdima, greitai ir 
veiksmingai reaguoti bei suteikti BUSP 
aiškią ir konkrečią formą;

Or. en
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Pakeitimas 59
György Schöpflin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. pabrėžia, kad ES specialiųjų įgaliotinių 
vaidmuo apskritai turėtų apimti
atstovavimą ES politikai ir jos 
koordinavimą regionuose, kuriuose ES 
turi specifinių strateginių arba saugumo 
interesų ir kuriems būtina nuolatinė ES 
parama ir jos matomumas; laikosi 
nuomonės, kad turi būti užtikrintas glaudus 
ES specialiųjų įgaliotinių ir atitinkamų 
EIVT skyrių savitarpio koordinavimas ir 
kad turėtų būti persvarstyti svarbūs 
teminiai klausimai, kuriuos anksčiau 
sprendė asmeniniai įgaliotiniai, o šiuo 
tikslu pateiktus pasiūlymus turėtų perimti 
aukšto rango EIVT pareigūnai arba ES 
specialieji įgaliotiniai; mano, kad prieš 
apibrėžiant ES specialiųjų įgaliotinių 
vaidmenį ir įgaliojimus itin svarbu 
konsultuotis su Parlamentu ir kad 
pasiūlymai dėl procedūrų ir ES specialiųjų 
įgaliotinių kompetencijos teikti pranešimus 
ir ataskaitas Europos Parlamentui turi būti 
teikiami pagal Europos Sąjungos sutarties 
36 straipsnio 1 dalį;

8. atkreipia dėmesį į tai, kad pagal 
Lisabonos sutartį įsteigus EIVT 
sukuriama nauja struktūra; todėl 
atsižvelgiant į tai, kad kai kurių ES 
specialiųjų įgaliotinių kadencija baigiasi 
2011 m., pabrėžia, kad ES specialiųjų 
įgaliotinių vaidmuo apskritai turėtų būti 
persvarstytas; laikosi nuomonės, kad turi 
būti užtikrintas glaudus šiuo metu pareigas 
einančių ES specialiųjų įgaliotinių ir 
atitinkamų EIVT skyrių savitarpio 
koordinavimas ir kad turėtų būti 
persvarstyti svarbūs teminiai klausimai, 
kuriuos anksčiau sprendė asmeniniai 
įgaliotiniai, o šiuo tikslu pateiktus 
pasiūlymus turėtų perimti aukšto rango 
EIVT pareigūnai arba ES specialieji 
įgaliotiniai; mano, kad prieš apibrėžiant ES 
specialiųjų įgaliotinių vaidmenį ir 
įgaliojimus itin svarbu konsultuotis su 
Parlamentu ir kad pasiūlymai dėl 
procedūrų ir ES specialiųjų įgaliotinių 
kompetencijos teikti pranešimus ir 
ataskaitas Europos Parlamentui turi būti 
teikiami pagal Europos Sąjungos sutarties 
36 straipsnio 1 dalį;

Or. en

Pakeitimas 60
Franziska Katharina Brantner, Roberto Gualtieri, Andrey Kovatchev, Alexander Graf 
Lambsdorff, Ulrike Lunacek

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

8a. primena apie Komisijos pirmininko 
pavaduotojos-vyriausiosios įgaliotinės 
pareiškimą, padarytą Parlamente 2010 m. 
liepos 8 d. dėl esminės EIVT centrinės 
administracijos struktūros, kuriame ji pati 
įsipareigojo sukurti tinkamą krizių 
valdymo ir taikos palaikymo struktūrą, 
kurioje į EIVT perkelti Komisijos 
padaliniai, sprendžiantys atsako į krizę, 
konfliktų prevencijos ir taikos palaikymo 
planavimo ir rengimo klausimus, ir BSGP 
struktūros glaudžiai bendradarbiautų ir 
sąveikautų tarpusavyje ir būtų jai 
tiesiogiai atsakingi ir pavaldūs; dar 
primena, kad 2010 m. rugsėjo 7 d. savo 
laiške Užsienio reikalų komitetui 
Komisijos pirmininko pavaduotoja-
vyriausioji įgaliotinė pareiškė apie savo 
ketinimą sukurti iniciatyvinį reagavimo į 
krizes ir taikos palaikymo skyrių, kuris 
veiktų vienodomis sąlygomis kaip ir kiti 
krizių valdymo padaliniai, pvz., Krizių 
valdymo ir planavimo direktoratas, 
Civilinių planavimo ir vykdymo pajėgumų 
padalinys, ES karinis štabas, ir kuris, 
inter alia, būtų įpareigotas rengti atsako į 
krizę veiksmus pagal Stabilumo 
priemonę; tikisi, kad Komisijos 
pirmininko pavaduotoja-vyriausioji 
įgaliotinė greitai įvykdys šiuos 
įsipareigojimus; mano, kad siekiant 
Europos Sąjungoje sukurti veiksmingas ir 
nuoseklias krizių valdymo ir taikos 
palaikymo struktūras, įvairūs pirmiau 
minėti padaliniai turėtų būti sujungti ir 
pavaldūs vienam generaliniam 
direktoriui, o EIVT sukurta krizių 
valdymo valdyba;

Or. en
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Pakeitimas 61
María Muñiz De Urquiza

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. primena, kad remiantis Sutartyje 
nustatyta išimtinė teise, priimant su BUSP 
ir bendrąja saugumo ir gynybos politika 
(BSGP) susijusius klausimus turi būti 
konsultuojamasi su Parlamentu, tinkamai 
atsižvelgiama į jo nuomonę ir į tai, kad 
Parlamentas gali teikti rekomendacijas; 
ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę stiprinti Komisijos ir 
Tarybos iki šiol vykdytus konsultavimosi 
išorės veiksmų klausimais ir atskaitomybės 
už juos įsipareigojimus; tikisi, kad bus
stiprinama Parlamento teisė vykdyti ES 
išorės pagalbos priemonių strateginio 
programavimo demokratinę priežiūrą;

9. primena, kad remiantis Sutartyje 
nustatyta išimtine teise, priimant su BUSP 
ir bendrąja saugumo ir gynybos politika 
(BSGP) susijusius klausimus turi būti 
konsultuojamasi su Parlamentu, tinkamai 
atsižvelgiama į jo nuomonę ir į tai, kad 
Parlamentas gali teikti rekomendacijas; 
ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę stiprinti Komisijos ir 
Tarybos iki šiol vykdytus konsultavimosi 
išorės veiksmų klausimais ir atskaitomybės 
už juos įsipareigojimus; prašo Tarybą 
priimti konstruktyvų požiūrį taikinimo 
komitete dėl išorės pagalbos priemonių, 
įskaitant Stabilumo priemonę, 
pripažįstant Europos Parlamento teisę 
vykdyti strateginių dokumentų ir 
daugiamečių veiksmų planų demokratinę 
priežiūrą, kaip nustatyta SESV 290 
straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 62
Tunne Kelam

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. primena, kad remiantis Sutartyje 
nustatyta išimtinė teise, priimant su BUSP 
ir bendrąja saugumo ir gynybos politika 
(BSGP) susijusius klausimus turi būti 
konsultuojamasi su Parlamentu, tinkamai 
atsižvelgiama į jo nuomonę ir į tai, kad 
Parlamentas gali teikti rekomendacijas; 

9. primena, kad remiantis Sutartyje 
nustatyta išimtine teise, priimant su BUSP 
ir bendrąja saugumo ir gynybos politika 
(BSGP) susijusius klausimus turi būti 
konsultuojamasi su Parlamentu, tinkamai 
atsižvelgiama į jo nuomonę ir į tai, kad 
Parlamentas gali teikti rekomendacijas; 
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ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę stiprinti Komisijos ir 
Tarybos iki šiol vykdytus konsultavimosi 
išorės veiksmų klausimais ir atskaitomybės 
už juos įsipareigojimus; tikisi, kad bus 
stiprinama Parlamento teisė vykdyti ES 
išorės pagalbos priemonių strateginio 
programavimo demokratinę priežiūrą;

ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę stiprinti Komisijos ir 
Tarybos iki šiol vykdytus konsultavimosi 
išorės veiksmų klausimais ir atskaitomybės 
už juos įsipareigojimus; tikisi, kad bus 
visiškai pripažįstama ir stiprinama 
Parlamento teisė vykdyti ES išorės 
pagalbos priemonių strateginio 
programavimo demokratinę priežiūrą;

Or. en

Pakeitimas 63
Roberto Gualtieri

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. pakartoja savo poziciją, kad, remiantis 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
218 straipsnio 10 dalies nuostatomis, 
Parlamentui turi būti teikiama visa 
informacija pradiniu, derybų ir 
baigiamuoju tarptautinių susitarimų 
sudarymo procedūrų etapais; tikisi, kad 
Komisijos pirmininko pavaduotoja-
vyriausioji įgaliotinė procedūros metu teiks 
visą reikalingą informaciją apie derybas, 
įskaitant apie derybų kryptis ir derybų 
tekstų projektus, ir primena, kad politinės 
atsakomybės deklaracijoje Komisijos 
pirmininko pavaduotoja-vyriausioji 
įgaliotinė įsipareigojo taikyti pagrindų 
susitarimo dėl tarptautinių susitarimų 
nuostatas konfidencialiems BUSP 
dokumentams; ragina kurti veiksmingas 
procedūras, kuriais taikant būtų nuosekliai 
paisoma Parlamento išimtinių teisių ir 
kartu užtikrinamas reikalingo lygio 
konfidencialumas; mano, kad būtina 
sudaryti išsamų susitarimą, kuris apimtų 
visas institucijas ir visas ES tarnybas, 
siekiant reglamentuoti Parlamento narių 
galimybes gauti konfidencialius 

10. pakartoja savo poziciją, kad, remiantis 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
218 straipsnio 6 dalies nuostatomis, 
Europos Parlamento nuomonės ir 
pritarimo reikia visiems tarptautiniams 
susitarimams, įskaitant tuos, kurie 
daugiausiai susiję su BUSP, išskyrus tik 
tuos atvejus, kai susitarimas išimtinai 
susijęs su BUSP; remiantis Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 
10 dalies nuostatomis, Parlamentui turi būti 
teikiama visa informacija pradiniu, derybų 
ir baigiamuoju tarptautinių susitarimų 
sudarymo procedūrų etapais; tikisi, kad 
Komisijos pirmininko pavaduotoja-
vyriausioji įgaliotinė procedūros metu teiks 
visą reikalingą informaciją apie derybas, 
įskaitant apie derybų kryptis ir derybų 
tekstų projektus, ir primena, kad politinės 
atsakomybės deklaracijoje Komisijos 
pirmininko pavaduotoja-vyriausioji 
įgaliotinė įsipareigojo taikyti pagrindų 
susitarimo dėl tarptautinių susitarimų 
nuostatas konfidencialiems BUSP 
dokumentams; ragina kurti veiksmingas 
procedūras, kuriais taikant būtų nuosekliai 
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dokumentus; paisoma Parlamento išimtinių teisių ir 
kartu užtikrinamas reikalingo lygio 
konfidencialumas; mano, kad būtina 
sudaryti išsamų susitarimą, kuris apimtų 
visas institucijas ir visas ES tarnybas, 
siekiant reglamentuoti Parlamento narių 
galimybes gauti konfidencialius 
dokumentus;

Or. en

Pakeitimas 64
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. pabrėžia, kad remiantis persvarstytu 
2006 m. tarpinstituciniu susitarimu dėl 
biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 
valdymo turi būti užtikrintas didesnis 
BUSP biudžeto procedūros skaidrumas ir 
tinkamai išspręstas biudžeto valdymo 
institucijos informavimo reikalavimų 
klausimas, kad ši institucija būtų nuolat 
išsamiai informuojama apie šioje srityje 
priimamų politinių sprendimų pagrindą, 
aplinkybes ir finansinį poveikį; laikosi 
nuomonės, kad prieš tvirtinant su BUSP 
susijusius įgaliojimus ir strategijas būtina 
apie tai adekvačiai informuoti Europos 
Parlamentą; palankiai vertina tai, jog 
Komisijos pirmininko pavaduotoja-
vyriausioji įgaliotinė pritaria pasiūlymui, 
pagal kurį siekiama užtikrinti, kad biudžete 
būtų nurodytos visos svarbios BSGP 
misijos; primena savo poziciją, kad, norint 
užtikrinti didesnį BUSP demokratinį 
teisėtumą, prieš inicijuojant BSGP misijas 
turėtų būti konsultuojamasi su 
kompetentingomis Parlamento tarnybomis, 
kurioms turėtų būti sudaryta galimybė 
tinkamai stebėti konkrečias BSGP 
misijas;

11. pabrėžia, kad remiantis persvarstytu 
2006 m. tarpinstituciniu susitarimu dėl 
biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 
valdymo turi būti užtikrintas didesnis 
BUSP biudžeto procedūros skaidrumas ir 
tinkamai išspręstas biudžeto valdymo 
institucijos informavimo reikalavimų 
klausimas, kad ši institucija būtų nuolat 
išsamiai informuojama apie šioje srityje 
priimamų politinių sprendimų pagrindą, 
aplinkybes ir finansinį poveikį; laikosi 
nuomonės, kad prieš tvirtinant su BUSP 
susijusius įgaliojimus ir strategijas būtina 
apie tai adekvačiai informuoti Europos 
Parlamentą; palankiai vertina tai, jog 
Komisijos pirmininko pavaduotoja-
vyriausioji įgaliotinė pritaria pasiūlymui, 
pagal kurį siekiama užtikrinti, kad biudžete 
būtų nurodytos visos svarbios BSGP 
misijos; primena, kad prieš inicijuojant 
BSGP misijas turėtų būti tinkamai 
pranešta kompetentingoms Parlamento 
tarnyboms;
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Or. en

Pakeitimas 65
György Schöpflin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. pabrėžia, kad remiantis persvarstytu 
2006 m. tarpinstituciniu susitarimu dėl 
biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 
valdymo turi būti užtikrintas didesnis 
BUSP biudžeto procedūros skaidrumas ir 
tinkamai išspręstas biudžeto valdymo 
institucijos informavimo reikalavimų 
klausimas, kad ši institucija būtų nuolat 
išsamiai informuojama apie šioje srityje 
priimamų politinių sprendimų pagrindą, 
aplinkybes ir finansinį poveikį; laikosi 
nuomonės, kad prieš tvirtinant su BUSP 
susijusius įgaliojimus ir strategijas būtina 
apie tai adekvačiai informuoti Europos 
Parlamentą; palankiai vertina tai, jog 
Komisijos pirmininko pavaduotoja-
vyriausioji įgaliotinė pritaria pasiūlymui, 
pagal kurį siekiama užtikrinti, kad biudžete 
būtų nurodytos visos svarbios BSGP 
misijos; primena savo poziciją, kad, norint 
užtikrinti didesnį BUSP demokratinį 
teisėtumą, prieš inicijuojant BSGP misijas 
turėtų būti konsultuojamasi su 
kompetentingomis Parlamento tarnybomis, 
kurioms turėtų būti sudaryta galimybė 
tinkamai stebėti konkrečias BSGP misijas;

11. pabrėžia, kad remiantis persvarstytu 
2006 m. tarpinstituciniu susitarimu dėl 
biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 
valdymo turi būti užtikrintas didesnis 
BUSP biudžeto procedūros skaidrumas ir 
tinkamai išspręstas biudžeto valdymo 
institucijos informavimo reikalavimų 
klausimas, kad ši institucija būtų nuolat 
išsamiai informuojama apie šioje srityje 
priimamų politinių sprendimų pagrindą, 
aplinkybes ir finansinį poveikį; laikosi 
nuomonės, kad prieš tvirtinant su BUSP 
susijusius įgaliojimus ir strategijas būtina 
apie tai adekvačiai informuoti Europos 
Parlamentą; palankiai vertina tai, jog 
Komisijos pirmininko pavaduotoja-
vyriausioji įgaliotinė pritaria pasiūlymui, 
pagal kurį siekiama užtikrinti, kad biudžete 
būtų nurodytos visos svarbios BSGP 
misijos; primena savo poziciją, kad, norint 
užtikrinti didesnį BUSP demokratinį 
teisėtumą, prieš inicijuojant BSGP misijas 
turėtų būti konsultuojamasi su 
kompetentingomis Parlamento tarnybomis, 
kurioms turėtų būti sudaryta galimybė 
tinkamai stebėti konkrečias BSGP misijas; 
pabrėžia, kad siekiant įvykdyti 
patikimumo ir savęs apibrėžimo kriterijus 
pagal Lisabonos sutartį, reikia skirti 
pakankamai biudžeto išteklių BUSP 
tikslams įgyvendinti; 

Or. en
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Pakeitimas 66

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. pabrėžia, kad remiantis persvarstytu 
2006 m. tarpinstituciniu susitarimu dėl 
biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 
valdymo turi būti užtikrintas didesnis 
BUSP biudžeto procedūros skaidrumas ir 
tinkamai išspręstas biudžeto valdymo 
institucijos informavimo reikalavimų 
klausimas, kad ši institucija būtų nuolat 
išsamiai informuojama apie šioje srityje 
priimamų politinių sprendimų pagrindą, 
aplinkybes ir finansinį poveikį; laikosi 
nuomonės, kad prieš tvirtinant su BUSP 
susijusius įgaliojimus ir strategijas būtina 
apie tai adekvačiai informuoti Europos 
Parlamentą; palankiai vertina tai, jog 
Komisijos pirmininko pavaduotoja-
vyriausioji įgaliotinė pritaria pasiūlymui, 
pagal kurį siekiama užtikrinti, kad biudžete 
būtų nurodytos visos svarbios BSGP 
misijos; primena savo poziciją, kad, norint 
užtikrinti didesnį BUSP demokratinį 
teisėtumą, prieš inicijuojant BSGP misijas 
turėtų būti konsultuojamasi su 
kompetentingomis Parlamento tarnybomis, 
kurioms turėtų būti sudaryta galimybė 
tinkamai stebėti konkrečias BSGP misijas;

11. pabrėžia, kad remiantis persvarstytu 
2006 m. tarpinstituciniu susitarimu dėl 
biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 
valdymo turi būti užtikrintas didesnis 
BUSP biudžeto procedūros skaidrumas ir 
tinkamai išspręstas biudžeto valdymo 
institucijos informavimo reikalavimų 
klausimas, kad ši institucija būtų nuolat 
išsamiai informuojama apie šioje srityje 
priimamų politinių sprendimų pagrindą, 
aplinkybes ir finansinį poveikį; laikosi 
nuomonės, kad prieš tvirtinant su BUSP 
susijusius įgaliojimus ir strategijas būtina 
apie tai adekvačiai informuoti Europos 
Parlamentą; palankiai vertina tai, jog 
Komisijos pirmininko pavaduotoja-
vyriausioji įgaliotinė pritaria pasiūlymui, 
pagal kurį siekiama užtikrinti, kad biudžete 
būtų nurodytos visos svarbios BSGP 
misijos, tačiau mano, kad kiekvienai 
misijai reikia skirti atskirą biudžeto eilutę 
siekiant užtikrinti visišką skaidrumą ir 
demokratinę priežiūrą; primena savo 
poziciją, kad, norint užtikrinti didesnį 
BUSP demokratinį teisėtumą, prieš 
inicijuojant BSGP misijas turėtų būti 
konsultuojamasi su kompetentingomis 
Parlamento tarnybomis, kurioms turėtų būti 
sudaryta galimybė tinkamai stebėti 
konkrečias BSGP misijas;

Or. en
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Pakeitimas 67
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. mano, kad iškilus būtinybei teikti 
ex ante informaciją, be nuolat rengiamų 
bendrų konsultacinio pobūdžio susitikimų 
BUSP klausimais turėtų būti rengiami 
papildomi susitikimai; todėl siūlo rengti 
susitikimus taip, kad jų metu būtų galima 
pasisemti itin svarbios strateginės ir 
politinės-karinės patirties, geriau planuoti 
ir valdyti būsimas misijas, taip pat padėti 
vystyti perspektyvų požiūrį į ateities 
reikmes; taip pat primena, kad Parlamentas 
turi teisę dalyvauti konsultacijose ir kad 
jam būtina adekvati informacija apie 
skubias konkrečių iniciatyvų, kurių BUSP 
pagrindu imtasi pagal Europos Sąjungos 
sutarties 41 straipsnio 3 dalį, finansavimo 
procedūras;

12. mano, kad siekiant teikti ex ante
informaciją, be nuolat rengiamų bendrų 
konsultacinio pobūdžio susitikimų BUSP 
klausimais turėtų būti rengiami papildomi 
susitikimai; todėl siūlo rengti susitikimus 
taip, kad jų metu būtų galima pasisemti itin 
svarbios strateginės ir politinės-karinės 
patirties, geriau planuoti ir valdyti būsimas 
misijas, taip pat padėti vystyti perspektyvų 
požiūrį į ateities reikmes; taip pat primena, 
kad Parlamentas turi teisę dalyvauti 
konsultacijose ir kad jam būtina adekvati 
informacija apie skubias konkrečių 
iniciatyvų, kurių BUSP pagrindu imtasi 
pagal Europos Sąjungos sutarties 
41 straipsnio 3 dalį, finansavimo 
procedūras;

Or. en

Pakeitimas 68
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12a. atkreipia dėmesį į savo 
įsipareigojimą pagal Sutartį kartu su
nacionaliniais parlamentais nustatyti, 
kaip turėtų būti organizuojamas ir 
skatinamas veiksmingas ir nuolatinis 
tarpparlamentinis bendradarbiavimas, 
visų pirma bendros užsienio, saugumo ir 
gynybos politikos srityje;
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Or. en

Pakeitimas 69
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. pabrėžia, kad BSGP veiksmai turėtų 
būti įtraukti į visapusišką pagalbos krizę 
išgyvenantiems šalims ir regionams 
politiką; taip pat pabrėžia, kad šiuo metu 
mažiau dėmesio turi būti skiriama
sėkmingam BSGP misijų dislokavimui, o 
daugiau – sėkmingam jų įgyvendinimui ir 
ilgalaikiam poveikiui ten, kur jos 
vykdomos;

13. pabrėžia, kad BSGP veiksmai turėtų 
būti įtraukti į visapusišką pagalbos krizę 
išgyvenančioms šalims ir regionams, 
kuriuose kyla pavojus ES vertybėms ir 
strateginiams šalių interesams ir kuriuose 
BSGP veiksmai suteiktų tikros 
papildomos naudos skatinant taiką, 
stabilumą ir plėtojant teisinę valstybę, 
politiką; taip pat pabrėžia, kad išmoktų 
pamokų įsisavinimo procese daugiau 
dėmesio turi būti skiriama tikslesniam 
kiekvienos sėkmingai įvykdytos operacijos 
vertinimui ir jos ilgalaikiam poveikiui ten, 
kur ji buvo vykdoma;

Or. en

Pakeitimas 70

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. pabrėžia, kad BSGP veiksmai turėtų 
būti įtraukti į visapusišką pagalbos krizę 
išgyvenantiems šalims ir regionams 
politiką; taip pat pabrėžia, kad šiuo metu 
mažiau dėmesio turi būti skiriama 
sėkmingam BSGP misijų dislokavimui, o 
daugiau – sėkmingam jų įgyvendinimui ir 

13. pabrėžia, kad BSGP veiksmai turėtų 
būti įtraukti į visapusišką pagalbos krizę 
išgyvenantiems šalims ir regionams 
politiką; taip pat pabrėžia, kad šiuo metu 
mažiau dėmesio turi būti skiriama 
sėkmingam BSGP misijų dislokavimui, o 
daugiau – sėkmingam jų įgyvendinimui ir 
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ilgalaikiam poveikiui ten, kur jos 
vykdomos;

ilgalaikiam poveikiui ten, kur jos 
vykdomos; ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę laikyti 
konfliktų prevenciją, taikinamąjį 
tarpininkavimą sprendžiant konfliktus, 
saugumo sektoriaus reformą BUSP ir 
BSGP prioritetiniais klausimais; 
primygtinai ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę 
pasinaudoti naujai įsteigta EIVT, kad 
poveikio vertinimas taptų standartine 
procedūra siekiant kokybiškai įvertinti 
daugialypį kiekvienos BSGP misijos 
poveikį saugumui, žmogaus teisėms, lyčių 
lygybei, taip pat socialinį ir ekonominį 
poveikį priimančioje šalyje ar regione;

Or. en

Pakeitimas 71

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13a. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę, 
Tarybą ir valstybes nares įveikti 
pusiausvyros nebuvimą tarp civilinių ir 
karinių planavimo gebėjimų EIVT ir 
padidinti darbuotojų skaičių teisingumo, 
civilinio administravimo, muitinės ir 
tarpininkavimo srityse siekiant užtikrinti 
tinkamą ir pakankamą kompetenciją 
BSGP misijose;

Or. en
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Pakeitimas 72
Willy Meyer, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. pabrėžia būtinybę optimaliai 
koordinuoti ES veiksmus, kurių imamasi 
kilus nelaimei, ir kitas ES priemones, 
pvz., BSGP civilines ar karines misijas, 
kurios jau vykdomos arba galėtų būti 
vykdomos siekiant padėti įveikti krizę; 
laikosi nuomonės, kad griežtas karinių ir 
civilinių krizių valdymo operacijų 
atskyrimas labiau atspindi pasenusius 
institucinius modelius negu tikrovę, ir 
todėl pabrėžia, kad imantis veiksmų krizės 
atveju turi būti derinamos karinės ir 
civilinės priemonės;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 73
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. pabrėžia būtinybę optimaliai 
koordinuoti ES veiksmus, kurių imamasi 
kilus nelaimei, ir kitas ES priemones, pvz., 
BSGP civilines ar karines misijas, kurios 
jau vykdomos arba galėtų būti vykdomos 
siekiant padėti įveikti krizę; laikosi 
nuomonės, kad griežtas karinių ir civilinių 
krizių valdymo operacijų atskyrimas 
labiau atspindi pasenusius institucinius 
modelius negu tikrovę, ir todėl pabrėžia, 
kad imantis veiksmų krizės atveju turi būti
derinamos karinės ir civilinės priemonės;

14. pabrėžia būtinybę optimaliai 
koordinuoti ES veiksmus, kurių imamasi 
kilus nelaimei, ir kitas ES priemones, pvz., 
BSGP civilines ar karines misijas, kurios 
jau vykdomos arba galėtų būti vykdomos 
siekiant padėti įveikti krizę; laikosi 
nuomonės, kad griežtas karinių ir civilinių 
krizių valdymo operacijų atskyrimas 
atspindi gerokai pasenusius institucinius 
modelius ir kad civilinių ir karinių 
pajėgumų sąveika ir bendradarbiavimu 
galima geriau atsiliepti į tikrovės iššūkius; 
todėl pabrėžia, kad būtinas sisteminis 
poreikių vertinimas kiekvienu konkrečiu 
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atveju siekiant, kad būtų geriausiai
derinamos karinės ir civilinės priemonės 
bet kurioje situacijoje;

Or. en

Pakeitimas 74
Geoffrey Van Orden

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. pabrėžia būtinybę optimaliai 
koordinuoti ES veiksmus, kurių imamasi 
kilus nelaimei, ir kitas ES priemones, pvz., 
BSGP civilines ar karines misijas, kurios 
jau vykdomos arba galėtų būti vykdomos 
siekiant padėti įveikti krizę; laikosi 
nuomonės, kad griežtas karinių ir
civilinių krizių valdymo operacijų 
atskyrimas labiau atspindi pasenusius 
institucinius modelius negu tikrovę, ir 
todėl pabrėžia, kad imantis veiksmų krizės 
atveju turi būti derinamos karinės ir 
civilinės priemonės;

14. pabrėžia būtinybę optimaliai 
koordinuoti ES veiksmus, kurių imamasi 
kilus nelaimei, ir kitas ES priemones, 
pasinaudojant ir kitų tarptautinių 
organizacijų pastangomis;

Or. en

Pakeitimas 75

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. pabrėžia būtinybę optimaliai 
koordinuoti ES veiksmus, kurių imamasi 
kilus nelaimei, ir kitas ES priemones, pvz., 
BSGP civilines ar karines misijas, kurios 

14. pabrėžia būtinybę optimaliai 
koordinuoti ES veiksmus, kurių imamasi 
kilus nelaimei, ir kitas ES priemones, pvz., 
BSGP civilines ar karines misijas, kurios 
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jau vykdomos arba galėtų būti vykdomos 
siekiant padėti įveikti krizę; laikosi 
nuomonės, kad griežtas karinių ir civilinių 
krizių valdymo operacijų atskyrimas labiau 
atspindi pasenusius institucinius modelius 
negu tikrovę, ir todėl pabrėžia, kad imantis 
veiksmų krizės atveju turi būti derinamos 
karinės ir civilinės priemonės;

jau vykdomos arba galėtų būti vykdomos 
siekiant padėti įveikti krizę; išlieka 
susirūpinęs mėginimu panaudoti ES 
kovinių grupių pajėgas kilus nelaimei ir 
primena, kad didesnis BSGP pajėgumų 
naudojimas, kaip ir ES Stabilumo 
priemonė dėl veiksmų, kurių imamasi 
kilus nelaimei, neatidėliotinos pagalbos ir 
atstatymo, stipriai apribos ir susilpnins ES 
gebėjimą įveikti politinę krizę ir įsitraukti 
į taikos užtikrinimo, taikos palaikymo ir 
taikos kūrimo procesus; laikosi nuomonės, 
kad daugeliu atvejų pernelyg griežtas 
karinių ir civilinių krizių valdymo 
operacijų atskyrimas labiau atspindi 
pasenusius institucinius modelius negu 
tikrovę, ir todėl pabrėžia, kad imantis 
veiksmų krizės atveju turi būti derinamos 
karinės ir civilinės priemonės; primena, 
kad, nors šešiolika iš 24 BSGP misijų 
buvo civilinės, septynios buvo karinės ir 
tik viena civilinė karinė; ragina Komisijos 
pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją 
įgaliotinę neskirti karinio personalo narių 
civilinių misijų vadovais kaip vykdant 
EULEX misiją;

Or. en

Pakeitimas 76
Arnaud Danjean, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Andrey 
Kovatchev, Krzysztof Lisek

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. pabrėžia būtinybę optimaliai 
koordinuoti ES veiksmus, kurių imamasi 
kilus nelaimei, ir kitas ES priemones, pvz., 
BSGP civilines ar karines misijas, kurios 
jau vykdomos arba galėtų būti vykdomos 
siekiant padėti įveikti krizę; laikosi 
nuomonės, kad griežtas karinių ir civilinių 
krizių valdymo operacijų atskyrimas labiau 

14. pabrėžia būtinybę optimaliai 
koordinuoti ES veiksmus, kurių imamasi 
kilus nelaimei, ir kitas ES priemones, pvz., 
BSGP civilines ar karines misijas, kurios 
jau vykdomos arba galėtų būti vykdomos 
siekiant padėti įveikti krizę; laikosi
nuomonės, kad griežtas karinių ir civilinių 
krizių valdymo operacijų atskyrimas labiau 
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atspindi pasenusius institucinius modelius 
negu tikrovę, ir todėl pabrėžia, kad imantis 
veiksmų krizės atveju turi būti derinamos 
karinės ir civilinės priemonės;

atspindi pasenusius institucinius modelius 
negu tikrovę, ir todėl pabrėžia, kad imantis 
veiksmų kai kurių krizių atveju gali reikėti 
derinti karines ir civilines priemones;

Or. en

Pakeitimas 77
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. pabrėžia būtinybę optimaliai 
koordinuoti ES veiksmus, kurių imamasi 
kilus nelaimei, ir kitas ES priemones, pvz., 
BSGP civilines ar karines misijas, kurios 
jau vykdomos arba galėtų būti vykdomos 
siekiant padėti įveikti krizę; laikosi 
nuomonės, kad griežtas karinių ir civilinių
krizių valdymo operacijų atskyrimas labiau 
atspindi pasenusius institucinius modelius 
negu tikrovę, ir todėl pabrėžia, kad imantis 
veiksmų krizės atveju turi būti derinamos 
karinės ir civilinės priemonės;

14. pabrėžia būtinybę optimaliai 
koordinuoti ES veiksmus, kurių imamasi 
kilus nelaimei, ir kitas ES priemones, pvz., 
BSGP civilines ir (arba) karines misijas, 
kurios jau vykdomos arba galėtų būti 
vykdomos siekiant padėti įveikti krizę; 
laikosi nuomonės, kad griežtas karinių ir 
civilinių krizių valdymo operacijų 
atskyrimas labiau atspindi pasenusius 
institucinius modelius negu tikrovę, ir todėl 
pabrėžia, kad imantis veiksmų krizės 
atveju turi būti derinamos karinės ir 
civilinės priemonės;

Or. en

Pakeitimas 78
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. pabrėžia būtinybę optimaliai
koordinuoti ES veiksmus, kurių imamasi 
kilus nelaimei, ir kitas ES priemones, pvz., 
BSGP civilines ar karines misijas, kurios 
jau vykdomos arba galėtų būti vykdomos 

14. pabrėžia būtinybę optimaliai 
koordinuoti ES veiksmus, kurių imamasi 
kilus nelaimei, ir kitas ES priemones, pvz., 
BSGP civilines ar karines misijas, kurios 
jau vykdomos arba galėtų būti vykdomos 
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siekiant padėti įveikti krizę; laikosi 
nuomonės, kad griežtas karinių ir civilinių 
krizių valdymo operacijų atskyrimas labiau 
atspindi pasenusius institucinius modelius 
negu tikrovę, ir todėl pabrėžia, kad imantis 
veiksmų krizės atveju turi būti derinamos 
karinės ir civilinės priemonės;

siekiant padėti įveikti krizę; laikosi 
nuomonės, kad griežtas karinių ir civilinių 
krizių valdymo operacijų atskyrimas labiau 
atspindi pasenusius institucinius modelius 
negu tikrovę, ir todėl pabrėžia, kad imantis 
veiksmų krizės atveju dažniausiai turi būti 
derinamos karinės ir civilinės priemonės;

Or. en

Pakeitimas 79
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. pabrėžia būtinybę optimaliai 
koordinuoti ES veiksmus, kurių imamasi 
kilus nelaimei, ir kitas ES priemones, pvz., 
BSGP civilines ar karines misijas, kurios 
jau vykdomos arba galėtų būti vykdomos 
siekiant padėti įveikti krizę; laikosi 
nuomonės, kad griežtas karinių ir civilinių 
krizių valdymo operacijų atskyrimas labiau 
atspindi pasenusius institucinius modelius 
negu tikrovę, ir todėl pabrėžia, kad imantis 
veiksmų krizės atveju turi būti derinamos 
karinės ir civilinės priemonės;

14. pabrėžia būtinybę optimaliai 
koordinuoti ES veiksmus, kurių imamasi 
kilus nelaimei, ir kitas ES priemones, pvz., 
BSGP civilines ar karines misijas, kurios 
jau vykdomos arba galėtų būti vykdomos 
siekiant padėti įveikti krizę; laikosi 
nuomonės, kad griežtas karinių ir civilinių 
krizių valdymo operacijų atskyrimas labiau 
atspindi pasenusius institucinius modelius 
negu tikrovę, ir todėl pabrėžia, kad imantis 
veiksmų krizės atveju gali reikėti derinti
karines ir civilines priemones;

Or. en

Pakeitimas 80
Nirj Deva

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. pabrėžia būtinybę optimaliai 
koordinuoti ES veiksmus, kurių imamasi 
kilus nelaimei, ir kitas ES priemones, pvz., 

14. pabrėžia būtinybę optimaliai 
koordinuoti ES veiksmus, kurių imamasi 
kilus nelaimei, ir kitas ES priemones, pvz., 
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BSGP civilines ar karines misijas, kurios 
jau vykdomos arba galėtų būti vykdomos 
siekiant padėti įveikti krizę; laikosi 
nuomonės, kad griežtas karinių ir civilinių 
krizių valdymo operacijų atskyrimas labiau 
atspindi pasenusius institucinius modelius 
negu tikrovę, ir todėl pabrėžia, kad imantis 
veiksmų krizės atveju turi būti derinamos 
karinės ir civilinės priemonės;

BSGP civilines ar karines misijas, kurios 
jau vykdomos arba galėtų būti vykdomos 
siekiant padėti įveikti krizę; laikosi 
nuomonės, kad griežtas karinių ir civilinių 
krizių valdymo operacijų atskyrimas labiau 
atspindi pasenusius institucinius modelius 
negu tikrovę, ir todėl pabrėžia, kad imantis 
veiksmų krizės atveju turi būti derinamos 
karinės ir civilinės priemonės, remiantis 
visapusišku supratimu apie saugumo ir 
vystymosi ryšius;

Or. en

Pakeitimas 81
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14a. primena, kad būtina suformuoti 
Europos civilinės saugos pajėgas, 
remiantis esamu Europos civilinės saugos 
mechanizmu, kurias Europos 
Parlamentas jau kelis kartus ragino 
suformuoti ir kurios turėtų būti pajėgios 
veikti už ES ribų, kai tai reikalinga;

Or. en

Pakeitimas 82
Willy Meyer, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14a. pabrėžia, kad nelaimės neturi būti 
pagrindas dislokuoti ar perkelti karines 
pajėgas ES viduje arba už jos ribų; vietoj 
to civilinės saugos pajėgoms turėtų būti 
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suteikta galimybė pasinaudoti visais 
reikalingais ištekliais siekiant tinkamai ir 
patiems atlikti užduotį; be to, pabrėžia, 
kad civilinis ir karinis bendradarbiavimas 
kelia neįvertinamą riziką, kad civiliai gali 
būti panaudoti kariniams tikslams 
pasiekti, ir tai gali turėti plataus masto 
padarinių: vietos gyventojų akyse jie gali 
prarasti neutralų ir išimtinai 
humanitarinį statusą; todėl civilinės ir 
karinės operacijos ir toliau turėtų išlikti 
griežtai atskirtos visose srityse;

Or. en

Pakeitimas 83
Willy Meyer, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. mano, kad ES strateginis prioritetas 
yra stiprinti tarptautines krizių valdymo 
partnerystes ir skatinti dialogą su kitomis 
organizacijomis, kurios atlieka svarbų 
vaidmenį valdant krizes, pvz., su JT, 
NATO, Afrikos Sąjunga (AS) ir Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacija (ESBO), ir su trečiosiomis 
šalimis, pvz., su JAV, Turkija, Norvegija 
ir Kanada, taip pat svarbu derinti 
veiksmus, dalytis informacija ir telkti 
išteklius, reikalingus taikai užtikrinti ir 
palaikyti, įskaitant bendradarbiavimą 
krizės valdymo, ypač jūrų saugumo, 
klausimais ir kovą su terorizmu 
vadovaujantis tarptautinės teisės 
nuostatomis;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 84
Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, 
Krzysztof Lisek

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. mano, kad ES strateginis prioritetas yra 
stiprinti tarptautines krizių valdymo 
partnerystes ir skatinti dialogą su kitomis 
organizacijomis, kurios atlieka svarbų 
vaidmenį valdant krizes, pvz., su JT, 
NATO, Afrikos Sąjunga (AS) ir Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacija (ESBO), ir su trečiosiomis 
šalimis, pvz., su JAV, Turkija, Norvegija 
ir Kanada, taip pat svarbu derinti 
veiksmus, dalytis informacija ir telkti 
išteklius, reikalingus taikai užtikrinti ir 
palaikyti, įskaitant bendradarbiavimą 
krizės valdymo, ypač jūrų saugumo, 
klausimais ir kovą su terorizmu 
vadovaujantis tarptautinės teisės 
nuostatomis;

15. mano, kad ES strateginis prioritetas yra 
stiprinti tarptautines krizių valdymo 
partnerystes ir skatinti dialogą su kitomis 
organizacijomis, kurios atlieka svarbų 
vaidmenį valdant krizes, tiek su 
pasaulinėmis ar regioninėmis 
organizacijomis, tiek su trečiosiomis 
šalimis, taip pat svarbu dalytis informacija, 
derinti veiksmus ir telkti išteklius, 
reikalingus taikai užtikrinti ir palaikyti, kai 
tinka;

Or. en

Pakeitimas 85
Geoffrey Van Orden

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. mano, kad ES strateginis prioritetas yra 
stiprinti tarptautines krizių valdymo 
partnerystes ir skatinti dialogą su kitomis 
organizacijomis, kurios atlieka svarbų 
vaidmenį valdant krizes, pvz., su JT, 
NATO, Afrikos Sąjunga (AS) ir Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo organizacija 
(ESBO), ir su trečiosiomis šalimis, pvz., su 
JAV, Turkija, Norvegija ir Kanada, taip pat 

15. mano, kad ES strateginis prioritetas yra 
papildyti tokių organizacijų kaip NATO 
vaidmenį užtikrinant aiškesnį darbo 
pasidalijimą civilinėje ir karinėje veikloje, 
taip pat skatinti dialogą su kitomis 
organizacijomis, kurios atlieka svarbų 
vaidmenį valdant krizes, pvz., su JT, 
Afrikos Sąjunga (AS) ir Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO), 
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svarbu derinti veiksmus, dalytis 
informacija ir telkti išteklius, reikalingus 
taikai užtikrinti ir palaikyti, įskaitant 
bendradarbiavimą krizės valdymo, ypač 
jūrų saugumo, klausimais ir kovą su 
terorizmu vadovaujantis tarptautinės teisės 
nuostatomis;

ir su trečiosiomis šalimis, pvz., su JAV, 
Turkija, Norvegija ir Kanada, taip pat 
svarbu derinti veiksmus, dalytis 
informacija ir telkti išteklius, reikalingus 
taikai palaikyti, įskaitant bendradarbiavimą 
krizės valdymo, ypač jūrų saugumo, 
klausimais ir kovą su terorizmu 
vadovaujantis tarptautinės teisės 
nuostatomis;

Or. en

Pakeitimas 86
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. mano, kad ES strateginis prioritetas yra 
stiprinti tarptautines krizių valdymo 
partnerystes ir skatinti dialogą su kitomis 
organizacijomis, kurios atlieka svarbų 
vaidmenį valdant krizes, pvz., su JT, 
NATO, Afrikos Sąjunga (AS) ir Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo organizacija 
(ESBO), ir su trečiosiomis šalimis, pvz., su 
JAV, Turkija, Norvegija ir Kanada, taip 
pat svarbu derinti veiksmus, dalytis 
informacija ir telkti išteklius, reikalingus 
taikai užtikrinti ir palaikyti, įskaitant 
bendradarbiavimą krizės valdymo, ypač
jūrų saugumo, klausimais ir kovą su 
terorizmu vadovaujantis tarptautinės teisės 
nuostatomis;

15. mano, kad ES strateginis prioritetas yra 
stiprinti tarptautines krizių valdymo 
partnerystes ir skatinti dialogą su kitomis 
organizacijomis, kurios atlieka svarbų 
vaidmenį valdant krizes, pvz., su JT, 
NATO, Afrikos Sąjunga (AS) ir Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo organizacija 
(ESBO), ir su trečiosiomis šalimis, pvz., su 
JAV, Turkija, Norvegija ir Kanada; 
pabrėžia, kad būtina derinti veiksmus, 
dalytis informacija ir telkti išteklius taikos 
užtikrinimo ir palaikymo, jūrų saugumo ir 
kovos su terorizmu vadovaujantis 
tarptautinės teisės nuostatomis srityse;

Or. en

Pakeitimas 87
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. mano, kad ES strateginis prioritetas yra 
stiprinti tarptautines krizių valdymo 
partnerystes ir skatinti dialogą su kitomis 
organizacijomis, kurios atlieka svarbų 
vaidmenį valdant krizes, pvz., su JT, 
NATO, Afrikos Sąjunga (AS) ir Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo organizacija 
(ESBO), ir su trečiosiomis šalimis, pvz., su 
JAV, Turkija, Norvegija ir Kanada, taip 
pat svarbu derinti veiksmus, dalytis
informacija ir telkti išteklius, reikalingus 
taikai užtikrinti ir palaikyti, įskaitant 
bendradarbiavimą krizės valdymo, ypač 
jūrų saugumo, klausimais ir kovą su 
terorizmu vadovaujantis tarptautinės teisės 
nuostatomis;

15. mano, kad ES strateginis prioritetas yra 
stiprinti tarptautines krizių valdymo 
partnerystes ir skatinti dialogą su kitomis 
organizacijomis, kurios atlieka svarbų 
vaidmenį valdant krizes, pvz., su JT, 
NATO, Afrikos Sąjunga (AS) ir Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo organizacija 
(ESBO), taip pat svarbu derinti veiksmus, 
gerinti išankstinio įspėjimo sistemą, 
užtikrinti keitimąsi geriausia patirtimi ir
informacija ir telkti išteklius, reikalingus 
taikai užtikrinti ir palaikyti, įskaitant 
bendradarbiavimą krizės valdymo, ypač 
jūrų saugumo, klausimais ir kovą su 
terorizmu vadovaujantis tarptautinės teisės 
nuostatomis;

Or. en

Pakeitimas 88
Marietta Giannakou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. mano, kad ES strateginis prioritetas yra 
stiprinti tarptautines krizių valdymo 
partnerystes ir skatinti dialogą su kitomis 
organizacijomis, kurios atlieka svarbų 
vaidmenį valdant krizes, pvz., su JT, 
NATO, Afrikos Sąjunga (AS) ir Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo organizacija 
(ESBO), ir su trečiosiomis šalimis, pvz., su 
JAV, Turkija, Norvegija ir Kanada, taip pat 
svarbu derinti veiksmus, dalytis 
informacija ir telkti išteklius, reikalingus 
taikai užtikrinti ir palaikyti, įskaitant 
bendradarbiavimą krizės valdymo, ypač 
jūrų saugumo, klausimais ir kovą su 
terorizmu vadovaujantis tarptautinės teisės 
nuostatomis;

15. mano, kad ES svarbus prioritetas yra 
stiprinti tarptautines krizių valdymo 
partnerystes ir skatinti dialogą su kitomis 
organizacijomis, kurios atlieka svarbų 
vaidmenį valdant krizes, pvz., su JT, 
NATO, Afrikos Sąjunga (AS) ir Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo organizacija 
(ESBO), ir su trečiosiomis šalimis, pvz., su 
JAV, Turkija, Norvegija ir Kanada, taip pat 
svarbu derinti veiksmus, dalytis 
informacija ir telkti išteklius, reikalingus 
taikai užtikrinti ir palaikyti, įskaitant 
bendradarbiavimą krizės valdymo, ypač 
jūrų saugumo, klausimais ir kovą su 
terorizmu vadovaujantis tarptautinės teisės 
nuostatomis;
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Or. en

Pakeitimas 89
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. mano, kad ES strateginis prioritetas yra 
stiprinti tarptautines krizių valdymo 
partnerystes ir skatinti dialogą su kitomis 
organizacijomis, kurios atlieka svarbų 
vaidmenį valdant krizes, pvz., su JT, 
NATO, Afrikos Sąjunga (AS) ir Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo organizacija 
(ESBO), ir su trečiosiomis šalimis, pvz., su 
JAV, Turkija, Norvegija ir Kanada, taip pat 
svarbu derinti veiksmus, dalytis 
informacija ir telkti išteklius, reikalingus 
taikai užtikrinti ir palaikyti, įskaitant 
bendradarbiavimą krizės valdymo, ypač 
jūrų saugumo, klausimais ir kovą su 
terorizmu vadovaujantis tarptautinės teisės 
nuostatomis;

15. mano, kad ES strateginis prioritetas yra 
stiprinti tarptautines krizių valdymo 
partnerystes ir skatinti dialogą su kitomis 
organizacijomis, kurios atlieka svarbų 
vaidmenį valdant krizes, pvz., su JT, 
NATO, Afrikos Sąjunga (AS) ir Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo organizacija 
(ESBO), ir su trečiosiomis šalimis, pvz., su 
JAV, Turkija, Norvegija ir Kanada, taip pat 
svarbu derinti veiksmus, dalytis 
informacija ir telkti išteklius, reikalingus 
taikai užtikrinti ir palaikyti, įskaitant 
bendradarbiavimą krizės valdymo, ypač 
jūrų saugumo, klausimais ir kovą su 
terorizmu vadovaujantis tarptautinės teisės 
nuostatomis; pabrėžia, kad ES turi būti 
tinkamai atstovaujama JT Saugumo 
Taryboje, galiausiai perskirstant šiuo 
metu valstybėms narėms skirtas vietas, ir 
turi panaudoti savo galią pradėti reformą 
ir JT Saugumo Tarybos plėtrą, kad būtų 
užtikrintas geresnis atstovavimas ir 
padidintas jos teisėtumas ir 
veiksmingumas;

Or. en

Pakeitimas 90
Ana Gomes

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

15a. pabrėžia, kad Europos išorės 
veiksmų tarybos (EIVT) įkūrimas suteiktų 
ES unikalią galimybę įgyvendinti savo 
įsipareigojimus konfliktų prevencijos ir 
taikos palaikymo srityse, ypač 
įgyvendinant Giotenburgo programą, ir 
dar labiau išplėstų ES galimybes išvengti 
konfliktų kaip alternatyvą krizių 
valdymui; šiuo tikslu pabrėžia, kad labai 
svarbu Konfliktų prevencijos ir saugumo 
politikos direktoratui suteikti vienodas 
sąlygas su kitais direktoratais, skiriant 
jam pakankamai išteklių politikos 
programavimui, stiprinant ryšius su 
geografiniais departamentais bei 
užmezgant oficialius santykius su 
atitinkamomis Tarybos darbo grupėmis; 
mano, kad taip pat reikia persvarstyti 
dabartinį krizių valdymo struktūros ir 
Konfliktų prevencijos ir saugumo 
politikos direktorato atskyrimą;

Or. en

Pakeitimas 91
Nirj Deva

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15a. mano, kad pagal organizacijos 
„Taikos fondas“ (angl. „The Fund for 
Peace“) 2010 m. Silpnų valstybių indeksą 
(angl. „The failed states index“) šiuo 
metu pasaulyje yra trisdešimt aštuonios 
silpnos valstybės, kuriose gyvena daugiau 
nei 1 mlrd. žmonių remiantis Pasaulio 
banko duomenimis, todėl ES turėtų 
parengti visapusiškesnę strategiją, pagal 
kurią galėtų panaudoti savo išorės 
veiksmų priemones siekiant skatinti 
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demokratinių valstybių kūrimą;

Or. en

Pakeitimas 92
Willy Meyer, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad ES 
netaptų priklausoma nuo trečiųjų šalių 
tiekiamos energijos, nes taip kiltų grėsmė 
ES užsienio politikos savarankiškumui; 
primena, kad įgyvendinant energijos 
tiekėjų įvairinimu grindžiamą bendrą 
Europos užsienio politiką energetikos 
srityje turi būti skubiai sprendžiami su 
energetika susiję uždaviniai; todėl ragina 
Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę ryžtingai įgyvendinti 
Parlamento rekomendacijas dėl 
nuoseklios ir koordinuotos politikos 
parengimo, visų pirma skatinant ES 
sanglaudą konstruktyvaus dialogo su 
energijos tiekėjais, ypač su Rusija ir 
tranzito šalimis, pagrindu;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 93
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad ES 
netaptų priklausoma nuo trečiųjų šalių 
tiekiamos energijos, nes taip kiltų grėsmė 
ES užsienio politikos savarankiškumui; 

16. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti darnius 
ir nuoseklius ES išorės veiksmus 
energetikos srityje, ir pabrėžia, kad 
energetinio saugumo sąvoka iš esmės 
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primena, kad įgyvendinant energijos 
tiekėjų įvairinimu grindžiamą bendrą 
Europos užsienio politiką energetikos 
srityje turi būti skubiai sprendžiami su 
energetika susiję uždaviniai; todėl ragina 
Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę ryžtingai įgyvendinti 
Parlamento rekomendacijas dėl nuoseklios 
ir koordinuotos politikos parengimo, visų 
pirma skatinant ES sanglaudą 
konstruktyvaus dialogo su energijos 
tiekėjais, ypač su Rusija ir tranzito šalimis, 
pagrindu;

susijusi su energijos tiekimo saugumu; 
taigi primena, kad įgyvendinant geresniu 
valstybių narių politikos derinimu ir 
energijos tiekėjų įvairinimu grindžiamą 
bendrą Europos užsienio politiką 
energetikos srityje turi būti skubiai 
sprendžiami su energetika susiję 
uždaviniai; palankiai vertina Europos 
Vadovų Tarybos sprendimą paprašyti 
Komisijos iki 2011 m. birželio mėn. 
pateikti komunikatą dėl energijos tiekimo 
saugumo ir tarptautinio 
bendradarbiavimo, kuriuo būtų toliau 
siekiama darnių ir nuoseklių ES išorės 
veiksmų energetikos srityje; todėl ragina 
Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę ryžtingai įgyvendinti 
Parlamento rekomendacijas dėl nuoseklios 
ir koordinuotos politikos parengimo, visų 
pirma skatinant ES sanglaudą 
konstruktyvaus dialogo su energijos 
tiekėjais, ypač su Rusija ir tranzito šalimis, 
pagrindu;

Or. en

Pakeitimas 94
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad ES 
netaptų priklausoma nuo trečiųjų šalių 
tiekiamos energijos, nes taip kiltų grėsmė 
ES užsienio politikos savarankiškumui; 
primena, kad įgyvendinant energijos 
tiekėjų įvairinimu grindžiamą bendrą 
Europos užsienio politiką energetikos 
srityje turi būti skubiai sprendžiami su 
energetika susiję uždaviniai; todėl ragina 
Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę ryžtingai įgyvendinti 
Parlamento rekomendacijas dėl nuoseklios 

16. įspėja apie pavojų, kad ES gali tapti 
visiškai priklausoma nuo trečiųjų šalių 
tiekiamos energijos; primena, kad 
įgyvendinant energijos tiekėjų įvairinimu 
grindžiamą bendrą Europos užsienio 
politiką energetikos srityje turi būti skubiai 
sprendžiami su energetika susiję 
uždaviniai; todėl ragina Komisijos 
pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją 
įgaliotinę ryžtingai įgyvendinti Parlamento 
rekomendacijas dėl nuoseklios ir 
koordinuotos politikos parengimo, visų 
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ir koordinuotos politikos parengimo, visų 
pirma skatinant ES sanglaudą 
konstruktyvaus dialogo su energijos 
tiekėjais, ypač su Rusija ir tranzito šalimis, 
pagrindu;

pirma skatinant ES sanglaudą 
konstruktyvaus dialogo su energijos 
tiekėjais, ypač su Rusija ir tranzito šalimis, 
pagrindu;

Or. en

Pakeitimas 95
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad ES 
netaptų priklausoma nuo trečiųjų šalių 
tiekiamos energijos, nes taip kiltų grėsmė 
ES užsienio politikos savarankiškumui; 
primena, kad įgyvendinant energijos 
tiekėjų įvairinimu grindžiamą bendrą 
Europos užsienio politiką energetikos 
srityje turi būti skubiai sprendžiami su 
energetika susiję uždaviniai; todėl ragina 
Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę ryžtingai įgyvendinti 
Parlamento rekomendacijas dėl nuoseklios 
ir koordinuotos politikos parengimo, visų 
pirma skatinant ES sanglaudą 
konstruktyvaus dialogo su energijos 
tiekėjais, ypač su Rusija ir tranzito šalimis, 
pagrindu;

16. pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad ES 
netaptų pernelyg priklausoma nuo trečiųjų 
šalių tiekiamos energijos, nes taip galėtų 
kilti grėsmė jos užsienio politikos 
savarankiškumui; primena, kad 
įgyvendinant energijos tiekėjų įvairinimu 
grindžiamą bendrą Europos užsienio 
politiką energetikos srityje turi būti skubiai 
sprendžiami su energetika susiję 
uždaviniai; todėl ragina Komisijos 
pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją 
įgaliotinę ryžtingai įgyvendinti Parlamento 
rekomendacijas dėl nuoseklios ir 
koordinuotos politikos parengimo, visų 
pirma skatinant ES sanglaudą 
konstruktyvaus dialogo su energijos 
tiekėjais, ypač su Rusija ir tranzito šalimis, 
pagrindu;

Or. en

Pakeitimas 96
Geoffrey Van Orden

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad ES 
netaptų priklausoma nuo trečiųjų šalių 
tiekiamos energijos, nes taip kiltų grėsmė 
ES užsienio politikos savarankiškumui; 
primena, kad įgyvendinant energijos 
tiekėjų įvairinimu grindžiamą bendrą
Europos užsienio politiką energetikos 
srityje turi būti skubiai sprendžiami su 
energetika susiję uždaviniai; todėl ragina 
Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę ryžtingai įgyvendinti 
Parlamento rekomendacijas dėl nuoseklios 
ir koordinuotos politikos parengimo, visų
pirma skatinant ES sanglaudą 
konstruktyvaus dialogo su energijos 
tiekėjais, ypač su Rusija ir tranzito šalimis, 
pagrindu;

16. pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad ES 
valstybės narės netaptų priklausomos nuo 
trečiųjų šalių tiekiamos energijos; primena, 
kad įgyvendinant energijos tiekėjų 
įvairinimu grindžiamą labiau suderintą 
Europos užsienio politiką energetikos 
srityje turi būti skubiai sprendžiami su 
energetika susiję uždaviniai; todėl ragina 
Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę ryžtingai įgyvendinti 
Parlamento rekomendacijas dėl nuoseklios 
ir koordinuotos politikos parengimo, visų 
pirma skatinant konstruktyvų dialogą su 
energijos tiekėjais, ypač su Rusija ir 
tranzito šalimis;

Or. en

Pakeitimas 97
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad ES 
netaptų priklausoma nuo trečiųjų šalių 
tiekiamos energijos, nes taip kiltų grėsmė 
ES užsienio politikos savarankiškumui; 
primena, kad įgyvendinant energijos 
tiekėjų įvairinimu grindžiamą bendrą 
Europos užsienio politiką energetikos 
srityje turi būti skubiai sprendžiami su 
energetika susiję uždaviniai; todėl ragina 
Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę ryžtingai įgyvendinti 
Parlamento rekomendacijas dėl nuoseklios 
ir koordinuotos politikos parengimo, visų 
pirma skatinant ES sanglaudą 
konstruktyvaus dialogo su energijos 

16. pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad ES 
netaptų priklausoma nuo trečiųjų šalių 
tiekiamos energijos, nes taip kiltų grėsmė 
ES užsienio politikos savarankiškumui; 
primena, kad turi būti skubiai sprendžiami 
su energetika susiję uždaviniai 
įgyvendinant energijos tiekėjų įvairinimu 
grindžiamą bendrą Europos užsienio 
politiką energetikos srityje, strateginius 
energetikos infrastruktūros projektus, 
pvz., „Nabucco“, ir skatinant kaimynines 
šalis priimti jos atitinkamas energijos 
vidaus rinkos taisykles; todėl ragina 
Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę ryžtingai įgyvendinti 
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tiekėjais, ypač su Rusija ir tranzito šalimis, 
pagrindu;

Parlamento rekomendacijas dėl nuoseklios 
ir koordinuotos politikos parengimo, visų 
pirma skatinant ES sanglaudą 
konstruktyvaus dialogo su energijos 
tiekėjais, ypač su Rusija, taip pat su
tranzito šalimis, pagrindu;

Or. en

Pakeitimas 98
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad ES 
netaptų priklausoma nuo trečiųjų šalių 
tiekiamos energijos, nes taip kiltų grėsmė 
ES užsienio politikos savarankiškumui; 
primena, kad įgyvendinant energijos 
tiekėjų įvairinimu grindžiamą bendrą 
Europos užsienio politiką energetikos 
srityje turi būti skubiai sprendžiami su 
energetika susiję uždaviniai; todėl ragina 
Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę ryžtingai įgyvendinti 
Parlamento rekomendacijas dėl nuoseklios 
ir koordinuotos politikos parengimo, visų 
pirma skatinant ES sanglaudą 
konstruktyvaus dialogo su energijos 
tiekėjais, ypač su Rusija ir tranzito šalimis, 
pagrindu;

16. pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad ES 
netaptų priklausoma nuo trečiųjų šalių 
tiekiamos energijos, nes taip kiltų grėsmė 
ES užsienio politikos savarankiškumui; 
primena, kad turi būti skubiai sprendžiami 
su energetika susiję uždaviniai skatinant ir 
atsinaujinančiųjų, ir vietos iškastinių 
energijos išteklių naudojimą, baigiant 
kurti veiksmingą energijos vidaus rinką ir 
įgyvendinant energijos tiekėjų įvairinimu 
grindžiamą bendrą Europos užsienio 
politiką energetikos srityje; todėl ragina 
Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę ryžtingai įgyvendinti 
Parlamento rekomendacijas dėl nuoseklios 
ir koordinuotos politikos parengimo, visų 
pirma skatinant ES sanglaudą 
konstruktyvaus dialogo su energijos 
tiekėjais, ypač su Rusija ir tranzito šalimis, 
pagrindu;

Or. en

Pakeitimas 99

Charles Tannock ECR frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad ES 
netaptų priklausoma nuo trečiųjų šalių 
tiekiamos energijos, nes taip kiltų grėsmė 
ES užsienio politikos savarankiškumui; 
primena, kad įgyvendinant energijos 
tiekėjų įvairinimu grindžiamą bendrą 
Europos užsienio politiką energetikos 
srityje turi būti skubiai sprendžiami su 
energetika susiję uždaviniai; todėl ragina 
Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę ryžtingai įgyvendinti 
Parlamento rekomendacijas dėl nuoseklios 
ir koordinuotos politikos parengimo, visų 
pirma skatinant ES sanglaudą 
konstruktyvaus dialogo su energijos 
tiekėjais, ypač su Rusija ir tranzito šalimis, 
pagrindu;

16. pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad ES 
netaptų priklausoma nuo trečiųjų šalių 
tiekiamos energijos, nes taip kiltų grėsmė 
ES užsienio politikos savarankiškumui; 
primena, kad įgyvendinant energijos 
tiekėjų įvairinimu grindžiamą bendrą 
Europos užsienio politiką energetikos 
srityje turi būti skubiai sprendžiami su 
energetika susiję uždaviniai; todėl ragina 
Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę ryžtingai įgyvendinti 
Parlamento rekomendacijas dėl nuoseklios 
ir koordinuotos politikos parengimo, visų 
pirma skatinant ES sanglaudą 
konstruktyvaus dialogo su energijos 
tiekėjais, ypač su Rusija ir tranzito šalimis, 
pagrindu; reiškia savo nepasitenkinimą 
nepakankamu Komisijos ryžtu palengvinti 
„Nabucco“ dujotiekio statybą ar kitų 
perspektyvių Pietinio koridoriaus 
alternatyvų, pvz., „Whitestream“ 
dujotiekio projekto, įgyvendinimą; 
apgailestauja, kad valstybės narės aktyviai 
remia iniciatyvas, kurios iš tikrųjų 
sutampa su pastangomis, nukreiptomis į 
energijos tiekimo šaltinių užtikrinimą ir 
įvairinimą;

Or. en

Pakeitimas 100
Krzysztof Lisek

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad ES 
netaptų priklausoma nuo trečiųjų šalių 
tiekiamos energijos, nes taip kiltų grėsmė 

16. pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad ES 
netaptų priklausoma nuo trečiųjų šalių 
tiekiamos energijos, nes taip kiltų grėsmė 
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ES užsienio politikos savarankiškumui; 
primena, kad įgyvendinant energijos 
tiekėjų įvairinimu grindžiamą bendrą 
Europos užsienio politiką energetikos 
srityje turi būti skubiai sprendžiami su 
energetika susiję uždaviniai; todėl ragina 
Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę ryžtingai įgyvendinti 
Parlamento rekomendacijas dėl nuoseklios 
ir koordinuotos politikos parengimo, visų 
pirma skatinant ES sanglaudą 
konstruktyvaus dialogo su energijos 
tiekėjais, ypač su Rusija ir tranzito šalimis, 
pagrindu;

ES užsienio politikos savarankiškumui; 
primena, kad įgyvendinant energijos 
tiekėjų įvairinimu grindžiamą bendrą 
Europos užsienio politiką energetikos 
srityje turi būti skubiai sprendžiami su 
energetika susiję uždaviniai; todėl ragina 
Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę ryžtingai įgyvendinti 
Parlamento rekomendacijas dėl nuoseklios 
ir koordinuotos politikos parengimo, visų 
pirma skatinant ES sanglaudą 
konstruktyvaus dialogo su energijos 
tiekėjais, ypač su Rusija ir tranzito šalimis, 
pagrindu; įgyvendinant ES plėtros ir 
kaimynystės politiką, įskaitant politinį 
dialogą ir praktinį bendradarbiavimą su 
partneriais, pvz., Turkija ir Ukraina, taip 
pat turėtų būti visapusiškai atsižvelgta į 
energijos tiekimo saugumą;

Or. en

Pakeitimas 101
Tunne Kelam

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16a. pabrėžia, kad būtina koordinuoti 
pasirengimą įveikti neįprastas grėsmes, 
pvz., elektroninės erdvės pavojų; ragina 
Komisiją ir Tarybą atlikti kruopščią 
grėsmių ir poreikių šioje srityje analizę ir 
parengti daugialypę ir išsamią Europos 
elektroninės erdvės saugumo strategiją, 
kurioje būtų pateikti nenumatytų atvejų 
planai kibernetinių atakų atveju;

Or. en

Pakeitimas 102
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Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16a. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę ir ES 
valstybes nares Tarybos sprendimuose, 
susijusiuose su BSGP ir misijų 
įgaliojimais, pateikti nuorodas į JT 
Saugumo Tarybos (JTST) rezoliucijas 
1325 ir 1820 ir užtikrinti, kad visose 
BSGP misijose būtų bent vienas patarėjas 
lyčių klausimais ir parengtas veiksmų 
planas, kaip įgyvendinti rezoliucijų 1325 
ir 1820 tikslus; primygtinai ragina 
Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę, ES valstybes nares 
ir misijos vadovus pasirūpinti, kad 
bendradarbiavimas ir konsultacijos su 
vietos moterų organizacijomis taptų 
įprasta kiekvienos misijos dalimi;

Or. en

Pakeitimas 103
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16a. pabrėžia, kad bendradarbiavimas su 
trečiosiomis šalimis energijos tiekimo 
srityje turi būti pagrįstas 
bendradarbiavimo ir skaidrumo 
principais, teikiant svarbą abipusiškumui; 
pabrėžia, kad energijos tiekimas neturėtų 
būti užtikrintas panaudojant karines 
priemones;

Or. en
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Pakeitimas 104
Francisco José Millán Mon

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16a. pabrėžia, kad į ES užsienio politiką 
turi būti įtrauktas Europos laisvės, 
saugumo ir teisingumo išorės aspektas; 
pakartoja, kad svarbu tinkamai valdyti 
migraciją; mano, kad būtina užtikrinti 
kilmės ir tranzito šalių bendradarbiavimą 
ir skatinti tikrą šių šalių 
bendradarbiavimą įgyvendinant pozityvių 
sąlygų politiką;

Or. es

Pakeitimas 105
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. pakartoja savo poziciją, kad klimato 
kaitos problemai tapus esmine 
tarptautinių santykių dalimi ES turi 
stiprinti savo vadovaujamąjį vaidmenį 
klimato valdymo pasauliniu lygmeniu 
srityje ir toliau plėtoti dialogą su kitais 
pagrindiniais veikėjais, pvz., su 
stiprėjančios ekonomikos valstybėmis 
(Kinija, Brazilija, Indija), Rusija, 
Jungtinėmis Amerikos Valstijomis ir 
besivystančiomis šalimis;

17. pakartoja savo poziciją, kad ES turi 
stiprinti savo vadovaujamąjį vaidmenį 
klimato valdymo pasauliniu lygmeniu 
srityje ir sistemingai integruoti klimato 
kaitos klausimus į visas išorės politikos ir 
vystomojo bendradarbiavimo sritis; 
kadangi klimato kaitos problema tapo 
esmine tarptautinių santykių dalimi ir 
nuolat kelia vis didesnę grėsmę 
tarptautiniam saugumui ir stabilumui, 
skatina dialogą su kitais pagrindiniais 
veikėjais, pvz., Jungtinėmis Amerikos 
Valstijomis, Rusija, su stiprėjančios 
ekonomikos valstybėmis (Kinija, Brazilija, 
Indija), besivystančiomis ir labiausiai 
paveiktomis šalimis;
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Or. en

Pakeitimas 106
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. pakartoja savo poziciją, kad klimato 
kaitos problemai tapus esmine tarptautinių 
santykių dalimi ES turi stiprinti savo 
vadovaujamąjį vaidmenį klimato valdymo 
pasauliniu lygmeniu srityje ir toliau plėtoti 
dialogą su kitais pagrindiniais veikėjais, 
pvz., su stiprėjančios ekonomikos 
valstybėmis (Kinija, Brazilija, Indija), 
Rusija, Jungtinėmis Amerikos Valstijomis 
ir besivystančiomis šalimis;

17. pakartoja savo poziciją, kad klimato 
kaitos problemai tapus esmine tarptautinių 
santykių dalimi ES turi stiprinti savo 
vadovaujamąjį vaidmenį klimato valdymo 
pasauliniu lygmeniu srityje ir toliau plėtoti 
dialogą su kitais pagrindiniais veikėjais, 
pvz., su stiprėjančios ekonomikos 
valstybėmis (Kinija, Brazilija, Indija), 
Rusija, Jungtinėmis Amerikos Valstijomis 
ir besivystančiomis šalimis ir kad būtina 
pasiekti visapusišką tarptautinį susitarimą 
šiai problemai išspręsti;

Or. en

Pakeitimas 107
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. pakartoja savo poziciją, kad klimato 
kaitos problemai tapus esmine tarptautinių 
santykių dalimi ES turi stiprinti savo 
vadovaujamąjį vaidmenį klimato valdymo 
pasauliniu lygmeniu srityje ir toliau plėtoti 
dialogą su kitais pagrindiniais veikėjais, 
pvz., su stiprėjančios ekonomikos 
valstybėmis (Kinija, Brazilija, Indija), 
Rusija, Jungtinėmis Amerikos Valstijomis 
ir besivystančiomis šalimis;

17. pakartoja savo poziciją, kad klimato 
kaitos problemai tapus esmine tarptautinių 
santykių dalimi ES turi stiprinti savo 
vadovaujamąjį vaidmenį klimato valdymo 
pasauliniu lygmeniu srityje ir toliau plėtoti 
dialogą su kitais pagrindiniais veikėjais, 
pvz., su stiprėjančios ekonomikos 
valstybėmis (Kinija, Brazilija, Indija), 
Rusija, Jungtinėmis Amerikos Valstijomis 
ir besivystančiomis šalimis; taip pat ragina 
Komisiją atlikti įvairių sričių vertinimą 
siekiant nustatyti, kokį poveikį klimato 
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kaita turi migracijai, kokią įtaką tai daro 
Europai ir kaip ES gali prisidėti, kad 
sušvelnintų klimato kaitos ar aplinkos 
niokojimo poveikį nukentėjusioms šalims 
ir gyventojų grupėms; ragina Komisiją ir 
Tarybą parengti nuoseklią strategiją, 
kuria būtų siekiama spręsti klimato kaitos 
poveikio nukentėjusių žmonių gyvenimui 
ir valstybėms, kurioms kyla didžiausias 
pavojus, problemą;

Or. en

Pakeitimas 108
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18. mano, kad norint vykdyti nuoseklią ES 
užsienio politiką absoliutus prioritetas turi 
būti teikiamas siekiui vystyti demokratiją, 
nes demokratinė visuomenė yra pagrindas 
žmogaus teisėms puoselėti; yra įsitikinęs, 
kad parengus naują ES institucinę 
struktūrą, ypač įkūrus EIVT ir jos
specialųjį skyrių, ES suteikta galimybė 
imtis nuoseklesnių ir efektyvesnių veiksmų 
šioje srityje; pakartoja, kad Parlamentas 
tvirtai pasiryžęs ginti žmogaus teises ir 
demokratiją pasaulyje palaikydamas 
dvišalius santykius su trečiosiomis šalimis 
ir aktyviai dalyvaudamas tarptautiniuose 
forumuose, taip pat remti tarptautines ir 
vietos pilietinės visuomenės organizacijas 
ir primena savo ilgalaikes pastangas šioje 
srityje;

18. mano, kad norint vykdyti nuoseklią ES 
užsienio politiką ir išorės veiksmus 
absoliutus prioritetas turi būti teikiamas 
siekiui vystyti demokratiją, teisinei 
valstybei ir geram valdymui, nes 
demokratinė visuomenė yra pagrindas 
žmogaus teisėms puoselėti; yra įsitikinęs, 
kad parengus naują ES institucinę 
struktūrą, ypač įkūrus EIVT ir jos 
specialųjį skyrių, ES suteikta galimybė 
imtis nuoseklesnių ir efektyvesnių veiksmų 
šioje srityje; ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę 
aktyviai siekti, kad trečiosios šalys gerbtų 
žmogaus teises, taip pat pasisakytų prieš 
žmogaus teisių pažeidimus, taikytų 
atitinkamas priemones, jei pažeidžiamos 
žmogaus teisės, ypač moterų, kurios 
sudaro pasaulio gyventojų daugumą; 
pakartoja, kad Parlamentas tvirtai pasiryžęs 
ginti moterų teises, žmogaus teises ir 
demokratiją pasaulyje palaikydamas 
dvišalius santykius su trečiosiomis šalimis 
ir aktyviai dalyvaudamas tarptautiniuose 
forumuose, taip pat remti tarptautines ir 
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vietos pilietinės visuomenės organizacijas 
ir primena savo ilgalaikes pastangas šioje 
srityje;

Or. en

Pakeitimas 109
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18. mano, kad norint vykdyti nuoseklią ES 
užsienio politiką absoliutus prioritetas turi 
būti teikiamas siekiui vystyti demokratiją, 
nes demokratinė visuomenė yra pagrindas 
žmogaus teisėms puoselėti; yra įsitikinęs, 
kad parengus naują ES institucinę 
struktūrą, ypač įkūrus EIVT ir jos 
specialųjį skyrių, ES suteikta galimybė 
imtis nuoseklesnių ir efektyvesnių veiksmų 
šioje srityje; pakartoja, kad Parlamentas 
tvirtai pasiryžęs ginti žmogaus teises ir 
demokratiją pasaulyje palaikydamas 
dvišalius santykius su trečiosiomis šalimis 
ir aktyviai dalyvaudamas tarptautiniuose 
forumuose, taip pat remti tarptautines ir 
vietos pilietinės visuomenės organizacijas 
ir primena savo ilgalaikes pastangas šioje 
srityje;

18. mano, kad norint vykdyti nuoseklią ES 
užsienio politiką absoliutus prioritetas turi 
būti teikiamas siekiui vystyti teisinę 
valstybę ir demokratinę valdžią, nes 
demokratinė visuomenė yra pagrindas 
žmogaus teisėms puoselėti; yra įsitikinęs, 
kad parengus naują ES institucinę 
struktūrą, ypač įkūrus EIVT ir jos 
specialųjį skyrių, ES suteikta galimybė 
imtis nuoseklesnių ir efektyvesnių veiksmų 
šioje srityje; pakartoja, kad Parlamentas 
tvirtai pasiryžęs ginti žmogaus teises ir 
demokratiją pasaulyje palaikydamas 
dvišalius santykius su trečiosiomis šalimis 
ir aktyviai dalyvaudamas tarptautiniuose 
forumuose, taip pat remti tarptautines ir 
vietos pilietinės visuomenės organizacijas 
ir primena savo ilgalaikes pastangas šioje 
srityje;

Or. en

Pakeitimas 110
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18. mano, kad norint vykdyti nuoseklią ES 
užsienio politiką absoliutus prioritetas turi 
būti teikiamas siekiui vystyti demokratiją, 
nes demokratinė visuomenė yra pagrindas 
žmogaus teisėms puoselėti; yra įsitikinęs, 
kad parengus naują ES institucinę 
struktūrą, ypač įkūrus EIVT ir jos 
specialųjį skyrių, ES suteikta galimybė 
imtis nuoseklesnių ir efektyvesnių veiksmų 
šioje srityje; pakartoja, kad Parlamentas 
tvirtai pasiryžęs ginti žmogaus teises ir 
demokratiją pasaulyje palaikydamas 
dvišalius santykius su trečiosiomis šalimis 
ir aktyviai dalyvaudamas tarptautiniuose 
forumuose, taip pat remti tarptautines ir 
vietos pilietinės visuomenės organizacijas 
ir primena savo ilgalaikes pastangas šioje 
srityje;

18. mano, kad norint vykdyti nuoseklią ES 
užsienio politiką absoliutus prioritetas turi 
būti teikiamas siekiui vystyti demokratiją, 
nes demokratinė visuomenė yra pagrindas 
žmogaus teisėms puoselėti; yra įsitikinęs, 
kad parengus naują ES institucinę 
struktūrą, ypač įkūrus EIVT ir jos 
specialųjį skyrių, ES suteikta galimybė 
imtis nuoseklesnių ir efektyvesnių veiksmų 
šioje srityje; pakartoja, kad Parlamentas 
tvirtai pasiryžęs ginti žmogaus teises ir 
demokratiją, tvarią aplinką ir teisingą 
visuomenę pasaulyje palaikydamas 
dvišalius santykius su trečiosiomis šalimis 
ir aktyviai dalyvaudamas tarptautiniuose 
forumuose, taip pat remti tarptautines ir 
vietos pilietinės visuomenės organizacijas 
ir primena savo ilgalaikes pastangas šioje 
srityje;

Or. en

Pakeitimas 111
Tunne Kelam

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18. mano, kad norint vykdyti nuoseklią ES 
užsienio politiką absoliutus prioritetas turi 
būti teikiamas siekiui vystyti demokratiją, 
nes demokratinė visuomenė yra pagrindas 
žmogaus teisėms puoselėti; yra įsitikinęs, 
kad parengus naują ES institucinę 
struktūrą, ypač įkūrus EIVT ir jos 
specialųjį skyrių, ES suteikta galimybė 
imtis nuoseklesnių ir efektyvesnių veiksmų 
šioje srityje; pakartoja, kad Parlamentas 
tvirtai pasiryžęs ginti žmogaus teises ir 
demokratiją pasaulyje palaikydamas 
dvišalius santykius su trečiosiomis šalimis 

18. mano, kad norint vykdyti nuoseklią ES 
užsienio politiką absoliutus prioritetas turi 
būti teikiamas siekiui vystyti demokratiją, 
nes demokratinė visuomenė yra pagrindas 
žmogaus teisėms puoselėti, taip pat 
stabilumui didinti; taigi pakartoja savo 
poziciją, kad būtina ryžtingai įtraukti 
žmogaus teisių klausimą į ES užsienio 
politiką; yra įsitikinęs, kad parengus naują 
ES institucinę struktūrą, ypač įkūrus EIVT 
ir jos specialųjį skyrių, ES suteikta 
galimybė imtis nuoseklesnių ir 
efektyvesnių veiksmų šioje srityje; 
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ir aktyviai dalyvaudamas tarptautiniuose 
forumuose, taip pat remti tarptautines ir 
vietos pilietinės visuomenės organizacijas 
ir primena savo ilgalaikes pastangas šioje 
srityje;

pakartoja, kad Parlamentas tvirtai pasiryžęs 
ginti žmogaus teises ir demokratiją 
pasaulyje palaikydamas dvišalius santykius 
su trečiosiomis šalimis ir aktyviai 
dalyvaudamas tarptautiniuose forumuose, 
taip pat remti tarptautines ir vietos 
pilietinės visuomenės organizacijas ir 
primena savo ilgalaikes pastangas šioje 
srityje; toliau ragina Komisijos 
pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją 
įgaliotinę užtikrinti veiksmingą Gairių dėl 
žmogaus teisių gynėjų įgyvendinimą visais 
aspektais; atsižvelgdamas į didėjantį 
grubių tikėjimo laisvės pažeidimų skaičių, 
ragina Komisiją atlikti išsamų vertinimą 
ir įtraukti tikėjimo laisvės klausimą į ES 
žmogaus teisių politiką;

Or. en

Pakeitimas 112
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18. mano, kad norint vykdyti nuoseklią ES 
užsienio politiką absoliutus prioritetas turi 
būti teikiamas siekiui vystyti demokratiją, 
nes demokratinė visuomenė yra pagrindas 
žmogaus teisėms puoselėti; yra įsitikinęs, 
kad parengus naują ES institucinę 
struktūrą, ypač įkūrus EIVT ir jos 
specialųjį skyrių, ES suteikta galimybė 
imtis nuoseklesnių ir efektyvesnių veiksmų 
šioje srityje; pakartoja, kad Parlamentas 
tvirtai pasiryžęs ginti žmogaus teises ir 
demokratiją pasaulyje palaikydamas 
dvišalius santykius su trečiosiomis šalimis 
ir aktyviai dalyvaudamas tarptautiniuose 
forumuose, taip pat remti tarptautines ir 
vietos pilietinės visuomenės organizacijas 
ir primena savo ilgalaikes pastangas šioje 
srityje;

18. mano, kad norint vykdyti ES vertybes 
atitinkančią užsienio politiką absoliutus 
prioritetas turi būti teikiamas siekiui vystyti 
demokratiją, nes demokratinė visuomenė 
yra pagrindas žmogaus teisėms puoselėti; 
yra įsitikinęs, kad parengus naują ES 
institucinę struktūrą, ypač įkūrus EIVT ir 
jos specialųjį skyrių, ES suteikta galimybė 
imtis nuoseklesnių ir efektyvesnių veiksmų 
šioje srityje; pakartoja, kad Parlamentas 
tvirtai pasiryžęs ginti žmogaus teises ir 
demokratiją pasaulyje palaikydamas 
dvišalius santykius su trečiosiomis šalimis 
ir aktyviai dalyvaudamas tarptautiniuose 
forumuose, taip pat remti tarptautines ir 
vietos pilietinės visuomenės organizacijas 
ir primena savo ilgalaikes pastangas šioje 
srityje;
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Or. en

Pakeitimas 113
Nirj Deva

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18. mano, kad norint vykdyti nuoseklią ES 
užsienio politiką absoliutus prioritetas turi 
būti teikiamas siekiui vystyti demokratiją, 
nes demokratinė visuomenė yra pagrindas 
žmogaus teisėms puoselėti; yra įsitikinęs, 
kad parengus naują ES institucinę 
struktūrą, ypač įkūrus EIVT ir jos 
specialųjį skyrių, ES suteikta galimybė 
imtis nuoseklesnių ir efektyvesnių veiksmų 
šioje srityje; pakartoja, kad Parlamentas 
tvirtai pasiryžęs ginti žmogaus teises ir 
demokratiją pasaulyje palaikydamas 
dvišalius santykius su trečiosiomis šalimis 
ir aktyviai dalyvaudamas tarptautiniuose 
forumuose, taip pat remti tarptautines ir 
vietos pilietinės visuomenės organizacijas 
ir primena savo ilgalaikes pastangas šioje 
srityje;

18. mano, kad norint vykdyti nuoseklią ES 
užsienio politiką prioritetas turi būti 
teikiamas siekiui vystyti demokratiją, nes 
demokratinė visuomenė yra pagrindas 
žmogaus teisėms puoselėti; yra įsitikinęs, 
kad parengus naują ES institucinę 
struktūrą, ypač įkūrus EIVT ir jos 
specialųjį skyrių, ES suteikta galimybė 
imtis nuoseklesnių ir efektyvesnių veiksmų 
šioje srityje; pakartoja, kad Parlamentas 
tvirtai pasiryžęs ginti žmogaus teises ir 
demokratiją pasaulyje palaikydamas 
dvišalius santykius su trečiosiomis šalimis 
ir aktyviai dalyvaudamas tarptautiniuose 
forumuose, taip pat remti tarptautines ir 
vietos pilietinės visuomenės organizacijas 
ir primena savo ilgalaikes pastangas šioje 
srityje;

Or. en

Pakeitimas 114
Elmar Brok

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18a. mano, kad religijos laisvė visame 
pasaulyje, kuriame plačiai paplitusi 
krikščionybė, ir skirtingų religijų dialogas 
– nauji pagrindiniai BUSP klausimai; 
todėl ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę sukurti 
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nuolatinius pajėgumus EIVT Žmogaus 
teisių direktorate, kad būtų stebima 
padėtis vyriausybinių ir visuomeninių 
religijos laisvės ir susijusių teisių 
apribojimų srityje;

Or. en

Pakeitimas 115
György Schöpflin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18a. atkreipia dėmesį į naujos kartos 
saugumo iššūkius ir pavojus; pvz., 
kibernetinius antpuolius, socialinius 
neramumus, politinius maištavimus, 
pasaulinius nusikaltėlių tinklus ir 
ekonominės veiklos rūšis, kurios kelia 
pavojų teisinės valstybės ir demokratijos 
principams, ir pabrėžia šioms 
aplinkybėms skirtų strateginių planų 
parengimo svarbą;

Or. en

Pakeitimas 116
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18a. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę 
užtikrinti, kad bendrosios užsienio ir 
saugumo politikos (BUSP) sritys ir 
veiksmai padėtų visiškai įgyvendinti JT 
Saugumo Tarybos rezoliuciją (JTSTR) 
Nr. 1325 (2000) dėl moterų, taikos ir 
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saugumo, kurioje moterys skatinamos 
dalyvauti visuose konfliktų sprendimo 
aspektuose ir visais lygmenimis; taip pat 
ragina įgyvendinant BUSP atsižvelgti į 
JTSTR 1820 (2008) dėl seksualinio 
smurto konfliktų zonose ir pasibaigus 
konfliktams, taip pat į vėlesnes JTSTR 
1888 (2009), 1889 (2009) 1960 (2010), 
kurios pagrįstos pirmiau minėtomis 
rezoliucijomis; laiko nepriimtina tai, kad 
iki šiol tik viena moteris užėmė aukštas 
pareigas Europos išorės veiksmų 
tarnyboje (EIVT) ir tik viena moteris yra 
iš 11 ES specialiųjų įgaliotinių;

Or. en

Pakeitimas 117
Ernst Strasser, Mario Mauro, Elmar Brok

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18a. mano, kad religijos ar tikėjimo laisvė 
pasauliniu mastu – svarbiausias 
bendrosios užsienio ir saugumo politikos 
(BUSP) klausimas; pabrėžia, kad tai ne 
tik esminė žmogaus teisė, bet ir priemonė 
kovoti su diskriminacija dėl religijos, 
didinant politinį ir visuomeninį 
stabilumą; todėl ragina Komisijos 
pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją 
įgaliotinę kuo skubiau parengti ES 
strategiją dėl žmogaus teisės į religijos ar 
tikėjimo laisvę įgyvendinimo;

Or. en
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Pakeitimas 118
Geoffrey Van Orden

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19. pabrėžia, kad veiksminga daugiašalė
politika turėtų būti pagrindinis Sąjungos 
strateginis interesas ir kad šiomis 
aplinkybėmis ES turėtų imtis 
vadovaujamojo vaidmens tarptautinio 
bendradarbiavimo srityje, skatinti 
tarptautinį susitarimą konkrečiais 
klausimais ir pažangius veiksmus 
pasauliniu lygmeniu; pabrėžia, kad būtina 
skubiai spręsti visų ES piliečių 
susirūpinimą keliančius visuotinius 
klausimus, pvz., dėl terorizmo, organizuoto 
nusikalstamumo, energetinio saugumo, 
klimato kaitos, Tūkstantmečio vystymosi 
tikslų (TVT) siekio ir skurdo panaikinimo, 
masinio naikinimo ginklų neplatinimo ir 
nusiginklavimo, migracijos valdymo bei 
žmogaus teisių ir pilietinių laisvių 
skatinimo; laikosi nuomonės, kad ES 
norint laikytis tvirtos vieningos pozicijos 
sprendžiant visuotinius klausimus JT 
sistemoje ji turi ne tik išsaugoti turimą 
stebėtojos statusą, bet ir užsitikrinti 
Jungtinėse Tautose papildomų teisių – tai 
būtų savaime suprantama įsigaliojusios 
Lisabonos sutarties pasekmė; ragina ES 
tobulinti savo konsultavimosi su JT 
šalimis narėmis strategiją ir taktiką ir 
suprantamai paaiškinti, kokio pobūdžio 
organizacija yra ES, ir, atsižvelgiant į 
įgaliojimus, kurie jai suteikti pagal 
sutartis, pagrįsti, kaip ji skiriasi nuo kitų 
regioninių organizacijų; rekomenduoja 
įtraukti ES teisių Jungtinėse Tautose 
klausimą į dvišalių ir daugiašalių 
aukščiausiojo lygio susitikimų su 
strateginiais partneriais darbotvarkę; 
mano, kad norint rasti didžiausių 
regioninių ir pasaulinių problemų 
sprendimus itin svarbu bendrauti su ES 

19. pabrėžia, kad valstybių narių 
saugumas ir klestėjimas turėtų būti 
pagrindinis Sąjungos strateginis interesas ir 
kad šiomis aplinkybėmis ES turėtų imtis 
vadovaujamojo vaidmens tarptautinio 
bendradarbiavimo srityje, skatinti 
tarptautinį susitarimą konkrečiais 
klausimais ir pažangius veiksmus 
pasauliniu lygmeniu; pabrėžia, kad būtina 
skubiai spręsti visų ES piliečių 
susirūpinimą keliančius visuotinius 
klausimus, pvz., dėl terorizmo, organizuoto 
nusikalstamumo, energetinio saugumo, 
klimato kaitos, Tūkstantmečio vystymosi 
tikslų (TVT) siekio ir skurdo panaikinimo, 
masinio naikinimo ginklų neplatinimo ir 
nusiginklavimo, priešpėstinių minų 
išnaikinimo, imigracijos kontrolės bei 
žmogaus teisių ir pilietinių laisvių 
skatinimo;
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strateginiais partneriais; be to, 
rekomenduoja vystyti strategines 
partnerystes atsižvelgiant į 
daugiašališkumo aspektą, t. y. įtraukti 
visuotinės svarbos klausimus į ES dvišalių 
ir daugiašalių aukščiausiojo lygio 
susitikimų darbotvarkes;

Or. en

Pakeitimas 119
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19. pabrėžia, kad veiksminga daugiašalė 
politika turėtų būti pagrindinis Sąjungos 
strateginis interesas ir kad šiomis 
aplinkybėmis ES turėtų imtis 
vadovaujamojo vaidmens tarptautinio 
bendradarbiavimo srityje, skatinti 
tarptautinį susitarimą konkrečiais 
klausimais ir pažangius veiksmus 
pasauliniu lygmeniu; pabrėžia, kad būtina 
skubiai spręsti visų ES piliečių 
susirūpinimą keliančius visuotinius 
klausimus, pvz., dėl terorizmo, organizuoto 
nusikalstamumo, energetinio saugumo, 
klimato kaitos, Tūkstantmečio vystymosi 
tikslų (TVT) siekio ir skurdo panaikinimo, 
masinio naikinimo ginklų neplatinimo ir 
nusiginklavimo, migracijos valdymo bei 
žmogaus teisių ir pilietinių laisvių 
skatinimo; laikosi nuomonės, kad ES 
norint laikytis tvirtos vieningos pozicijos 
sprendžiant visuotinius klausimus JT 
sistemoje ji turi ne tik išsaugoti turimą 
stebėtojos statusą, bet ir užsitikrinti 
Jungtinėse Tautose papildomų teisių – tai 
būtų savaime suprantama įsigaliojusios 
Lisabonos sutarties pasekmė; ragina ES 
tobulinti savo konsultavimosi su JT 
šalimis narėmis strategiją ir taktiką ir 

19. pabrėžia, kad veiksminga daugiašalė 
politika turėtų būti pagrindinis Sąjungos 
strateginis interesas ir kad šiomis 
aplinkybėmis ES turėtų imtis 
vadovaujamojo vaidmens tarptautinio 
bendradarbiavimo srityje, skatinti 
tarptautinį susitarimą konkrečiais 
klausimais ir pažangius veiksmus 
pasauliniu lygmeniu; pabrėžia, kad būtina 
skubiai spręsti visų ES piliečių 
susirūpinimą keliančius visuotinius 
klausimus, pvz., dėl terorizmo, organizuoto 
nusikalstamumo, energetinio saugumo, 
klimato kaitos, Tūkstantmečio vystymosi 
tikslų (TVT) siekio ir skurdo panaikinimo, 
masinio naikinimo ginklų neplatinimo ir 
nusiginklavimo, migracijos valdymo bei 
žmogaus teisių ir pilietinių laisvių 
skatinimo;
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suprantamai paaiškinti, kokio pobūdžio 
organizacija yra ES, ir, atsižvelgiant į 
įgaliojimus, kurie jai suteikti pagal 
sutartis, pagrįsti, kaip ji skiriasi nuo kitų 
regioninių organizacijų; rekomenduoja 
įtraukti ES teisių Jungtinėse Tautose 
klausimą į dvišalių ir daugiašalių 
aukščiausiojo lygio susitikimų su 
strateginiais partneriais darbotvarkę; 
mano, kad norint rasti didžiausių 
regioninių ir pasaulinių problemų 
sprendimus itin svarbu bendrauti su ES 
strateginiais partneriais; be to, 
rekomenduoja vystyti strategines 
partnerystes atsižvelgiant į 
daugiašališkumo aspektą, t. y. įtraukti 
visuotinės svarbos klausimus į ES dvišalių 
ir daugiašalių aukščiausiojo lygio 
susitikimų darbotvarkes;

Or. en

Pakeitimas 120
Gabriele Albertini

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19. pabrėžia, kad veiksminga daugiašalė 
politika turėtų būti pagrindinis Sąjungos 
strateginis interesas ir kad šiomis 
aplinkybėmis ES turėtų imtis 
vadovaujamojo vaidmens tarptautinio 
bendradarbiavimo srityje, skatinti 
tarptautinį susitarimą konkrečiais 
klausimais ir pažangius veiksmus 
pasauliniu lygmeniu; pabrėžia, kad būtina 
skubiai spręsti visų ES piliečių 
susirūpinimą keliančius visuotinius 
klausimus, pvz., dėl terorizmo, organizuoto 
nusikalstamumo, energetinio saugumo, 
klimato kaitos, Tūkstantmečio vystymosi 
tikslų (TVT) siekio ir skurdo panaikinimo, 
masinio naikinimo ginklų neplatinimo ir 

19. pabrėžia, kad veiksminga daugiašalė 
politika turėtų būti pagrindinis Sąjungos 
strateginis interesas ir kad šiomis 
aplinkybėmis ES turėtų imtis 
vadovaujamojo vaidmens tarptautinio 
bendradarbiavimo srityje, skatinti 
tarptautinį susitarimą konkrečiais 
klausimais ir pažangius veiksmus 
pasauliniu lygmeniu; pabrėžia, kad būtina 
skubiai spręsti visų ES piliečių 
susirūpinimą keliančius visuotinius 
klausimus, pvz., dėl terorizmo, organizuoto 
nusikalstamumo, energetinio saugumo, 
klimato kaitos, Tūkstantmečio vystymosi 
tikslų (TVT) siekio ir skurdo panaikinimo, 
masinio naikinimo ginklų neplatinimo ir 
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nusiginklavimo, migracijos valdymo bei 
žmogaus teisių ir pilietinių laisvių 
skatinimo; laikosi nuomonės, kad ES 
norint laikytis tvirtos vieningos pozicijos 
sprendžiant visuotinius klausimus JT 
sistemoje ji turi ne tik išsaugoti turimą 
stebėtojos statusą, bet ir užsitikrinti 
Jungtinėse Tautose papildomų teisių – tai 
būtų savaime suprantama įsigaliojusios 
Lisabonos sutarties pasekmė; ragina ES 
tobulinti savo konsultavimosi su JT 
šalimis narėmis strategiją ir taktiką ir 
suprantamai paaiškinti, kokio pobūdžio 
organizacija yra ES, ir, atsižvelgiant į 
įgaliojimus, kurie jai suteikti pagal 
sutartis, pagrįsti, kaip ji skiriasi nuo kitų 
regioninių organizacijų; rekomenduoja 
įtraukti ES teisių Jungtinėse Tautose
klausimą į dvišalių ir daugiašalių 
aukščiausiojo lygio susitikimų su 
strateginiais partneriais darbotvarkę; mano, 
kad norint rasti didžiausių regioninių ir 
pasaulinių problemų sprendimus itin 
svarbu bendrauti su ES strateginiais 
partneriais; be to, rekomenduoja vystyti 
strategines partnerystes atsižvelgiant į 
daugiašališkumo aspektą, t. y. įtraukti 
visuotinės svarbos klausimus į ES dvišalių 
ir daugiašalių aukščiausiojo lygio 
susitikimų darbotvarkes;

nusiginklavimo, migracijos valdymo bei 
žmogaus teisių ir pilietinių laisvių 
skatinimo; laikosi nuomonės, kad ES turi 
būti suteiktos būtinos priemonės
Jungtinių Tautų Generalinėje 
Asamblėjoje norint, kad naujieji ES 
atstovai veiksmingai spręstų visuotinius 
klausimus, o ES išsaugotų  turimą 
stebėtojos statusą; tuo tikslu ragina ES 
visapusiškai ir išsamiai konsultuotis su JT 
šalimis narėmis; rekomenduoja įtraukti ES 
veiksmingo dalyvavimo JT Generalinės 
Asamblėjos darbe klausimą į dvišalių ir 
daugiašalių aukščiausiojo lygio susitikimų 
su strateginiais partneriais darbotvarkę; 
mano, kad norint rasti didžiausių 
regioninių ir pasaulinių problemų 
sprendimus itin svarbu bendrauti su ES 
strateginiais partneriais; be to, 
rekomenduoja vystyti strategines 
partnerystes atsižvelgiant į 
daugiašališkumo aspektą, t. y. įtraukti 
visuotinės svarbos klausimus į ES dvišalių 
ir daugiašalių aukščiausiojo lygio 
susitikimų darbotvarkes;

Or. en

Pakeitimas 121
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19. pabrėžia, kad veiksminga daugiašalė 
politika turėtų būti pagrindinis Sąjungos 
strateginis interesas ir kad šiomis 
aplinkybėmis ES turėtų imtis 
vadovaujamojo vaidmens tarptautinio 

19. pabrėžia, kad veiksminga daugiašalė 
politika turėtų būti pasaulinio valdymo 
metodu ir kad šiomis aplinkybėmis ES 
turėtų imtis vadovaujamojo vaidmens
žmogaus teisių ir demokratijos skatinimo, 



PE452.878v03-00 76/180 AM\859936LT.doc

LT

bendradarbiavimo srityje, skatinti 
tarptautinį susitarimą konkrečiais 
klausimais ir pažangius veiksmus 
pasauliniu lygmeniu; pabrėžia, kad būtina 
skubiai spręsti visų ES piliečių 
susirūpinimą keliančius visuotinius 
klausimus, pvz., dėl terorizmo, organizuoto 
nusikalstamumo, energetinio saugumo,
klimato kaitos, Tūkstantmečio vystymosi 
tikslų (TVT) siekio ir skurdo panaikinimo, 
masinio naikinimo ginklų neplatinimo ir 
nusiginklavimo, migracijos valdymo bei 
žmogaus teisių ir pilietinių laisvių 
skatinimo; laikosi nuomonės, kad ES 
norint laikytis tvirtos vieningos pozicijos 
sprendžiant visuotinius klausimus JT 
sistemoje ji turi ne tik išsaugoti turimą 
stebėtojos statusą, bet ir užsitikrinti 
Jungtinėse Tautose papildomų teisių – tai 
būtų savaime suprantama įsigaliojusios 
Lisabonos sutarties pasekmė; ragina ES 
tobulinti savo konsultavimosi su JT 
šalimis narėmis strategiją ir taktiką ir 
suprantamai paaiškinti, kokio pobūdžio 
organizacija yra ES, ir, atsižvelgiant į 
įgaliojimus, kurie jai suteikti pagal 
sutartis, pagrįsti, kaip ji skiriasi nuo kitų
regioninių organizacijų; rekomenduoja 
įtraukti ES teisių Jungtinėse Tautose 
klausimą į dvišalių ir daugiašalių 
aukščiausiojo lygio susitikimų su 
strateginiais partneriais darbotvarkę; 
mano, kad norint rasti didžiausių 
regioninių ir pasaulinių problemų 
sprendimus itin svarbu bendrauti su ES 
strateginiais partneriais; be to, 
rekomenduoja vystyti strategines 
partnerystes atsižvelgiant į 
daugiašališkumo aspektą, t. y. įtraukti 
visuotinės svarbos klausimus į ES dvišalių 
ir daugiašalių aukščiausiojo lygio 
susitikimų darbotvarkes;;

tarptautinės teisės ir teisinės valstybės 
stiprinimo pasauliniu lygmeniu, taip pat 
tarptautinio bendradarbiavimo ir 
susitarimo konkrečiais klausimais 
skatinimo srityse; pabrėžia, kad būtina 
skubiai spręsti visų ES piliečių 
susirūpinimą keliančius visuotinius 
klausimus, pvz., dėl kovos su terorizmu, 
organizuoto nusikalstamumo, pandemijos 
ir klimato kaitos, Tūkstantmečio vystymosi 
tikslų (TVT) siekio užtikrinimo ir skurdo 
panaikinimo, energetinio saugumo 
užtikrinimo, masinio naikinimo ginklų 
neplatinimo ir nusiginklavimo; laikosi 
nuomonės, kad ES norint laikytis tvirtos 
vieningos pozicijos sprendžiant visuotinius 
klausimus JT sistemoje ji turi posėdžiauti 
Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje – tai 
būtų įsigaliojusios Lisabonos sutarties 
pasekmė; ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę ir ES 
valstybes nares tobulinti savo 
konsultavimosi strategiją ir taktiką ir 
veiksmus JT sistemoje; mano, kad norint 
rasti didžiausių regioninių ir pasaulinių 
problemų sprendimus itin svarbu bendrauti 
su ES strateginiais partneriais; be to, 
rekomenduoja vystyti strategines 
partnerystes atsižvelgiant į 
daugiašališkumo aspektą, t. y. įtraukti 
visuotinės svarbos klausimus į ES dvišalių 
ir daugiašalių aukščiausiojo lygio 
susitikimų darbotvarkes;

Or. en
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Pakeitimas 122

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19. pabrėžia, kad veiksminga daugiašalė 
politika turėtų būti pagrindinis Sąjungos 
strateginis interesas ir kad šiomis 
aplinkybėmis ES turėtų imtis 
vadovaujamojo vaidmens tarptautinio 
bendradarbiavimo srityje, skatinti 
tarptautinį susitarimą konkrečiais 
klausimais ir pažangius veiksmus 
pasauliniu lygmeniu; pabrėžia, kad būtina 
skubiai spręsti visų ES piliečių 
susirūpinimą keliančius visuotinius 
klausimus, pvz., dėl terorizmo, organizuoto 
nusikalstamumo, energetinio saugumo, 
klimato kaitos, Tūkstantmečio vystymosi 
tikslų (TVT) siekio ir skurdo panaikinimo, 
masinio naikinimo ginklų neplatinimo ir 
nusiginklavimo, migracijos valdymo bei 
žmogaus teisių ir pilietinių laisvių 
skatinimo; laikosi nuomonės, kad ES 
norint laikytis tvirtos vieningos pozicijos 
sprendžiant visuotinius klausimus JT 
sistemoje ji turi ne tik išsaugoti turimą 
stebėtojos statusą, bet ir užsitikrinti 
Jungtinėse Tautose papildomų teisių – tai 
būtų savaime suprantama įsigaliojusios 
Lisabonos sutarties pasekmė; ragina ES 
tobulinti savo konsultavimosi su JT šalimis 
narėmis strategiją ir taktiką ir suprantamai 
paaiškinti, kokio pobūdžio organizacija yra 
ES, ir, atsižvelgiant į įgaliojimus, kurie jai 
suteikti pagal sutartis, pagrįsti, kaip ji 
skiriasi nuo kitų regioninių organizacijų; 
rekomenduoja įtraukti ES teisių Jungtinėse 
Tautose klausimą į dvišalių ir daugiašalių 
aukščiausiojo lygio susitikimų su 
strateginiais partneriais darbotvarkę; mano, 
kad norint rasti didžiausių regioninių ir 
pasaulinių problemų sprendimus itin 

19. pabrėžia, kad veiksminga daugiašalė 
politika ir pasaulinis valdymas turėtų būti 
pagrindinis Sąjungos strateginis interesas ir 
kad šiomis aplinkybėmis ES turėtų imtis 
vadovaujamojo vaidmens tarptautinio 
bendradarbiavimo srityje, skatinti 
tarptautinį susitarimą konkrečiais 
klausimais, remti tarptautines institucijas
ir pažangius veiksmus pasauliniu 
lygmeniu; pabrėžia, kad būtina skubiai 
spręsti visų ES piliečių susirūpinimą 
keliančius visuotinius klausimus, pvz., dėl 
terorizmo, organizuoto nusikalstamumo, 
energetinio saugumo, klimato kaitos, 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT) 
siekio ir skurdo panaikinimo, masinio 
naikinimo ginklų neplatinimo, taikaus 
konfliktų sprendimo ir nusiginklavimo, 
migracijos valdymo bei žmogaus teisių ir 
pilietinių laisvių skatinimo; laikosi 
nuomonės, kad ES norint laikytis tvirtos 
vieningos pozicijos sprendžiant visuotinius 
klausimus JT sistemoje ji turi ne tik 
išsaugoti turimą stebėtojos statusą, bet ir 
užsitikrinti Jungtinėse Tautose papildomų 
teisių – tai būtų savaime suprantama 
įsigaliojusios Lisabonos sutarties pasekmė; 
ragina ES tobulinti savo konsultavimosi su 
JT šalimis narėmis strategiją ir taktiką ir 
suprantamai paaiškinti, kokio pobūdžio 
organizacija yra ES, ir, atsižvelgiant į 
įgaliojimus, kurie jai suteikti pagal sutartis, 
pagrįsti, kaip ji skiriasi nuo kitų regioninių 
organizacijų; rekomenduoja įtraukti ES 
teisių Jungtinėse Tautose klausimą į 
dvišalių ir daugiašalių aukščiausiojo lygio 
susitikimų su strateginiais partneriais 
darbotvarkę; mano, kad norint rasti 
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svarbu bendrauti su ES strateginiais 
partneriais; be to, rekomenduoja vystyti 
strategines partnerystes atsižvelgiant į 
daugiašališkumo aspektą, t. y. įtraukti 
visuotinės svarbos klausimus į ES dvišalių 
ir daugiašalių aukščiausiojo lygio 
susitikimų darbotvarkes;

didžiausių regioninių ir pasaulinių 
problemų sprendimus itin svarbu bendrauti 
su ES strateginiais partneriais; be to, 
rekomenduoja vystyti strategines 
partnerystes atsižvelgiant į 
daugiašališkumo aspektą, t. y. įtraukti 
visuotinės svarbos klausimus į ES dvišalių 
ir daugiašalių aukščiausiojo lygio 
susitikimų darbotvarkes; primena apie 
geresnę ES fondo stebėseną, atsižvelgiant 
į 2009 m. Europos Audito Rūmų 
specialiąją ataskaitą Nr. 15;

Or. en

Pakeitimas 123
Tunne Kelam

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19. pabrėžia, kad veiksminga daugiašalė 
politika turėtų būti pagrindinis Sąjungos 
strateginis interesas ir kad šiomis 
aplinkybėmis ES turėtų imtis 
vadovaujamojo vaidmens tarptautinio 
bendradarbiavimo srityje, skatinti 
tarptautinį susitarimą konkrečiais 
klausimais ir pažangius veiksmus 
pasauliniu lygmeniu; pabrėžia, kad būtina 
skubiai spręsti visų ES piliečių 
susirūpinimą keliančius visuotinius 
klausimus, pvz., dėl terorizmo, organizuoto 
nusikalstamumo, energetinio saugumo, 
klimato kaitos, Tūkstantmečio vystymosi 
tikslų (TVT) siekio ir skurdo panaikinimo, 
masinio naikinimo ginklų neplatinimo ir 
nusiginklavimo, migracijos valdymo bei 
žmogaus teisių ir pilietinių laisvių 
skatinimo; laikosi nuomonės, kad ES 
norint laikytis tvirtos vieningos pozicijos 
sprendžiant visuotinius klausimus JT 
sistemoje ji turi ne tik išsaugoti turimą 
stebėtojos statusą, bet ir užsitikrinti 

19. pabrėžia, kad veiksminga daugiašalė 
politika turėtų būti pagrindinis Sąjungos 
strateginis interesas ir kad šiomis 
aplinkybėmis ES turėtų imtis 
vadovaujamojo vaidmens tarptautinio 
bendradarbiavimo srityje, skatinti 
tarptautinį susitarimą konkrečiais 
klausimais ir pažangius veiksmus 
pasauliniu lygmeniu; pabrėžia, kad būtina 
skubiai spręsti visų ES piliečių 
susirūpinimą keliančius visuotinius 
klausimus, pvz., dėl terorizmo, organizuoto 
nusikalstamumo, energetinio saugumo, 
klimato kaitos, elektroninio saugumo, 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT) 
siekio ir skurdo panaikinimo, masinio 
naikinimo ginklų neplatinimo ir 
nusiginklavimo, migracijos valdymo bei 
žmogaus teisių ir pilietinių laisvių 
skatinimo; laikosi nuomonės, kad ES 
norint laikytis tvirtos vieningos pozicijos 
sprendžiant visuotinius klausimus JT 
sistemoje ji turi ne tik išsaugoti turimą 
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Jungtinėse Tautose papildomų teisių – tai 
būtų savaime suprantama įsigaliojusios 
Lisabonos sutarties pasekmė; ragina ES 
tobulinti savo konsultavimosi su JT šalimis 
narėmis strategiją ir taktiką ir suprantamai 
paaiškinti, kokio pobūdžio organizacija yra 
ES, ir, atsižvelgiant į įgaliojimus, kurie jai 
suteikti pagal sutartis, pagrįsti, kaip ji 
skiriasi nuo kitų regioninių organizacijų; 
rekomenduoja įtraukti ES teisių Jungtinėse 
Tautose klausimą į dvišalių ir daugiašalių 
aukščiausiojo lygio susitikimų su 
strateginiais partneriais darbotvarkę; mano, 
kad norint rasti didžiausių regioninių ir 
pasaulinių problemų sprendimus itin 
svarbu bendrauti su ES strateginiais 
partneriais; be to, rekomenduoja vystyti 
strategines partnerystes atsižvelgiant į 
daugiašališkumo aspektą, t. y. įtraukti 
visuotinės svarbos klausimus į ES dvišalių 
ir daugiašalių aukščiausiojo lygio 
susitikimų darbotvarkes;

stebėtojos statusą, bet ir užsitikrinti 
Jungtinėse Tautose papildomų teisių – tai 
būtų savaime suprantama įsigaliojusios 
Lisabonos sutarties pasekmė; ragina ES 
tobulinti savo konsultavimosi su JT šalimis 
narėmis strategiją ir taktiką ir suprantamai 
paaiškinti, kokio pobūdžio organizacija yra 
ES, ir, atsižvelgiant į įgaliojimus, kurie jai 
suteikti pagal sutartis, pagrįsti, kaip ji 
skiriasi nuo kitų regioninių organizacijų; 
rekomenduoja įtraukti ES teisių Jungtinėse 
Tautose klausimą į dvišalių ir daugiašalių 
aukščiausiojo lygio susitikimų su 
strateginiais partneriais darbotvarkę; mano, 
kad norint rasti didžiausių regioninių ir 
pasaulinių problemų sprendimus itin 
svarbu bendrauti su ES strateginiais 
partneriais; be to, rekomenduoja vystyti 
strategines partnerystes atsižvelgiant į 
daugiašališkumo aspektą, t. y. įtraukti 
visuotinės svarbos klausimus į ES dvišalių 
ir daugiašalių aukščiausiojo lygio 
susitikimų darbotvarkes;

Or. en

Pakeitimas 124
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19. pabrėžia, kad veiksminga daugiašalė 
politika turėtų būti pagrindinis Sąjungos 
strateginis interesas ir kad šiomis 
aplinkybėmis ES turėtų imtis 
vadovaujamojo vaidmens tarptautinio 
bendradarbiavimo srityje, skatinti 
tarptautinį susitarimą konkrečiais 
klausimais ir pažangius veiksmus 
pasauliniu lygmeniu; pabrėžia, kad būtina 
skubiai spręsti visų ES piliečių 
susirūpinimą keliančius visuotinius 
klausimus, pvz., dėl terorizmo, organizuoto 

19. pabrėžia, kad veiksminga daugiašalė 
politika turėtų būti pagrindinis Sąjungos 
strateginis interesas ir kad šiomis 
aplinkybėmis ES turėtų imtis 
vadovaujamojo vaidmens tarptautinio 
bendradarbiavimo srityje, skatinti 
tarptautinį susitarimą konkrečiais 
klausimais ir pažangius veiksmus 
pasauliniu lygmeniu; pabrėžia, kad būtina 
skubiai spręsti visų ES piliečių 
susirūpinimą keliančius visuotinius 
klausimus, pvz., dėl terorizmo, organizuoto 
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nusikalstamumo, energetinio saugumo, 
klimato kaitos, Tūkstantmečio vystymosi 
tikslų (TVT) siekio ir skurdo panaikinimo, 
masinio naikinimo ginklų neplatinimo ir 
nusiginklavimo, migracijos valdymo bei 
žmogaus teisių ir pilietinių laisvių 
skatinimo; laikosi nuomonės, kad ES 
norint laikytis tvirtos vieningos pozicijos 
sprendžiant visuotinius klausimus JT 
sistemoje ji turi ne tik išsaugoti turimą 
stebėtojos statusą, bet ir užsitikrinti 
Jungtinėse Tautose papildomų teisių – tai 
būtų savaime suprantama įsigaliojusios 
Lisabonos sutarties pasekmė; ragina ES 
tobulinti savo konsultavimosi su JT šalimis 
narėmis strategiją ir taktiką ir suprantamai 
paaiškinti, kokio pobūdžio organizacija yra 
ES, ir, atsižvelgiant į įgaliojimus, kurie jai 
suteikti pagal sutartis, pagrįsti, kaip ji 
skiriasi nuo kitų regioninių organizacijų; 
rekomenduoja įtraukti ES teisių Jungtinėse 
Tautose klausimą į dvišalių ir daugiašalių 
aukščiausiojo lygio susitikimų su 
strateginiais partneriais darbotvarkę; mano, 
kad norint rasti didžiausių regioninių ir 
pasaulinių problemų sprendimus itin 
svarbu bendrauti su ES strateginiais 
partneriais; be to, rekomenduoja vystyti 
strategines partnerystes atsižvelgiant į 
daugiašališkumo aspektą, t. y. įtraukti 
visuotinės svarbos klausimus į ES dvišalių 
ir daugiašalių aukščiausiojo lygio 
susitikimų darbotvarkes;

nusikalstamumo, elektroninio saugumo, 
energetinio saugumo, klimato kaitos, 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT) 
siekio ir skurdo panaikinimo, masinio 
naikinimo ginklų neplatinimo ir 
nusiginklavimo, migracijos valdymo bei 
žmogaus teisių ir pilietinių laisvių 
skatinimo; laikosi nuomonės, kad ES 
norint laikytis tvirtos vieningos pozicijos 
sprendžiant visuotinius klausimus JT 
sistemoje ji turi ne tik išsaugoti turimą 
stebėtojos statusą, bet ir užsitikrinti 
Jungtinėse Tautose papildomų teisių – tai 
būtų savaime suprantama įsigaliojusios 
Lisabonos sutarties pasekmė; ragina ES 
tobulinti savo konsultavimosi su JT šalimis 
narėmis strategiją ir taktiką ir suprantamai 
paaiškinti, kokio pobūdžio organizacija yra 
ES, ir, atsižvelgiant į įgaliojimus, kurie jai 
suteikti pagal sutartis, pagrįsti, kaip ji 
skiriasi nuo kitų regioninių organizacijų; 
rekomenduoja įtraukti ES teisių Jungtinėse 
Tautose klausimą į dvišalių ir daugiašalių 
aukščiausiojo lygio susitikimų su 
strateginiais partneriais darbotvarkę; mano, 
kad norint rasti didžiausių regioninių ir 
pasaulinių problemų sprendimus itin 
svarbu bendrauti su ES strateginiais 
partneriais; be to, rekomenduoja vystyti 
strategines partnerystes atsižvelgiant į 
daugiašališkumo aspektą, t. y. įtraukti 
visuotinės svarbos klausimus į ES dvišalių 
ir daugiašalių aukščiausiojo lygio 
susitikimų darbotvarkes;

Or. en

Pakeitimas 125
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

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

19a. laikosi nuomonės, kad ES norint 
laikytis tvirtos vieningos pozicijos 
sprendžiant visuotinius klausimus JT 
sistemoje ji turi užsitikrinti Jungtinėse 
Tautose papildomų teisių ir pripažinimą –
tai būtų logiška įsigaliojusios Lisabonos 
sutarties pasekmė; ragina visas ES 
valstybes remti Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę 
užtikrinant ES reikalingą, stipresnį 
statusą JTO; ragina Prancūziją ir 
Jungtinę Karalystę, kaip nuolatines JT 
Saugumo Tarybos nares, remiantis 
Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnio 
2 dalimi pakviesti Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę 
atstovauti ES apibrėžiant jos bendrą 
poziciją; reikalauja, kad Europos Vadovų 
Tarybos pirmininkui būtų suteikta teisė 
kreiptis į Generalinę Asamblėją kaip ir 
valstybių vadovams ar vyriausybėms; 
rekomenduoja įtraukti ES pozicijos 
Jungtinėse Tautose klausimą į dvišalių ir 
daugiašalių aukščiausiojo lygio 
susitikimų su strateginiais partneriais 
darbotvarkę;

Or. en

Pakeitimas 126
María Muñiz De Urquiza

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19a. mano, kad Europos Sąjungai turėtų 
būti atstovaujama daugiašalėse 
finansinėse organizacijose, ypač 
Tarptautiniame valiutos fonde ir Pasaulio 
banke, nepažeidžiant galimybės atstovauti 
valstybėms narėms;
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Or. es

Pakeitimas 127
Willy Meyer, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19a. mano, kad krizės atveju ES atsakas 
jokiu būdu negali būti karinio pobūdžio; 
pabrėžia, kad svarbu panaikinti 
pagrindines nestabilumo priežastis 
naudojant vystymosi politikos priemones, 
kurios atitinka Tūkstantmečio vystymosi 
tikslus (TVT), taip pat kitas socialines ir 
ekonomines, politines ir kultūrines 
priemones, kurios gali padėti sukurti 
reikalingą aplinką siekiant išvengti 
konfliktų pasikartojimo ir kuriomis būtų 
siekiama pašalinti skurdą, skatinti 
ekonominę, socialinę ir kultūrinę plėtrą, 
kurti institucinius ir administracinius 
pajėgumus, gerinti gyventojų gyvenimo 
kokybę ir įtvirtinti teisinės valstybės 
principą;

Or. en

Pakeitimas 128
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. mano, kad ES turėtų pasinaudoti 
priimta naująja NATO strategine 
koncepcija – taip galėtų būti stiprinama 
ES ir NATO partnerystė atsižvelgiant į ES 
užsienio, saugumo ir gynybos politikos 
vystymo tikslus; atkreipia dėmesį į 
būtinybę ieškoti parankių būdų 

Išbraukta.
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sunkumams – visų pirma Kipro ir 
Turkijos nesutarimams – įveikti, kadangi 
tai kliūtis glaudesniam ES ir NATO 
bendradarbiavimui vystyti, atsižvelgiant į 
tai, kad svarbu kuo veiksmingiau 
panaudoti esamas pajėgas ir išteklius, 
kuriais didžiąja dalimi naudojasi abi 
organizacijos;

Or. el

Pakeitimas 129
Ioannis Kasoulides, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. mano, kad ES turėtų pasinaudoti 
priimta naująja NATO strategine 
koncepcija – taip galėtų būti stiprinama ES 
ir NATO partnerystė atsižvelgiant į ES 
užsienio, saugumo ir gynybos politikos 
vystymo tikslus; atkreipia dėmesį į 
būtinybę ieškoti parankių būdų 
sunkumams – visų pirma Kipro ir Turkijos 
nesutarimams – įveikti, kadangi tai kliūtis 
glaudesniam ES ir NATO 
bendradarbiavimui vystyti, atsižvelgiant į 
tai, kad svarbu kuo veiksmingiau panaudoti 
esamas pajėgas ir išteklius, kuriais didžiąja 
dalimi naudojasi abi organizacijos;

20. mano, kad ES turėtų pasinaudoti 
priimta naująja NATO strategine 
koncepcija – taip galėtų būti stiprinama ES 
ir NATO partnerystė atsižvelgiant į ES 
užsienio, saugumo ir gynybos politikos 
vystymo tikslus; atkreipia dėmesį į 
būtinybę ieškoti parankių būdų siekiant 
įveikti esamus sunkumus, ir visų pirma
šiuo atžvilgiu ragina ES pasinaudoti savo 
įtaka ir sėkmingai užbaigti tebevykstantį 
procesą, kad būtų visapusiškai išspręsta 
Kipro problema, taip įveikiant Kipro ir 
Turkijos nesutarimus, kadangi tai kliūtis 
glaudesniam ES ir NATO 
bendradarbiavimui vystyti, atsižvelgiant į 
tai, kad svarbu kuo veiksmingiau panaudoti 
esamas pajėgas ir išteklius, kuriais didžiąja 
dalimi naudojasi abi organizacijos;

Or. en
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Pakeitimas 130
Willy Meyer, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. mano, kad ES turėtų pasinaudoti
priimta naująja NATO strategine 
koncepcija – taip galėtų būti stiprinama
ES ir NATO partnerystė atsižvelgiant į ES 
užsienio, saugumo ir gynybos politikos 
vystymo tikslus; atkreipia dėmesį į 
būtinybę ieškoti parankių būdų 
sunkumams – visų pirma Kipro ir 
Turkijos nesutarimams – įveikti, kadangi 
tai kliūtis glaudesniam ES ir NATO 
bendradarbiavimui vystyti, atsižvelgiant į 
tai, kad svarbu kuo veiksmingiau 
panaudoti esamas pajėgas ir išteklius, 
kuriais didžiąja dalimi naudojasi abi 
organizacijos;

20. smerkia tai, kad priimta naująja NATO 
strategine koncepcija, kuria siekiama
stiprinti ES ir NATO partnerystę, bus 
užkirstas kelias vykdyti nepriklausomą, 
taikią ir civilinę ES užsienio politiką, nes 
tai tik padidins ES užsienio politikos 
militarizaciją;

Or. en

Pakeitimas 131
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. mano, kad ES turėtų pasinaudoti
priimta naująja NATO strategine
koncepcija – taip galėtų būti stiprinama
ES ir NATO partnerystė atsižvelgiant į ES 
užsienio, saugumo ir gynybos politikos 
vystymo tikslus; atkreipia dėmesį į 
būtinybę ieškoti parankių būdų sunkumams 
– visų pirma Kipro ir Turkijos 
nesutarimams – įveikti, kadangi tai kliūtis 
glaudesniam ES ir NATO 
bendradarbiavimui vystyti, atsižvelgiant į 
tai, kad svarbu kuo veiksmingiau 

20. laikosi nuomonės, kad priimta naujoji
NATO strateginė koncepcija suteikia 
galimybę iš esmės sustiprinti ES ir NATO 
partnerystę, taip pat atsižvelgiant į ES 
užsienio, saugumo ir gynybos politikos 
vystymo tikslus; atkreipia dėmesį į 
būtinybę ieškoti parankių būdų sunkumams 
įveikti, kadangi tai kliūtis glaudesniam ES 
ir NATO bendradarbiavimui vystyti
siekiant kuo veiksmingiau panaudoti 
esamas pajėgas ir išteklius, kuriais didžiąja 
dalimi naudojasi abi organizacijos; šiuo 
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panaudoti esamas pajėgas ir išteklius, 
kuriais didžiąja dalimi naudojasi abi 
organizacijos;

atžvilgiu palankiai vertina konkrečius 
Komisijos pirmininko pavaduotojos-
vyriausiosios įgaliotinės pasiūlymus, 
pateiktus NATO generaliniam sekretoriui, 
kuriais siekiama sukurti 
tarporganizacinius santykius, kuriuose 
nebūtų diskriminuojami NATO 
sąjungininkai ar ES valstybės narės; 
mano, kad šis požiūris – teigiamas 
žingsnis į priekį;

Or. en

Pakeitimas 132
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. mano, kad ES turėtų pasinaudoti 
priimta naująja NATO strategine 
koncepcija – taip galėtų būti stiprinama
ES ir NATO partnerystė atsižvelgiant į ES 
užsienio, saugumo ir gynybos politikos 
vystymo tikslus; atkreipia dėmesį į 
būtinybę ieškoti parankių būdų 
sunkumams – visų pirma Kipro ir Turkijos 
nesutarimams – įveikti, kadangi tai kliūtis 
glaudesniam ES ir NATO 
bendradarbiavimui vystyti, atsižvelgiant į 
tai, kad svarbu kuo veiksmingiau panaudoti 
esamas pajėgas ir išteklius, kuriais didžiąja 
dalimi naudojasi abi organizacijos;

20. mano, kad ES turėtų pasinaudoti
priimta naująja NATO strategine 
koncepcija kaip galimybe sustiprinti ES ir 
NATO partnerystę, kartu plėtojant ES 
užsienio ir gynybos politiką; atkreipia 
dėmesį į būtinybę ieškoti parankių būdų 
Kipro ir Turkijos konfliktui išspręsti, 
kadangi tai kliūtis ES ir NATO 
bendradarbiavimui vystyti, atsižvelgiant į 
tai, kad svarbu kuo veiksmingiau panaudoti 
esamas pajėgas ir išteklius, kuriais didžiąja 
dalimi naudojasi abi organizacijos; šiomis 
aplinkybėmis ragina visas ES valstybes 
nares pakviesti Turkiją prisijungti prie 
Europos gynybos agentūros stebėtojos 
teisėmis; ragina parengti nuoseklią 
strategiją dėl branduolinių ginklų 
neplatinimo ir nusiginklavimo plėtojant 
ES ir NATO bendradarbiavimą;

Or. en
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Pakeitimas 133
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. mano, kad ES turėtų pasinaudoti 
priimta naująja NATO strategine 
koncepcija – taip galėtų būti stiprinama ES 
ir NATO partnerystė atsižvelgiant į ES 
užsienio, saugumo ir gynybos politikos 
vystymo tikslus; atkreipia dėmesį į 
būtinybę ieškoti parankių būdų sunkumams 
– visų pirma Kipro ir Turkijos 
nesutarimams – įveikti, kadangi tai kliūtis 
glaudesniam ES ir NATO 
bendradarbiavimui vystyti, atsižvelgiant į 
tai, kad svarbu kuo veiksmingiau panaudoti 
esamas pajėgas ir išteklius, kuriais didžiąja 
dalimi naudojasi abi organizacijos;

20. mano, kad ES turėtų pasinaudoti 
priimta naująja NATO strategine 
koncepcija – taip galėtų būti stiprinama ES 
ir NATO partnerystė atsižvelgiant į ES 
užsienio, saugumo ir gynybos politikos 
vystymo tikslus; atkreipia dėmesį į 
būtinybę ieškoti parankių būdų sunkumams 
– visų pirma Kipro ir Turkijos 
nesutarimams – įveikti, kadangi tai kliūtis 
glaudesniam ES ir NATO 
bendradarbiavimui vystyti, atsižvelgiant į 
tai, kad svarbu kuo veiksmingiau panaudoti 
esamas pajėgas ir išteklius, kuriais didžiąja 
dalimi naudojasi abi organizacijos, ir 
sudaryti tinkamas sąlygas Europos karių 
ir civilių saugumui užtikrinti;

Or. en

Pakeitimas 134

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. mano, kad ES turėtų pasinaudoti 
priimta naująja NATO strategine 
koncepcija – taip galėtų būti stiprinama ES 
ir NATO partnerystė atsižvelgiant į ES 
užsienio, saugumo ir gynybos politikos 
vystymo tikslus; atkreipia dėmesį į 
būtinybę ieškoti parankių būdų sunkumams 
– visų pirma Kipro ir Turkijos 
nesutarimams – įveikti, kadangi tai kliūtis 

20. mano, kad ES turėtų pasinaudoti 
priimta naująja NATO strategine 
koncepcija – taip galėtų būti stiprinama ES 
ir NATO partnerystė atsižvelgiant į ES 
užsienio, saugumo ir gynybos politikos 
vystymo tikslus; apgailestauja, kad NATO 
lyderiai negalėjo priimti gairių dėl 
branduolinio nusiginklavimo, įskaitant 
taktinių branduolinių ginklų išgabenimą 
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glaudesniam ES ir NATO 
bendradarbiavimui vystyti, atsižvelgiant į 
tai, kad svarbu kuo veiksmingiau panaudoti 
esamas pajėgas ir išteklius, kuriais didžiąja 
dalimi naudojasi abi organizacijos;

iš Europos, pagal veiksmų planą, įtrauktą 
į 2010 m. Branduolinio ginklo 
neplatinimo sutarties (angl. NPT) 
persvarstymo konferencijoje priimtą 
deklaraciją; atkreipia dėmesį į būtinybę 
ieškoti parankių būdų sunkumams – visų 
pirma Kipro ir Turkijos nesutarimams –
įveikti, kadangi tai kliūtis glaudesniam ES 
ir NATO bendradarbiavimui vystyti, 
atsižvelgiant į tai, kad svarbu kuo 
veiksmingiau panaudoti esamas pajėgas ir 
išteklius, kuriais didžiąja dalimi naudojasi 
abi organizacijos; ragina NATO susilaikyti 
nuo civilinių krizių valdymo pajėgumų 
vystymo, nes taip tik būtų sudvejintos ES 
struktūros ir gebėjimai ir atsirastų rimtų 
kliūčių pajėgų telkimui ES misijoms;

Or. en

Pakeitimas 135

Charles Tannock ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. mano, kad ES turėtų pasinaudoti 
priimta naująja NATO strategine 
koncepcija – taip galėtų būti stiprinama ES 
ir NATO partnerystė atsižvelgiant į ES 
užsienio, saugumo ir gynybos politikos 
vystymo tikslus; atkreipia dėmesį į 
būtinybę ieškoti parankių būdų sunkumams 
– visų pirma Kipro ir Turkijos 
nesutarimams – įveikti, kadangi tai kliūtis 
glaudesniam ES ir NATO 
bendradarbiavimui vystyti, atsižvelgiant į 
tai, kad svarbu kuo veiksmingiau panaudoti 
esamas pajėgas ir išteklius, kuriais didžiąja 
dalimi naudojasi abi organizacijos;

20. džiaugiasi, kad NATO priėmė savo 
naująją plačių užmojų strateginę 
koncepciją, kurioje dar kartą 
patvirtinamas sąjungininkų 
įsipareigojimas kolektyvinei gynybai, taip 
pat pastangos stabilizuoti saugumo krizių 
padėtį už NATO šalių teritorijos ribų, 
ypač Afganistane; mano, kad ES turėtų 
pasinaudoti jos priėmimu, nes taip galėtų 
būti stiprinama ES ir NATO partnerystė 
atsižvelgiant į ES užsienio, saugumo ir 
gynybos politikos vystymo tikslus; 
atkreipia dėmesį į būtinybę ieškoti 
parankių būdų sunkumams – visų pirma 
Kipro ir Turkijos nesutarimams – įveikti, 
kadangi tai kliūtis glaudesniam ES ir 
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NATO bendradarbiavimui vystyti, 
atsižvelgiant į tai, kad svarbu kuo 
veiksmingiau panaudoti esamas pajėgas ir 
išteklius, kuriais didžiąja dalimi naudojasi 
abi organizacijos; mano, kad siekiant 
išvengti pastangų sudvejinimo, būtinas 
aiškus ir pagrįstas darbo pasidalijimas 
tarp šių dviejų organizacijų nustatant, kad 
NATO, kuri turi reikiamą infrastruktūrą 
ir patirtį, būtų atsakingas už karinį 
saugumo aspektą, o ES teiktų savo 
vertingus civilinius pajėgumus ir patirtį;

Or. en

Pakeitimas 136
Nirj Deva

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. mano, kad ES turėtų pasinaudoti 
priimta naująja NATO strategine 
koncepcija – taip galėtų būti stiprinama ES 
ir NATO partnerystė atsižvelgiant į ES 
užsienio, saugumo ir gynybos politikos 
vystymo tikslus; atkreipia dėmesį į 
būtinybę ieškoti parankių būdų sunkumams 
– visų pirma Kipro ir Turkijos 
nesutarimams – įveikti, kadangi tai kliūtis 
glaudesniam ES ir NATO 
bendradarbiavimui vystyti, atsižvelgiant į 
tai, kad svarbu kuo veiksmingiau panaudoti 
esamas pajėgas ir išteklius, kuriais didžiąja 
dalimi naudojasi abi organizacijos;

20. mano, kad ES turėtų pasinaudoti 
priimta naująja NATO strategine 
koncepcija – taip galėtų būti stiprinama ES 
ir NATO partnerystė atsižvelgiant į ES 
užsienio, saugumo ir gynybos politikos 
vystymo tikslus; atkreipia dėmesį į 
būtinybę ieškoti parankių būdų sunkumams 
– visų pirma Kipro ir Turkijos 
nesutarimams – įveikti, kadangi tai kliūtis 
glaudesniam ES ir NATO 
bendradarbiavimui vystyti, atsižvelgiant į 
tai, kad svarbu kuo veiksmingiau panaudoti 
esamas pajėgas ir išteklius, kuriais didžiąja 
dalimi naudojasi abi organizacijos; ragina 
NATO atkurti normalius santykius su 
Rusija, kad būtų užtikrintas stabilesnis ir 
darnesnis sambūvis; pripažįsta esminį 
vaidmenį, kurį ES gali atlikti šioje srityje;

Or. en
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Pakeitimas 137
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. mano, kad ES turėtų pasinaudoti 
priimta naująja NATO strategine 
koncepcija – taip galėtų būti stiprinama ES 
ir NATO partnerystė atsižvelgiant į ES 
užsienio, saugumo ir gynybos politikos 
vystymo tikslus; atkreipia dėmesį į 
būtinybę ieškoti parankių būdų sunkumams 
– visų pirma Kipro ir Turkijos 
nesutarimams – įveikti, kadangi tai kliūtis 
glaudesniam ES ir NATO 
bendradarbiavimui vystyti, atsižvelgiant į 
tai, kad svarbu kuo veiksmingiau panaudoti 
esamas pajėgas ir išteklius, kuriais didžiąja 
dalimi naudojasi abi organizacijos;

20. mano, kad ES turėtų pasinaudoti 
priimta naująja NATO strategine 
koncepcija – taip galėtų būti stiprinama ES 
ir NATO partnerystė atsižvelgiant į ES 
užsienio, saugumo ir gynybos politikos 
vystymo tikslus; pabrėžia, kad ES 
pripažįsta daugelį saugumui kylančių 
grėsmių, kurias nustatė NATO savo 
naujojoje strateginėje koncepcijoje; 
atkreipia dėmesį į būtinybę ieškoti 
parankių būdų sunkumams – visų pirma 
Kipro ir Turkijos nesutarimams – įveikti, 
kadangi tai kliūtis glaudesniam ES ir 
NATO bendradarbiavimui vystyti, 
atsižvelgiant į tai, kad svarbu kuo 
veiksmingiau panaudoti esamas pajėgas ir 
išteklius, kuriais didžiąja dalimi naudojasi 
abi organizacijos;

Or. en

Pakeitimas 138
Willy Meyer, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20a. prašo išformuoti NATO; pareiškia, 
kad Europos Sąjunga turi būti tik civilinio 
pobūdžio, todėl prašo kariniams tikslams 
skirtas išlaidas panaudoti civiliniais 
tikslais;

Or. en
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Pakeitimas 139

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21. pripažįsta būtinybę stiprinti Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo organizaciją 
(ESBO) ir dar kartą patvirtinti vertybes, 
kuriomis vadovaujasi ši organizacija; 
tvirtai įsitikinęs, kad ES turėtų veiksmingai 
dalyvauti sprendžiant ESBO stiprinimo 
klausimą, įskaitant būtinybę užtikrinti, kad 
proceso metu nebūtų susilpnintas nė vienas 
iš trijų šios organizacijos aspektų (politinis 
ir karinis, ekonominis ir aplinkosauginis 
bei žmogiškasis); pabrėžia, kad ES taip pat 
turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad svarbu 
tęsti Korfu procesą ir nuolat rengti 
aukščiausio lygio susitikimus siekiant 
politiškai paremti ESBO veiklą ir 
paskatinti jos matomumą;

21. pripažįsta būtinybę stiprinti Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo organizaciją 
(ESBO) ir dar kartą patvirtinti visas 
vertybes, kuriomis vadovaujasi ši 
organizacija; tvirtai įsitikinęs, kad ES 
turėtų veiksmingai dalyvauti sprendžiant 
ESBO stiprinimo klausimą, įskaitant 
būtinybę užtikrinti, kad proceso metu 
nebūtų susilpnintas nė vienas iš trijų šios 
organizacijos aspektų (politinis ir karinis, 
ekonominis ir aplinkosauginis bei 
žmogiškasis), ir prisidėti BSGP 
pajėgumais prie ESBO įgaliotų misijų; 
pabrėžia, kad ES taip pat turėtų atkreipti 
dėmesį į tai, kad svarbu tęsti Korfu procesą 
ir nuolat rengti aukščiausio lygio 
susitikimus siekiant politiškai paremti 
ESBO veiklą ir paskatinti jos matomumą; 
apgailestauja, kad ESBO valstybių 
vadovai negalėjo susitarti dėl veiksmų 
plano, kuriame būtų apibrėžtos gairės, 
skirtos saugumo bendruomenei kurti 
ESBO teritorijoje, ir įgaliojimų pasirengti 
tolesniam aukščiausiojo lygio susitikimui, 
kuris turėtų įvykti per artimiausius dvejus 
ar ketverius metus;

Or. en

Pakeitimas 140
Willy Meyer, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22. pabrėžia, kad būtina nuolat atidžiai 
derinti ES užsienio politiką atsižvelgiant į 
artimiausios ES sąjungininkės ir 
strateginės partnerės JAV ketinimus ir 
užtikrinti bendrą požiūrį į pasaulio 
valdymą ir į tokias sudėtingas problemas, 
kaip branduolinio ginklo neplatinimas ir 
terorizmas; ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę atidžiai 
derinti ES ir JAV veiksmus bei užtikrinti 
jų sąveiką siekiant stabilumo ir saugumo 
Europos žemyne; šio tikslo turėtų būti 
siekiama bendradarbiaujant su Rusija ir 
atsižvelgiant į siekį užtikrinti stabilumą 
didesnėje dalyje Artimųjų Rytų, Irane, 
Afganistane ir Pakistane;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 141
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22. pabrėžia, kad būtina nuolat atidžiai 
derinti ES užsienio politiką atsižvelgiant į 
artimiausios ES sąjungininkės ir
strateginės partnerės JAV ketinimus ir 
užtikrinti bendrą požiūrį į pasaulio 
valdymą ir į tokias sudėtingas problemas, 
kaip branduolinio ginklo neplatinimas ir 
terorizmas; ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę atidžiai 
derinti ES ir JAV veiksmus bei užtikrinti 
jų sąveiką siekiant stabilumo ir saugumo 
Europos žemyne; šio tikslo turėtų būti 
siekiama bendradarbiaujant su Rusija ir
atsižvelgiant į siekį užtikrinti stabilumą 
didesnėje dalyje Artimųjų Rytų, Irane, 

22. pakartoja savo įsipareigojimą 
transatlantinei partnerystei, kuri yra ES
išorės veiksmų dalis ir vienas iš 
pagrindinių ramsčių; ragina Komisijos
pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją 
įgaliotinę užtikrinti, kad ES veiktų kaip 
nuosekli, aktyvi ir lygiavertė, tačiau 
savarankiška JAV partnerė gerinant 
saugumą ir stabilumą pasaulyje, skatinant 
taiką ir pagarbą žmogaus teisėms ir
laikantis vieningo požiūrio į tokius 
pasaulinius iššūkius kaip, pvz., 
branduolinio ginklo platinimas, 
terorizmas, klimato kaita ir energetinis 
saugumas;
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Afganistane ir Pakistane;

Or. en

Pakeitimas 142
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22. pabrėžia, kad būtina nuolat atidžiai
derinti ES užsienio politiką atsižvelgiant į
artimiausios ES sąjungininkės ir 
strateginės partnerės JAV ketinimus ir 
užtikrinti bendrą požiūrį į pasaulio 
valdymą ir į tokias sudėtingas problemas, 
kaip branduolinio ginklo neplatinimas ir 
terorizmas; ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę atidžiai 
derinti ES ir JAV veiksmus bei užtikrinti 
jų sąveiką siekiant stabilumo ir saugumo 
Europos žemyne; šio tikslo turėtų būti 
siekiama bendradarbiaujant su Rusija ir 
atsižvelgiant į siekį užtikrinti stabilumą 
didesnėje dalyje Artimųjų Rytų, Irane, 
Afganistane ir Pakistane;

22. reikalauja geriau derinti ir plėtoti ES
ir jos artimiausios sąjungininkės ir 
strateginės partnerės JAV 
bendradarbiavimą siekiant bendro 
požiūrio į pasaulio valdymą ir į tokias 
sudėtingas problemas, kaip branduolinio 
ginklo neplatinimas ir terorizmas; ragina 
Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę sutelkti dėmesį į tai, 
kad būtų įveikta staigi krizė, kurią sukėlė 
akivaizdus Irano vyriausybės ryžtas 
pasigaminti branduolinę bombą, 
pasiekiant visišką susitarimą su JAV
vyriausybe dėl tolesnių atitinkamų 
veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 143
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22. pabrėžia, kad būtina nuolat atidžiai 
derinti ES užsienio politiką atsižvelgiant į 
artimiausios ES sąjungininkės ir strateginės 
partnerės JAV ketinimus ir užtikrinti
bendrą požiūrį į pasaulio valdymą ir į 

22. pabrėžia, kad būtina nuolat atidžiai 
derinti ES užsienio politiką atsižvelgiant į 
artimiausios ES sąjungininkės ir strateginės 
partnerės JAV ketinimus ir dirbti siekiant 
bendro požiūrio į pasaulio valdymą ir į 
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tokias sudėtingas problemas, kaip 
branduolinio ginklo neplatinimas ir 
terorizmas; ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę atidžiai 
derinti ES ir JAV veiksmus bei užtikrinti jų 
sąveiką siekiant stabilumo ir saugumo
Europos žemyne; šio tikslo turėtų būti 
siekiama bendradarbiaujant su Rusija ir 
atsižvelgiant į siekį užtikrinti stabilumą 
didesnėje dalyje Artimųjų Rytų, Irane, 
Afganistane ir Pakistane;

tokias sudėtingas problemas, keliančias 
pavojų saugumui pasaulyje, kaip 
branduolinio ginklo ir ginklų platinimas, 
terorizmas ir organizuotas 
nusikalstamumas, neišsivystymas, 
diktatūros ir klimato kaita; ragina 
Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę atidžiai derinti ES ir 
JAV veiksmus bei stengtis užtikrinti jų 
sąveiką siekiant stiprinti demokratiją ir
užtikrinti stabilumą ir saugumą Europos 
žemyne, kaimyninėse šalyse ir visame 
pasaulyje, būtent plėtojant naudingą 
partnerystę su Rusija ir kitomis 
pagrindinėmis valstybėmis;

Or. en

Pakeitimas 144

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22. pabrėžia, kad būtina nuolat atidžiai 
derinti ES užsienio politiką atsižvelgiant į 
artimiausios ES sąjungininkės ir strateginės 
partnerės JAV ketinimus ir užtikrinti 
bendrą požiūrį į pasaulio valdymą ir į 
tokias sudėtingas problemas, kaip 
branduolinio ginklo neplatinimas ir 
terorizmas; ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę atidžiai 
derinti ES ir JAV veiksmus bei užtikrinti jų 
sąveiką siekiant stabilumo ir saugumo
Europos žemyne; šio tikslo turėtų būti 
siekiama bendradarbiaujant su Rusija ir 
atsižvelgiant į siekį užtikrinti stabilumą 
didesnėje dalyje Artimųjų Rytų, Irane, 
Afganistane ir Pakistane;

22. pabrėžia, kad būtina nuolat atidžiai 
derinti ES užsienio politiką atsižvelgiant į 
artimiausios ES sąjungininkės ir strateginės 
partnerės JAV ketinimus ir užtikrinti 
bendrą požiūrį į pasaulio valdymą remiant 
ir pertvarkant tarptautines institucijas ir 
skatinant pagarbą tarptautinei teisei, taip 
pat į tokias sudėtingas problemas, kaip 
branduolinio ginklo neplatinimas ir 
terorizmas; pakartoja savo požiūrį, kad 
kova su terorizmu negali vykti pažeidžiant 
žmogaus teises ir piliečių laisves; ragina 
Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę atidžiai derinti ES ir 
JAV veiksmus bei užtikrinti jų sąveiką 
siekiant stabilumo, saugumo ir taikaus 
esamų konfliktų sprendimo Europos 
žemyne; šio tikslo turėtų būti siekiama 
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bendradarbiaujant su Rusija ir atsižvelgiant 
į siekį užtikrinti stabilumą didesnėje dalyje 
Artimųjų Rytų, Irane, Afganistane ir 
Pakistane;

Or. en

Pakeitimas 145
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22. pabrėžia, kad būtina nuolat atidžiai
derinti ES užsienio politiką atsižvelgiant į 
artimiausios ES sąjungininkės ir 
strateginės partnerės JAV ketinimus ir
užtikrinti bendrą požiūrį į pasaulio 
valdymą ir į tokias sudėtingas problemas, 
kaip branduolinio ginklo neplatinimas ir 
terorizmas; ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę atidžiai 
derinti ES ir JAV veiksmus bei užtikrinti jų 
sąveiką siekiant stabilumo ir saugumo 
Europos žemyne; šio tikslo turėtų būti 
siekiama bendradarbiaujant su Rusija ir 
atsižvelgiant į siekį užtikrinti stabilumą 
didesnėje dalyje Artimųjų Rytų, Irane, 
Afganistane ir Pakistane;

22. reikalauja geriau derinti ir plėtoti ES
ir jos artimiausios sąjungininkės ir 
strateginės partnerės bendradarbiavimą 
siekiant užtikrinti bendrą požiūrį į pasaulio 
valdymą į pasaulio valdymą ir į tokias 
sudėtingas problemas, kaip branduolinio 
ginklo neplatinimas ir terorizmas; ragina 
Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę atidžiai derinti ES ir 
JAV veiksmus bei užtikrinti jų sąveiką 
siekiant stabilumo ir saugumo Europos 
žemyne; šio tikslo turėtų būti siekiama 
bendradarbiaujant su Rusija ir atsižvelgiant 
į siekį užtikrinti stabilumą didesnėje dalyje 
Artimųjų Rytų, Irane, Afganistane ir 
Pakistane;

Or. en

Pakeitimas 146
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22. pabrėžia, kad būtina nuolat atidžiai 
derinti ES užsienio politiką atsižvelgiant į 

22. pabrėžia, kad būtina nuolat atidžiai 
derinti ES užsienio politiką atsižvelgiant į 
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artimiausios ES sąjungininkės ir strateginės 
partnerės JAV ketinimus ir užtikrinti 
bendrą požiūrį į pasaulio valdymą ir į 
tokias sudėtingas problemas, kaip 
branduolinio ginklo neplatinimas ir
terorizmas; ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę atidžiai 
derinti ES ir JAV veiksmus bei užtikrinti jų 
sąveiką siekiant stabilumo ir saugumo 
Europos žemyne; šio tikslo turėtų būti 
siekiama bendradarbiaujant su Rusija ir 
atsižvelgiant į siekį užtikrinti stabilumą 
didesnėje dalyje Artimųjų Rytų, Irane, 
Afganistane ir Pakistane;

artimiausios ES sąjungininkės ir strateginės 
partnerės JAV ketinimus ir užtikrinti 
bendrą požiūrį į pasaulio valdymą ir į 
tokias sudėtingas problemas, kaip 
branduolinio ginklo neplatinimas, 
terorizmas; ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę atidžiai 
derinti ES ir JAV veiksmus bei užtikrinti jų 
sąveiką siekiant stabilumo ir saugumo 
Europos žemyne ir visame pasaulyje; šio 
tikslo turėtų būti siekiama 
bendradarbiaujant su atitinkamais 
veikėjais (Rusija, Kinija, Indija, Turkija)
ir atsižvelgiant į siekį užtikrinti stabilumą 
didesnėje dalyje Artimųjų Rytų, Irane, 
Afganistane ir Pakistane;

Or. en

Pakeitimas 147
Francisco José Millán Mon

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22. pabrėžia, kad būtina nuolat atidžiai 
derinti ES užsienio politiką atsižvelgiant į 
artimiausios ES sąjungininkės ir strateginės 
partnerės JAV ketinimus ir užtikrinti 
bendrą požiūrį į pasaulio valdymą ir į 
tokias sudėtingas problemas, kaip 
branduolinio ginklo neplatinimas ir 
terorizmas; ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę atidžiai 
derinti ES ir JAV veiksmus bei užtikrinti jų 
sąveiką siekiant stabilumo ir saugumo 
Europos žemyne; šio tikslo turėtų būti 
siekiama bendradarbiaujant su Rusija ir 
atsižvelgiant į siekį užtikrinti stabilumą 
didesnėje dalyje Artimųjų Rytų, Irane, 
Afganistane ir Pakistane;

22. pabrėžia, kad būtina nuolat atidžiai 
derinti ES užsienio politiką atsižvelgiant į 
artimiausios ES sąjungininkės ir strateginės 
partnerės JAV ketinimus ir užtikrinti 
bendrą požiūrį į pasaulio valdymą ir į 
tokias sudėtingas problemas, kaip, be visų 
kitų, branduolinio ginklo neplatinimas ir 
terorizmas; ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę atidžiai 
derinti ES ir JAV veiksmus bei užtikrinti jų 
sąveiką siekiant stabilumo ir saugumo 
Europos žemyne; šio tikslo turėtų būti 
siekiama tinkamai bendradarbiaujant su 
Rusija ir atsižvelgiant į siekį užtikrinti 
stabilumą didesnėje dalyje Artimųjų Rytų, 
Irane, Afganistane ir Pakistane;

Or. es
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Pakeitimas 148
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22a. ragina plėtoti visapusišką ES ir JAV 
strategiją siekiant pagerinti saugumo 
padėtį didžiojoje Artimųjų Rytų dalyje, 
Irane, Afganistane ir Pakistane, 
bendradarbiaujant su Turkija, Rusija ir 
Kinija;

Or. en

Pakeitimas 149
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22a. ragina plėtoti visapusišką ES ir JAV 
strategiją siekiant pagerinti saugumo 
padėtį didžiojoje Artimųjų Rytų dalyje, 
Irane, Afganistane ir Pakistane, 
bendradarbiaujant su Rusija ir Kinija;

Or. en

Pakeitimas 150
Ana Gomes

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

22a. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę 
reikalauti Prezidento B. Obamos 
administracijos skubiai uždaryti 
Gvantanamo įlankos sulaikymo centrą, o 
visus įtariamus teroristus, kuriems jau 
pateikti ar dar tik bus pateikti kaltinimai, 
teisti civiliniame teisme, taip pat grąžinti į 
tėvynę visus sulaikytus asmenis, kuriems 
nebus pateikti kaltinimai, juos perkelti 
arba sumokėti jiems kompensaciją; 
ragina ES valstybes nares teikti 
veiksmingą pagalbą JAV uždarant 
Gvantanamo įlankos sulaikymo centrą ir 
perkeliant visus sulaikytus asmenis, 
kuriems buvo panaikinti kaltinimai ir 
kurie negali būti grąžinti į tėvynę; ragina 
ES valstybes nares prisiimti atsakomybę 
už įtariamųjų terorizmu, laikomų 
Gvantanamo įlankos centre ar kituose 
„slaptuose kalėjimuose“, žmogaus teisių 
pažeidimus dėl „ypatingųjų perdavimų“ ir 
atsiskaityti už rekomendacijų pagal 
2007 m. Europos parlamento rezoliuciją 
dėl tariamo CŽV pasinaudojimo Europos 
šalimis gabenant kalinius ir juos 
neteisėtai kalinant vykdymą;

Or. en

Pakeitimas 151
Nirj Deva

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22a. palankiai vertina JAV 
administracijos pastarojo meto raginimus 
plėtoti glaudesnę JAV ir ES partnerystę; 
ragina ES šiuo atžvilgiu laikytis tvirtesnės 
pozicijos pripažįstant poreikį sukurti 
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lygesnę galių pusiausvyrą;

Or. en

Pakeitimas 152
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
23 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

23. atkreipia dėmesį į tai, kad galimybę
tapti ES narėmis turi visos Vakarų Balkanų 
šalys, ir pabrėžia nuolatinio regiono šalių ir 
ES įsipareigojimo dalyvauti procese 
svarbą;

23. atkreipia dėmesį į besikeičiančias 
galimybes tapti ES narėmis, kurias turi 
Vakarų Balkanų šalys, ir pabrėžia 
nuolatinio regiono šalių ir ES 
įsipareigojimo dalyvauti ES plėtros 
procese svarbą; šiuo atžvilgiu 
apgailestauja dėl besitęsiančio ginčo tarp 
Graikijos ir Makedonijos pastarosios 
šalies pavadinimo klausimu;

Or. en

Pakeitimas 153
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
23 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

23. atkreipia dėmesį į tai, kad galimybę 
tapti ES narėmis turi visos Vakarų Balkanų 
šalys, ir pabrėžia nuolatinio regiono šalių ir 
ES įsipareigojimo dalyvauti procese 
svarbą;

23. atkreipia dėmesį į tai, kad galimybę 
tapti ES narėmis turi visos Vakarų Balkanų 
šalys, ir pabrėžia nuolatinio regiono šalių ir 
ES įsipareigojimo dalyvauti procese 
svarbą; primena, kad ES plėtros galimybės 
– tai svarbi paskata tęsti politines ir 
ekonomines reformas Vakarų Balkanų
šalyse, kuriomis prisidedama prie 
veiksmingo stabilumo ir vystymosi 
regione;

Or. en
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Pakeitimas 154

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
23 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

23. atkreipia dėmesį į tai, kad galimybę 
tapti ES narėmis turi visos Vakarų Balkanų 
šalys, ir pabrėžia nuolatinio regiono šalių ir 
ES įsipareigojimo dalyvauti procese 
svarbą;

23. atkreipia dėmesį į tai, kad galimybę 
tapti ES narėmis turi visos Vakarų Balkanų 
šalys, ir pabrėžia nuolatinio regiono šalių ir 
ES įsipareigojimo dalyvauti procese 
svarbą, kaip pareiškė Europos Vadovų 
Taryba 2003 m. birželio mėn. 
patvirtindama „Salonikų darbotvarkę 
Vakarų Balkanų valstybėms: Europos 
integracijos link“;

Or. en

Pakeitimas 155
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
23 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

23. atkreipia dėmesį į tai, kad galimybę 
tapti ES narėmis turi visos Vakarų Balkanų 
šalys, ir pabrėžia nuolatinio regiono šalių ir 
ES įsipareigojimo dalyvauti procese 
svarbą;

23. patvirtina, kad galimybę tapti ES 
narėmis turi visos Vakarų Balkanų šalys, ir 
pabrėžia nuolatinio regiono šalių ir ES 
įsipareigojimo dalyvauti procese svarbą;

Or. en

Pakeitimas 156
Willy Meyer, Sabine Lösing

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

23a. pakartoja, kad nepritaria 
vienašališkam Kosovo nepriklausomybės 
paskelbimui; pažymi, kad šiuo 
nepriklausomybės paskelbimu 
sukuriamas pavojingas precedentas 
tarptautinėje teisėje; ragina surasti 
bendrą priimtiną sprendimą, atsižvelgiant 
į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją
1244/99, kurioje patvirtinamas visų 
valstybių narių įsipareigojimas 
suvereniteto ir teritorinio vientisumo 
principams tarptautinės teisės atžvilgiu, 
nes tai vienintelis veiksmingas būdas 
siekiant surasti ilgalaikį sprendimą taikai 
palaikyti regione;

Or. en

Pakeitimas 157
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
23 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

23a. pripažįsta visų regiono šalių pažangą 
siekiant narystės ES, tačiau pažymi, kad 
politinis nestabilumas ir institucinis 
silpnumas kartu su neišspręstais 
daugiašaliais klausimais kliudo tolimesnei 
kai kurių šalių integracijos į ES pažangai; 
pabrėžia, kad Sąjungai reikia aiškios ir 
bendros šio regiono vizijos, ragina 
Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę ir Komisiją aktyviai 
dalyvauti sprendžiant nuolatines 
problemas;

Or. en
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Pakeitimas 158
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24. palankiai vertina tai, kad padėtis 
Kosove lieka stabili ir taiki, tačiau reiškia 
susirūpinimą dėl rimtų problemų ir 
rinkimų įstatymo pažeidimų, su kuriais 
per pastarojo metu rinkimus susidurta 
keliose savivaldybėse; pabrėžia, jog 
svarbu, kad rinkimai būtų rengiami 
sąžiningai, kadangi tai dalis dabartinių 
demokratinių pokyčių Kosove; ragina 
Kosovo vyriausybę ateityje tobulinti 
rinkimų procesus ir užtikrinti Kosovo 
piliečiams demokratines teises bei 
stengtis, kad šalis labiau vadovautųsi 
europietiškomis vertybėmis; ragina 
nedelsiant pradėti suplanuotas Kosovo ir 
Serbijos derybas, kurias finansiškai remia 
ES, ir pabrėžia, kad šiomis derybomis gali 
būti visapusiškai prisidėta prie stabilumo 
Kosove užtikrinimo ir prie vietos 
gyventojų padėties pagerinimo, įskaitant 
teisinės valstybės principo skatinimą 
šalies šiaurėje; pakartoja, kad būtina 
labiau remti Europos Sąjungos teisinės 
valstybės misijos Kosove (EULEX) veiklą 
šalies šiaurėje, kad ši misija efektyviai 
veiktų visoje Kosovo teritorijoje ir kad ja 
pasitikėtų ir jai pritartų visi gyventojai;

24. atkreipia dėmesį į tai, kad padėtis 
Kosove lieka stabili, ir primena apie 
NATO atliktą vaidmenį, taip pat į jo 
niokojančius bombardavimus regione; 
ragina visus dalyvaujančius subjektus 
imtis veiksmų siekiant pagerinti 
demokratinių teisių padėtį ir visų Kosovo
gyventojų gyvenimo sąlygas, kartu 
pabrėžiant, kad Kosovas nėra 
nepriklausoma suvereni valstybė ir turi 
teises, kurios apibrėžtos JT Saugumo 
Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244 (1999);

Or. el

Pakeitimas 159
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24. palankiai vertina tai, kad padėtis 
Kosove lieka stabili ir taiki, tačiau reiškia 
susirūpinimą dėl rimtų problemų ir rinkimų 
įstatymo pažeidimų, su kuriais per 
pastarojo metu rinkimus susidurta keliose 
savivaldybėse; pabrėžia, jog svarbu, kad 
rinkimai būtų rengiami sąžiningai, kadangi 
tai dalis dabartinių demokratinių pokyčių 
Kosove; ragina Kosovo vyriausybę ateityje 
tobulinti rinkimų procesus ir užtikrinti 
Kosovo piliečiams demokratines teises bei 
stengtis, kad šalis labiau vadovautųsi 
europietiškomis vertybėmis; ragina 
nedelsiant pradėti suplanuotas Kosovo ir 
Serbijos derybas, kurias finansiškai remia 
ES, ir pabrėžia, kad šiomis derybomis gali 
būti visapusiškai prisidėta prie stabilumo 
Kosove užtikrinimo ir prie vietos
gyventojų padėties pagerinimo, įskaitant 
teisinės valstybės principo skatinimą 
šalies šiaurėje; pakartoja, kad būtina labiau 
remti Europos Sąjungos teisinės valstybės 
misijos Kosove (EULEX) veiklą šalies 
šiaurėje, kad ši misija efektyviai veiktų 
visoje Kosovo teritorijoje ir kad ja 
pasitikėtų ir jai pritartų visi gyventojai;

24. palankiai vertina tai, kad padėtis 
Kosove lieka taiki, tačiau reiškia 
susirūpinimą dėl rimtų problemų ir rinkimų 
įstatymo pažeidimų, su kuriais per 
pastarojo metu rinkimus susidurta keliose 
savivaldybėse; pabrėžia, jog svarbu, kad 
rinkimai būtų rengiami sąžiningai, kadangi 
tai dalis dabartinių demokratinių pokyčių 
Kosove; ragina Kosovo vyriausybę ateityje 
tobulinti rinkimų procesus ir užtikrinti 
Kosovo piliečiams demokratines teises bei 
stengtis, kad šalis labiau vadovautųsi 
europietiškomis vertybėmis; ragina 
nedelsiant pradėti suplanuotas Kosovo ir 
Serbijos derybas, kurias finansiškai remia 
ES, siekiant visapusiškai prisidėti prie 
stabilumo visame Kosove užtikrinimo ir 
pagerinti visų jo gyventojų padėtį; 
pakartoja, kad būtina labiau remti Europos 
Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove 
(EULEX) veiklą šalies šiaurėje, kad ši 
misija efektyviai veiktų visoje Kosovo 
teritorijoje;

Or. en

Pakeitimas 160
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24. palankiai vertina tai, kad padėtis 
Kosove lieka stabili ir taiki, tačiau reiškia 
susirūpinimą dėl rimtų problemų ir rinkimų 
įstatymo pažeidimų, su kuriais per 
pastarojo metu rinkimus susidurta keliose 
savivaldybėse; pabrėžia, jog svarbu, kad 

24. palankiai vertina tai, kad padėtis 
Kosove lieka stabili ir taiki, tačiau reiškia 
susirūpinimą dėl rimtų problemų ir rinkimų 
įstatymo pažeidimų, su kuriais per 
pastarojo metu rinkimus susidurta keliose 
savivaldybėse; pabrėžia, jog svarbu, kad 
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rinkimai būtų rengiami sąžiningai, kadangi 
tai dalis dabartinių demokratinių pokyčių 
Kosove; ragina Kosovo vyriausybę ateityje 
tobulinti rinkimų procesus ir užtikrinti 
Kosovo piliečiams demokratines teises bei 
stengtis, kad šalis labiau vadovautųsi
europietiškomis vertybėmis; ragina 
nedelsiant pradėti suplanuotas Kosovo ir 
Serbijos derybas, kurias finansiškai remia 
ES, ir pabrėžia, kad šiomis derybomis gali 
būti visapusiškai prisidėta prie stabilumo 
Kosove užtikrinimo ir prie vietos 
gyventojų padėties pagerinimo, įskaitant 
teisinės valstybės principo skatinimą šalies 
šiaurėje; pakartoja, kad būtina labiau remti 
Europos Sąjungos teisinės valstybės 
misijos Kosove (EULEX) veiklą šalies
šiaurėje, kad ši misija efektyviai veiktų 
visoje Kosovo teritorijoje ir kad ja 
pasitikėtų ir jai pritartų visi gyventojai;

rinkimai būtų rengiami sąžiningai ir ragina 
ES atidžiai stebėti demokratijos padėtį 
Kosove; ragina Kosovo valdžios 
institucijas ateityje tobulinti rinkimų 
procesus ir užtikrinti visiems piliečiams 
demokratines teises bei stengtis, kad būtų 
labiau vadovaujamasi europietiškomis 
vertybėmis; ragina nedelsiant pradėti 
suplanuotas Kosovo ir Serbijos derybas, 
kurias finansiškai remia ES, ir pabrėžia, 
kad šiomis derybomis gali būti visapusiškai 
prisidėta prie stabilumo Kosove 
užtikrinimo ir prie vietos gyventojų 
padėties pagerinimo, įskaitant teisinės 
valstybės principo skatinimą šiaurėje; 
pakartoja, kad būtina labiau remti Europos 
Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove 
(EULEX) veiklą šiaurėje, kad ši misija 
efektyviai veiktų visoje Kosovo teritorijoje 
ir kad ja pasitikėtų ir jai pritartų visi 
gyventojai;

Or. en

Pakeitimas 161

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24. palankiai vertina tai, kad padėtis 
Kosove lieka stabili ir taiki, tačiau reiškia 
susirūpinimą dėl rimtų problemų ir rinkimų 
įstatymo pažeidimų, su kuriais per 
pastarojo metu rinkimus susidurta keliose 
savivaldybėse; pabrėžia, jog svarbu, kad 
rinkimai būtų rengiami sąžiningai, kadangi 
tai dalis dabartinių demokratinių pokyčių 
Kosove; ragina Kosovo vyriausybę ateityje 
tobulinti rinkimų procesus ir užtikrinti 
Kosovo piliečiams demokratines teises bei 
stengtis, kad šalis labiau vadovautųsi 

24. palankiai vertina tai, kad padėtis 
Kosove lieka stabili ir taiki, tačiau reiškia 
susirūpinimą dėl rimtų problemų ir rinkimų 
įstatymo pažeidimų, su kuriais per 
pastarojo metu rinkimus susidurta keliose 
savivaldybėse; pabrėžia, jog svarbu vykdyti 
rinkimų reformą ir užtikrinti, kad rinkimai 
būtų rengiami sąžiningai, kadangi tai dalis 
dabartinių demokratinių pokyčių Kosove; 
ragina naująją Kosovo vyriausybę ateityje 
tobulinti rinkimų procesus ir užtikrinti 
Kosovo piliečiams demokratines teises bei 
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europietiškomis vertybėmis; ragina 
nedelsiant pradėti suplanuotas Kosovo ir 
Serbijos derybas, kurias finansiškai remia 
ES, ir pabrėžia, kad šiomis derybomis gali 
būti visapusiškai prisidėta prie stabilumo 
Kosove užtikrinimo ir prie vietos 
gyventojų padėties pagerinimo, įskaitant 
teisinės valstybės principo skatinimą šalies 
šiaurėje; pakartoja, kad būtina labiau remti 
Europos Sąjungos teisinės valstybės 
misijos Kosove (EULEX) veiklą šalies 
šiaurėje, kad ši misija efektyviai veiktų 
visoje Kosovo teritorijoje ir kad ja 
pasitikėtų ir jai pritartų visi gyventojai;

stengtis, kad šalis labiau vadovautųsi 
europietiškomis vertybėmis; ragina,
išrinkus naują parlamentą ir sudarius 
vyriausybę Kosove, pradėti suplanuotas 
Kosovo ir Serbijos derybas, kurias 
finansiškai remia ES, ir pabrėžia, kad 
šiomis derybomis gali būti visapusiškai 
prisidėta prie stabilumo Kosove 
užtikrinimo ir prie vietos gyventojų 
padėties pagerinimo, įskaitant teisinės 
valstybės principo skatinimą šalies 
šiaurėje; pakartoja, kad būtina labiau remti 
Europos Sąjungos teisinės valstybės 
misijos Kosove (EULEX) veiklą šalies 
šiaurėje, kad ši misija efektyviai veiktų 
visoje Kosovo teritorijoje ir kad ja 
pasitikėtų ir jai pritartų visi gyventojai; 
pažymi, kad Kosovo piliečiai yra 
vieninteliai regione, kuriems netaikomas 
bevizis režimas su ES, ir ragina šiuo 
klausimu Komisiją nedelsiant pradėti 
dialogą dėl vizų su Prištinos valdžios 
institucijomis siekiant nustatyti vizų 
režimo liberalizavimo gaires;

Or. en

Pakeitimas 162
Zoran Thaler

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24. palankiai vertina tai, kad padėtis 
Kosove lieka stabili ir taiki, tačiau reiškia 
susirūpinimą dėl rimtų problemų ir rinkimų 
įstatymo pažeidimų, su kuriais per 
pastarojo metu rinkimus susidurta keliose 
savivaldybėse; pabrėžia, jog svarbu, kad 
rinkimai būtų rengiami sąžiningai, kadangi 
tai dalis dabartinių demokratinių pokyčių 
Kosove; ragina Kosovo vyriausybę ateityje 
tobulinti rinkimų procesus ir užtikrinti 
Kosovo piliečiams demokratines teises bei 

24. palankiai vertina tai, kad padėtis 
Kosove lieka stabili ir taiki, tačiau reiškia 
susirūpinimą dėl rimtų problemų ir rinkimų 
įstatymo pažeidimų, su kuriais per 
pastarojo metu rinkimus susidurta keliose 
savivaldybėse; pabrėžia, jog svarbu, kad 
rinkimai būtų rengiami sąžiningai, kadangi 
tai dalis dabartinių demokratinių pokyčių 
Kosove; ragina Kosovo vyriausybę ateityje 
tobulinti rinkimų procesus ir užtikrinti 
Kosovo piliečiams demokratines teises bei 
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stengtis, kad šalis labiau vadovautųsi 
europietiškomis vertybėmis; ragina 
nedelsiant pradėti suplanuotas Kosovo ir 
Serbijos derybas, kurias finansiškai remia 
ES, ir pabrėžia, kad šiomis derybomis gali 
būti visapusiškai prisidėta prie stabilumo 
Kosove užtikrinimo ir prie vietos 
gyventojų padėties pagerinimo, įskaitant 
teisinės valstybės principo skatinimą šalies 
šiaurėje; pakartoja, kad būtina labiau 
remti Europos Sąjungos teisinės valstybės 
misijos Kosove (EULEX) veiklą šalies 
šiaurėje, kad ši misija efektyviai veiktų 
visoje Kosovo teritorijoje ir kad ja 
pasitikėtų ir jai pritartų visi gyventojai;

stengtis, kad šalis labiau vadovautųsi 
europietiškomis vertybėmis; ragina 
nedelsiant pradėti suplanuotas Kosovo ir 
Serbijos derybas, kurias finansiškai remia 
ES, ir pabrėžia, kad šiomis derybomis gali 
būti visapusiškai prisidėta prie stabilumo 
Kosove užtikrinimo ir prie vietos 
gyventojų padėties pagerinimo, įskaitant 
teisinės valstybės principo skatinimą šalies 
šiaurėje; visiškai pritaria tam, kad reikia
labiau remti Europos Sąjungos teisinės 
valstybės misijos Kosove (EULEX) veiklą 
šalies šiaurėje, kad būtų išspręsta per 
Kosovo konfliktą dingusių asmenų 
problema bei tiriamas ir vykdomas 
organizuoto nusikalstamumo 
baudžiamasis persekiojimas, visų pirma 
dėl nežmoniško elgesio ir prekybos 
organais konflikto metu ir iš karto po 
konflikto; pakartoja, kad būtina, jog 
EULEX misija efektyviai veiktų visoje 
Kosovo teritorijoje ir kad ja pasitikėtų ir jai 
pritartų visi gyventojai;

Or. en

Pakeitimas 163
Marietta Giannakou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24. palankiai vertina tai, kad padėtis 
Kosove lieka stabili ir taiki, tačiau reiškia 
susirūpinimą dėl rimtų problemų ir rinkimų 
įstatymo pažeidimų, su kuriais per 
pastarojo metu rinkimus susidurta keliose 
savivaldybėse; pabrėžia, jog svarbu, kad 
rinkimai būtų rengiami sąžiningai, kadangi 
tai dalis dabartinių demokratinių pokyčių 
Kosove; ragina Kosovo vyriausybę ateityje 
tobulinti rinkimų procesus ir užtikrinti 
Kosovo piliečiams demokratines teises bei 
stengtis, kad šalis labiau vadovautųsi 

24. palankiai vertina tai, kad padėtis 
Kosove lieka stabili ir taiki, tačiau reiškia 
susirūpinimą dėl rimtų problemų ir rinkimų 
įstatymo pažeidimų, su kuriais per 
pastarojo metu rinkimus susidurta keliose 
savivaldybėse; pabrėžia, jog svarbu, kad 
rinkimai būtų rengiami sąžiningai, kadangi 
tai dalis dabartinių demokratinių pokyčių 
Kosove; ragina Kosovo vyriausybę ateityje 
tobulinti rinkimų procesus ir užtikrinti 
Kosovo piliečiams demokratines teises bei 
stengtis, kad Kosovas labiau vadovautųsi 
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europietiškomis vertybėmis; ragina 
nedelsiant pradėti suplanuotas Kosovo ir 
Serbijos derybas, kurias finansiškai remia 
ES, ir pabrėžia, kad šiomis derybomis gali 
būti visapusiškai prisidėta prie stabilumo 
Kosove užtikrinimo ir prie vietos 
gyventojų padėties pagerinimo, įskaitant 
teisinės valstybės principo skatinimą šalies
šiaurėje; pakartoja, kad būtina labiau remti 
Europos Sąjungos teisinės valstybės 
misijos Kosove (EULEX) veiklą šalies
šiaurėje, kad ši misija efektyviai veiktų 
visoje Kosovo teritorijoje ir kad ja 
pasitikėtų ir jai pritartų visi gyventojai;

europietiškomis vertybėmis; ragina 
nedelsiant pradėti suplanuotas Kosovo ir 
Serbijos derybas, kurias finansiškai remia 
ES, ir pabrėžia, kad šiomis derybomis gali 
būti visapusiškai prisidėta prie stabilumo 
Kosove užtikrinimo ir prie vietos 
gyventojų padėties pagerinimo, įskaitant 
teisinės valstybės principo skatinimą 
Kosovo šiaurėje; pakartoja, kad būtina 
labiau remti Europos Sąjungos teisinės 
valstybės misijos Kosove (EULEX) veiklą 
Kosovo šiaurėje, kad ši misija efektyviai 
veiktų visoje Kosovo teritorijoje ir kad ja 
pasitikėtų ir jai pritartų visi gyventojai;

Or. en

Pakeitimas 164
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24. palankiai vertina tai, kad padėtis 
Kosove lieka stabili ir taiki, tačiau reiškia 
susirūpinimą dėl rimtų problemų ir rinkimų 
įstatymo pažeidimų, su kuriais per 
pastarojo metu rinkimus susidurta keliose 
savivaldybėse; pabrėžia, jog svarbu, kad 
rinkimai būtų rengiami sąžiningai, kadangi 
tai dalis dabartinių demokratinių pokyčių 
Kosove; ragina Kosovo vyriausybę ateityje 
tobulinti rinkimų procesus ir užtikrinti 
Kosovo piliečiams demokratines teises bei 
stengtis, kad šalis labiau vadovautųsi 
europietiškomis vertybėmis; ragina 
nedelsiant pradėti suplanuotas Kosovo ir 
Serbijos derybas, kurias finansiškai remia 
ES, ir pabrėžia, kad šiomis derybomis gali 
būti visapusiškai prisidėta prie stabilumo 
Kosove užtikrinimo ir prie vietos 
gyventojų padėties pagerinimo, įskaitant 
teisinės valstybės principo skatinimą šalies 
šiaurėje; pakartoja, kad būtina labiau remti 

24. palankiai vertina tai, kad padėtis 
Kosove lieka stabili ir taiki, tačiau reiškia 
susirūpinimą dėl rimtų problemų ir rinkimų 
įstatymo pažeidimų, su kuriais per 
pastarojo metu rinkimus susidurta keliose 
savivaldybėse, ir rimtų kaltinimų 
korupcija, kuriuos pareiškė senatorius 
Dick Marty Europos Vadovų Taryboje; 
ragina nuodugniai ištirti EULEX misiją 
dėl šių kaltinimų ir pradėti baudžiamąjį 
procesą prieš visus atsakingus asmenis; 
pabrėžia, jog svarbu, kad rinkimai būtų 
rengiami sąžiningai, kadangi tai dalis 
dabartinių demokratinių pokyčių Kosove; 
ragina Kosovo vyriausybę ateityje tobulinti 
rinkimų procesus ir užtikrinti Kosovo 
piliečiams demokratines teises bei stengtis, 
kad šalis labiau vadovautųsi 
europietiškomis vertybėmis; ragina 
nedelsiant pradėti suplanuotas Kosovo ir 
Serbijos derybas, kurias finansiškai remia 
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Europos Sąjungos teisinės valstybės 
misijos Kosove (EULEX) veiklą šalies 
šiaurėje, kad ši misija efektyviai veiktų 
visoje Kosovo teritorijoje ir kad ja 
pasitikėtų ir jai pritartų visi gyventojai;

ES, ir pabrėžia, kad šiomis derybomis gali 
būti visapusiškai prisidėta prie stabilumo 
Kosove užtikrinimo ir prie vietos 
gyventojų padėties pagerinimo, įskaitant 
teisinės valstybės principo skatinimą šalies 
šiaurėje; pakartoja, kad būtina labiau remti 
Europos Sąjungos teisinės valstybės 
misijos Kosove (EULEX) veiklą šalies 
šiaurėje, kad ši misija efektyviai veiktų 
visoje Kosovo teritorijoje ir kad ja 
pasitikėtų ir jai pritartų visi gyventojai;

Or. en

Pakeitimas 165
Nirj Deva

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24. palankiai vertina tai, kad padėtis 
Kosove lieka stabili ir taiki, tačiau reiškia 
susirūpinimą dėl rimtų problemų ir rinkimų 
įstatymo pažeidimų, su kuriais per 
pastarojo metu rinkimus susidurta keliose 
savivaldybėse; pabrėžia, jog svarbu, kad 
rinkimai būtų rengiami sąžiningai, kadangi 
tai dalis dabartinių demokratinių pokyčių 
Kosove; ragina Kosovo vyriausybę ateityje 
tobulinti rinkimų procesus ir užtikrinti 
Kosovo piliečiams demokratines teises bei 
stengtis, kad šalis labiau vadovautųsi 
europietiškomis vertybėmis; ragina 
nedelsiant pradėti suplanuotas Kosovo ir 
Serbijos derybas, kurias finansiškai remia 
ES, ir pabrėžia, kad šiomis derybomis gali 
būti visapusiškai prisidėta prie stabilumo 
Kosove užtikrinimo ir prie vietos 
gyventojų padėties pagerinimo, įskaitant 
teisinės valstybės principo skatinimą šalies 
šiaurėje; pakartoja, kad būtina labiau remti 
Europos Sąjungos teisinės valstybės 
misijos Kosove (EULEX) veiklą šalies 
šiaurėje, kad ši misija efektyviai veiktų 

24. palankiai vertina tai, kad padėtis 
Kosove lieka stabili ir taiki, tačiau reiškia 
susirūpinimą dėl rimtų problemų ir rinkimų 
įstatymo pažeidimų, su kuriais per 
pastarojo metu rinkimus susidurta keliose 
savivaldybėse; pabrėžia, jog svarbu, kad 
rinkimai būtų rengiami sąžiningai, kadangi 
tai dalis dabartinių demokratinių pokyčių 
Kosove; ragina Kosovo vyriausybę ateityje 
tobulinti rinkimų procesus ir užtikrinti 
Kosovo piliečiams demokratines teises bei 
stengtis, kad šalis labiau vadovautųsi 
europietiškomis vertybėmis; ragina 
nedelsiant pradėti suplanuotas Kosovo ir 
Serbijos derybas, kurias finansiškai remia 
ES, ir pabrėžia, kad šiomis derybomis gali 
būti visapusiškai prisidėta prie stabilumo 
Kosove užtikrinimo ir prie vietos 
gyventojų padėties pagerinimo, įskaitant 
teisinės valstybės principo skatinimą šalies 
šiaurėje; pakartoja, kad būtina labiau remti 
Europos Sąjungos teisinės valstybės 
misijos Kosove (EULEX) veiklą šalies 
šiaurėje, kad ši misija efektyviai veiktų, o 
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visoje Kosovo teritorijoje ir kad ja 
pasitikėtų ir jai pritartų visi gyventojai;

vietos administracijos darbuotojai būtų 
tinkamai apmokyti įgyvendinti gerą 
valdymą visoje Kosovo teritorijoje, ir kad 
ja pasitikėtų ir jai pritartų visi gyventojai;

Or. en

Pakeitimas 166
María Muñiz De Urquiza

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24. palankiai vertina tai, kad padėtis 
Kosove lieka stabili ir taiki, tačiau reiškia 
susirūpinimą dėl rimtų problemų ir rinkimų 
įstatymo pažeidimų, su kuriais per 
pastarojo metu rinkimus susidurta keliose 
savivaldybėse; pabrėžia, jog svarbu, kad 
rinkimai būtų rengiami sąžiningai, kadangi 
tai dalis dabartinių demokratinių pokyčių 
Kosove; ragina Kosovo vyriausybę ateityje 
tobulinti rinkimų procesus ir užtikrinti 
Kosovo piliečiams demokratines teises bei 
stengtis, kad šalis labiau vadovautųsi 
europietiškomis vertybėmis; ragina 
nedelsiant pradėti suplanuotas Kosovo ir 
Serbijos derybas, kurias finansiškai remia 
ES, ir pabrėžia, kad šiomis derybomis gali 
būti visapusiškai prisidėta prie stabilumo 
Kosove užtikrinimo ir prie vietos 
gyventojų padėties pagerinimo, įskaitant 
teisinės valstybės principo skatinimą šalies
šiaurėje; pakartoja, kad būtina labiau remti 
Europos Sąjungos teisinės valstybės 
misijos Kosove (EULEX) veiklą šalies
šiaurėje, kad ši misija efektyviai veiktų 
visoje Kosovo teritorijoje ir kad ja 
pasitikėtų ir jai pritartų visi gyventojai;

24. palankiai vertina tai, kad padėtis 
Kosove lieka stabili ir taiki, tačiau reiškia 
susirūpinimą dėl rimtų problemų ir rinkimų 
įstatymo pažeidimų, su kuriais per 
pastarojo meto rinkimus susidurta keliose 
savivaldybėse; pabrėžia, jog svarbu, kad 
rinkimai būtų rengiami sąžiningai, kadangi 
tai dalis dabartinių demokratinių pokyčių 
Kosove; ragina Kosovo vyriausybę ateityje 
tobulinti rinkimų procesus ir užtikrinti 
Kosovo piliečiams demokratines teises bei 
stengtis, kad šalis labiau vadovautųsi 
europietiškomis vertybėmis; ragina 
nedelsiant pradėti suplanuotas Kosovo ir 
Serbijos derybas, kurias finansiškai remia 
ES, ir pabrėžia, kad šiomis derybomis gali 
būti visapusiškai prisidėta prie stabilumo 
Kosove užtikrinimo ir prie vietos 
gyventojų padėties pagerinimo, įskaitant 
teisinės valstybės principo skatinimą 
šiaurėje; pakartoja, kad būtina labiau remti 
Europos Sąjungos teisinės valstybės 
misijos Kosove (EULEX) veiklą šiaurinėje 
teritorijoje, kad ši misija efektyviai veiktų 
visoje teritorijoje, ir skatinti visų gyventojų 
pasitikėjimą ir pritarimą;

Or. es
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Pakeitimas 167
Francisco José Millán Mon

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24. palankiai vertina tai, kad padėtis 
Kosove lieka stabili ir taiki, tačiau reiškia 
susirūpinimą dėl rimtų problemų ir rinkimų 
įstatymo pažeidimų, su kuriais per 
pastarojo metu rinkimus susidurta keliose 
savivaldybėse; pabrėžia, jog svarbu, kad 
rinkimai būtų rengiami sąžiningai, kadangi 
tai dalis dabartinių demokratinių pokyčių 
Kosove; ragina Kosovo vyriausybę ateityje 
tobulinti rinkimų procesus ir užtikrinti 
Kosovo piliečiams demokratines teises bei 
stengtis, kad šalis labiau vadovautųsi 
europietiškomis vertybėmis; ragina 
nedelsiant pradėti suplanuotas Kosovo ir 
Serbijos derybas, kurias finansiškai remia 
ES, ir pabrėžia, kad šiomis derybomis gali 
būti visapusiškai prisidėta prie stabilumo 
Kosove užtikrinimo ir prie vietos 
gyventojų padėties pagerinimo, įskaitant 
teisinės valstybės principo skatinimą šalies
šiaurėje; pakartoja, kad būtina labiau remti 
Europos Sąjungos teisinės valstybės 
misijos Kosove (EULEX) veiklą šalies 
šiaurėje, kad ši misija efektyviai veiktų 
visoje Kosovo teritorijoje ir kad ja 
pasitikėtų ir jai pritartų visi gyventojai;

24. palankiai vertina tai, kad padėtis 
Kosove lieka stabili ir taiki, tačiau reiškia 
susirūpinimą dėl rimtų problemų ir rinkimų 
įstatymo pažeidimų, su kuriais per 
pastarojo meto rinkimus susidurta keliose 
savivaldybėse; pabrėžia, jog svarbu, kad 
rinkimai būtų rengiami sąžiningai, kadangi 
tai dalis dabartinių demokratinių pokyčių 
Kosove; žino, kad ne visos valstybės narės 
pripažino Kosovo nepriklausomybę;
ragina Kosovo vyriausybę ateityje tobulinti 
rinkimų procesus ir užtikrinti Kosovo 
piliečiams demokratines teises bei stengtis, 
kad šalis labiau vadovautųsi 
europietiškomis vertybėmis; ragina 
nedelsiant pradėti suplanuotas Kosovo ir 
Serbijos derybas, kurias finansiškai remia 
ES, ir pabrėžia, kad šiomis derybomis gali 
būti visapusiškai prisidėta prie stabilumo 
Kosove užtikrinimo ir prie vietos 
gyventojų padėties pagerinimo, įskaitant 
teisinės valstybės principo skatinimą šalies 
šiaurėje; pakartoja, kad būtina labiau remti 
Europos Sąjungos teisinės valstybės 
misijos Kosove (EULEX) veiklą šalies 
šiaurėje, kad ši misija efektyviai veiktų 
visoje Kosovo teritorijoje ir kad ja 
pasitikėtų ir jai pritartų visi gyventojai;

Or. es

Pakeitimas 168
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24. palankiai vertina tai, kad padėtis 
Kosove lieka stabili ir taiki, tačiau reiškia 
susirūpinimą dėl rimtų problemų ir 
rinkimų įstatymo pažeidimų, su kuriais 
per pastarojo metu rinkimus susidurta 
keliose savivaldybėse; pabrėžia, jog 
svarbu, kad rinkimai būtų rengiami 
sąžiningai, kadangi tai dalis dabartinių 
demokratinių pokyčių Kosove; ragina 
Kosovo vyriausybę ateityje tobulinti 
rinkimų procesus ir užtikrinti Kosovo 
piliečiams demokratines teises bei 
stengtis, kad šalis labiau vadovautųsi 
europietiškomis vertybėmis; ragina 
nedelsiant pradėti suplanuotas Kosovo ir 
Serbijos derybas, kurias finansiškai remia 
ES, ir pabrėžia, kad šiomis derybomis gali 
būti visapusiškai prisidėta prie stabilumo 
Kosove užtikrinimo ir prie vietos 
gyventojų padėties pagerinimo, įskaitant 
teisinės valstybės principo skatinimą 
šalies šiaurėje; pakartoja, kad būtina 
labiau remti Europos Sąjungos teisinės 
valstybės misijos Kosove (EULEX) veiklą 
šalies šiaurėje, kad ši misija efektyviai 
veiktų visoje Kosovo teritorijoje ir kad ja 
pasitikėtų ir jai pritartų visi gyventojai;

24. atkreipia dėmesį į tai, kad padėtis 
Kosove lieka stabili ir taiki, tačiau 
pažeidžiama; ragina nedelsiant pradėti 
suplanuotas Kosovo ir Serbijos derybas, 
kurias finansiškai remia ES, ir pabrėžia, 
kad šiomis derybomis gali būti visapusiškai 
prisidėta prie stabilumo ne tik Kosove, bet 
ir visame regione, užtikrinimo, pakartoja, 
kad būtina labiau remti Europos Sąjungos 
teisinės valstybės misijos Kosove 
(EULEX) veiklą šalies šiaurėje, kad ši 
misija efektyviai veiktų visoje Kosovo 
teritorijoje;

Or. en

Pakeitimas 169
Nirj Deva

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę po 
rinkimų stiprinti dialogą su Bosnijos ir 
Hercegovinos politiniais lyderiais, siekiant 
padėti šaliai ir jos gyventojams toliau siekti 

25. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę po 
rinkimų stiprinti dialogą su Bosnijos ir 
Hercegovinos politiniais lyderiais, siekiant 
padėti šaliai ir jos gyventojams toliau siekti 
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integruotis į ES; mano, kad Bosnija ir 
Hercegovina padarė nedidelę pažangą 
reformų, susijusių su ES integracijos 
procesu, srityje ir daugiausia dėmesio 
toliau skiria etniniams ir vientisumo 
klausimams, o tai gali būti kliūtis norint 
įvykdyti narystės ES ir NATO 
reikalavimus;

integruotis į ES; mano, kad Bosnija ir 
Hercegovina padarė nedidelę pažangą 
reformų, susijusių su ES integracijos 
procesu, srityje, nes iki šiol vyravo 
klaidingas požiūris, pagal kurį buvo 
pabrėžiamas vyriausiojo įgaliotinio kaip 
tarptautinio prižiūrėtojo vaidmuo ir
priklausomybė nuo išorės teisės aktų; 
primygtinai reikalauja, kad ES nukreiptų 
savo dėmesį į techninės pagalbos bei 
rekomendacijų dėl gero valdymo teikimą 
Bosnijai ir Hercegovinai;

Or. en

Pakeitimas 170
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25a. reiškia didelį susirūpinimą dėl 
tebesitęsiančio vidaus konflikto Albanijoje 
ir ragina vyriausybę ir opoziciją 
susilaikyti nuo jėgos panaudojimo ir 
pradėti naują dialogą siekiant užbaigti 
konfliktą ir pasiekti ilgalaikį kompromisą; 
šiuo atžvilgiu palankiai vertina Komisijos 
pirmininko pavaduotojos-vyriausiosios 
įgaliotinės atstovo iniciatyvą, kuri 
derinama su Komisijos nariu, atsakingu 
už plėtrą ir Europos kaimynystės politiką;

Or. en

Pakeitimas 171
Ana Gomes

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

25a. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę ir 
valstybes nares skubiai parengti išsamų 
planą siekiant didinti ES veiksmus 
Bosnijoje ir Hercegovinoje ir paskirti 
reiklų ES delegacijos vadovą, sukurti ar 
sustiprinti delegacijos politinį, teisinį, 
ryšių, ekonomikos ir saugumo padalinius, 
gerinant Bosnijos narystės ES galimybes 
ir kuriant vietos gyventojų pasitikėjimą;

Or. en

Pakeitimas 172
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 a paantraštė (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Europos Sąjungos Juodosios jūros 
strategija

Or. en

Pakeitimas 173
Evgeni Kirilov

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 a paantraštė (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Vidurinė Azija

Or. en
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Pakeitimas 174
György Schöpflin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę ir 
Komisiją stiprinti Rytų partnerystę su 
rytinėmis Europos kaimynėmis siekiant jų 
politinės vienybės ir ekonominės 
integracijos (taip pat ir energetikos srityje) 
remiantis bendromis Europos vertybėmis ir 
atsižvelgiant į sąlygas bei paskatas, kurios 
skirtos reformoms pradėti;

26. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę ir 
Komisiją stiprinti Rytų partnerystę su 
rytinėmis Europos kaimynėmis siekiant jų 
politinės vienybės ir ekonominės
integracijos (taip pat ir energetikos srityje) 
remiantis bendromis Europos vertybėmis ir 
atsižvelgiant į sąlygas bei paskatas, kurios 
skirtos reformoms pradėti; primena, kad 
dėl neišspręstų konfliktų regione 
dalyvaujančios šalys patenka į tokią 
padėtį, kurioje taika nėra tvari; ragina 
dalyvaujančias šalis siekti taikaus 
konfliktų sprendimo ilguoju laikotarpiu;

Or. en

Pakeitimas 175
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę ir 
Komisiją stiprinti Rytų partnerystę su 
rytinėmis Europos kaimynėmis siekiant jų 
politinės vienybės ir ekonominės 
integracijos (taip pat ir energetikos srityje) 
remiantis bendromis Europos vertybėmis ir 
atsižvelgiant į sąlygas bei paskatas, kurios 
skirtos reformoms pradėti;

26. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę ir 
Komisiją laikytis savo įsipareigojimo 
plėtoti Rytų partnerystę su rytinėmis 
Europos kaimynėmis siekiant jų politinės 
vienybės ir ekonominės integracijos (taip 
pat ir energetikos srityje) remiantis 
bendromis Europos vertybėmis ir 
atsižvelgiant į sąlygas bei paskatas, kurios 
skirtos reformoms pradėti;

Or. en
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Pakeitimas 176
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę ir 
Komisiją stiprinti Rytų partnerystę su 
rytinėmis Europos kaimynėmis siekiant jų 
politinės vienybės ir ekonominės 
integracijos (taip pat ir energetikos srityje) 
remiantis bendromis Europos vertybėmis ir 
atsižvelgiant į sąlygas bei paskatas, kurios 
skirtos reformoms pradėti;

26. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę ir 
Komisiją stiprinti Rytų partnerystę su 
rytinėmis Europos kaimynėmis siekiant jų 
politinės vienybės ir ekonominės 
integracijos (taip pat ir energetikos srityje) 
remiantis bendromis Europos vertybėmis ir 
atsižvelgiant į sąlygas bei paskatas, kurios 
skirtos reformoms pradėti; pabrėžia, kad 
svarbu atsižvelgti į tarptautinius žmogaus 
teisių standartus vykstančiose derybose 
dėl asociacijos susitarimo su Rytų 
partnerystės šalimis; ragina pateikti 
iniciatyvas ir veiksmus, kurie padėtų 
skatinti ir remti regioninį 
bendradarbiavimą Pietų Kaukaze;

Or. en

Pakeitimas 177
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26a. palankiai vertina ir remia Moldovos 
Respublikos valdžios institucijų 
įsipareigojimą stiprinti santykius su 
Europos Sąjunga siekiant sudaryti 
asociacijos susitarimą, plėtoti dialogą dėl 
vizų režimo liberalizavimo ir pradėti 
derybas dėl laisvosios prekybos 
susitarimo;
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Or. en

Pakeitimas 178
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 b dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26b. kreipiasi į Padnestrės konflikto 
politinius veikėjus ragindamas baigti 
derybas bei surasti taikų ir ilgalaikį 
sprendimą visapusiškai gerbiant 
Moldovos Respublikos suverenitetą ir 
teritorinį vientisumą;

Or. en

Pakeitimas 179
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 c dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26c. ragina Komisiją paspartinti 
programų pagal Juodosios jūros 
sinergijos iniciatyvą įgyvendinimą ir 
išlaikyti šį klausimą Europos išorės 
veiksmų tarnybos (EIVT) darbotvarkėje;

Or. en

Pakeitimas 180
Evgeni Kirilov

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

26a. pabrėžia aktyvesnio ES vaidmens 
svarbą sprendžiant įsisenėjusius 
konfliktus Padnestrėje ir Pietų Kaukaze;

Or. en

Pakeitimas 181
María Muñiz De Urquiza

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27. smerkia griežtas represines Baltarusijos 
Prezidento A. Lukašenkos režimo 
priemones, po 2010 m. gruodžio 19 d. 
prezidento rinkimų panaudotas prieš 
opozicijos narius, žurnalistus ir pilietinės 
visuomenės atstovus, ir ragina nedelsiant 
išlaisvinti visus sulaikytuosius; ragina 
Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę ir Komisiją 
pritaikyti režimui specialias sankcijas, 
pvz., uždrausti išduoti vizas ir įšaldyti
rinktinių aukšto rango pareigūnų turtą, ir
užtikrinti didesnę ES paramą pilietinei 
visuomenei, kad gyventojai labiau 
pasitikėtų europietiškomis vertybėmis; 
pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad 
Baltarusija nebūtų izoliuota, ypač nuo šiuo 
metu vykdomos regioninės veiklos;

27. smerkia griežtas represines Baltarusijos 
Prezidento A. Lukašenkos režimo 
priemones, po 2010 m. gruodžio 19 d. 
prezidento rinkimų panaudotas prieš 
opozicijos narius, žurnalistus ir pilietinės 
visuomenės atstovus, ir ragina nedelsiant 
išlaisvinti visus sulaikytuosius; palankiai 
vertina 2011 m. sausio 31 d. Europos 
Tarybos sprendimą, kuriuo režimui 
pritaikomos specialios sankcijos, pvz., 
uždraudžiama išduoti vizas ir įšaldomas
rinktinių aukšto rango pareigūnų turtas; 
palankiai vertina 2011 m. vasario 2 d. 
vykusios tarptautinės paramos teikėjų 
konferencijos „Solidarumas su 
Baltarusija“ rezultatus – šioje 
konferencijoje ES įsipareigojo suteikti 
17,3 mln. EUR paramos pilietinei 
visuomenei, ypač studentams ir 
nepriklausomai žiniasklaidai; pabrėžia 
būtinybę užtikrinti, kad Baltarusija nebūtų 
izoliuota, ypač nuo šiuo metu vykdomos 
regioninės veiklos;

Or. es



AM\859936LT.doc 117/180 PE452.878v03-00

LT

Pakeitimas 182
Krzysztof Lisek

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27. smerkia griežtas represines Baltarusijos 
Prezidento A. Lukašenkos režimo 
priemones, po 2010 m. gruodžio 19 d. 
prezidento rinkimų panaudotas prieš 
opozicijos narius, žurnalistus ir pilietinės 
visuomenės atstovus, ir ragina nedelsiant 
išlaisvinti visus sulaikytuosius; ragina 
Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę ir Komisiją pritaikyti 
režimui specialias sankcijas, pvz.,
uždrausti išduoti vizas ir įšaldyti rinktinių 
aukšto rango pareigūnų turtą, ir užtikrinti 
didesnę ES paramą pilietinei visuomenei, 
kad gyventojai labiau pasitikėtų 
europietiškomis vertybėmis; pabrėžia 
būtinybę užtikrinti, kad Baltarusija nebūtų 
izoliuota, ypač nuo šiuo metu vykdomos 
regioninės veiklos;

27. smerkia griežtas represines Baltarusijos 
Prezidento A. Lukašenkos režimo 
priemones, po 2010 m. gruodžio 19 d. 
prezidento rinkimų panaudotas prieš 
opozicijos narius, žurnalistus ir pilietinės 
visuomenės atstovus, ir ragina nedelsiant 
išlaisvinti visus sulaikytuosius ir 
panaikinti jiems visus kaltinimus; ragina 
Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę ir Komisiją pritaikyti 
režimui papildomas specialias sankcijas, 
kurios būtų taikomos kartu su jau 
paskirtomis sankcijomis, t. y. draudimu
išduoti vizas ir rinktinių aukšto rango 
pareigūnų turto įšaldymu, ir užtikrinti 
didesnę ES paramą pilietinei visuomenei, 
kad gyventojai labiau pasitikėtų 
europietiškomis vertybėmis; pabrėžia 
būtinybę užtikrinti, kad Baltarusija nebūtų 
izoliuota, ypač nuo šiuo metu vykdomos 
regioninės veiklos;

Or. en

Pakeitimas 183

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27a. apgailestauja, kad nepasiekta 
esminės pažangos sprendžiant 
įsisenėjusius konfliktus Pietų Kaukaze; 
pabrėžia, kad šios kliūtys stabdo Rytų 



PE452.878v03-00 118/180 AM\859936LT.doc

LT

partnerystės daugiašalio ir regioninio 
aspekto plėtotę; tikisi, kad EIVT atliks 
didesnį vaidmenį regione ir ragina imtis 
dar aktyvesnio vaidmens siekiant 
palengvinti šalių dialogą plėtojant 
priemones, kuriomis kuriamas 
pasitikėjimas, skatinant žmonių 
tarpusavio ryšius ir taip padedant surasti 
ilgalaikį sprendimą;

Or. en

Pakeitimas 184
Laima Liucija Andrikienė

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27a. palankiai vertina sausio 31 d. priimtą 
Tarybos sprendimą uždrausti 157 
atrinktiems Baltarusijos pareigūnams 
išduoti vizas ir įšaldyti jų finansinį turtą; 
apgailestauja, kad Taryba neatsižvelgė į 
Parlamento reikalavimus taikyti 
Baltarusijai tikslines ekonomines 
sankcijas, įskaitant visos makrofinansinės 
pagalbos sustabdymą teikiant TVF 
paskolas, taip pat vykdant Europos 
investicijų banko (EIB) ir Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) 
skolinimo operacijas;

Or. en

Pakeitimas 185
Laima Liucija Andrikienė

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

27b. laikosi nuomonės, kad sankcijos 
Baltarusijos valdžios pareigūnams turėtų 
būti taikomos tol, kol iš Baltarusijos 
kalėjimų bus išleisti visi politiniai 
kaliniai; pakartoja, kad ES turėtų būti 
atviresnė eiliniams Baltarusijos 
piliečiams; mano, kad Komisija turėtų 
aktyviau dirbti pateikdama nurodymus dėl 
readmisijos susitarimo ir vizų išdavimo 
palengvinimo siekiant paskatinti žmonių, 
gyvenančių ES ir Baltarusijoje, 
asmeninius ryšius; sveikina valstybes 
nares, kurios ėmėsi vienašalių veiksmų ir 
palengvino Baltarusijos piliečiams vizų 
išdavimą bei sumažino Šengeno zonos 
vizų kainą ir skatina kitas valstybes nares 
nedelsiant imtis panašių veiksmų, ypač 
didelį dėmesį skiriant trumpalaikėms 
vizoms, kurios labiausiai reikalingos 
plačiajai visuomenei, studentams ir 
kitiems jauniems žmonėms; ragina 
Komisiją ir valstybes nares gerokai 
sumažinti Baltarusijos piliečiams Šengeno 
vizos kainą, kuri šiuo metu siekia 60 EUR 
ir yra kur kas didesnė už kainą, kurią 
moka kitų ES kaimyninių šalių, pvz., 
Rusijos, piliečiai;

Or. en

Pakeitimas 186
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
28 c dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

28c. pabrėžia Juodosios jūros regiono 
svarbą Rytų partnerystėje ir mano, kad 
šiuo atžvilgiu reikalingas didesnis 
Europos Sąjungos įsitraukimas;
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Or. en

Pakeitimas 187
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
28 d dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

28d. viliasi, kad Komisijos pradėtas 
Europos kaimynystės politikos 
reformavimo procesas padės sukurti 
naują strateginę viziją ir diferencijuotą 
požiūrį šioje srityje į interesų sritis, 
atsižvelgiant į įvairius Europos Sąjungos 
interesus, iššūkius ir regionines grėsmes;

Or. en

Pakeitimas 188
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
28 e dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

28e. dar kartą patvirtina, kad būtinas 
nuoseklus požiūris regioninio 
bendradarbiavimo procesuose siekiant, 
kad iniciatyvos ir priemonės, kurias ES 
pasiūlė įgyvendinant Rytų kaimynystės 
programą (Europos partnerystė, 
Juodosios jūros sinergija/ ES Juodosios 
jūros regiono strategija ir pan.), būtų 
veiksmingos; laikosi nuomonės, kad 
reikia užtikrinti pasiūlytų iniciatyvų 
papildomumą ir diferencijavimą, ypač 
projektų lygmeniu, kad būtų galima 
veiksmingiau panaudoti išteklius ir 
pasiekti konkrečių rezultatų;

Or. en
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Pakeitimas 189
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
28 f dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

28f. palankiai vertina tai, kad Europos 
kaimynystės politika (EKP) grindžiama 
požiūriu, kuris skatina plėtoti santykius su 
kaimynais kaip svarbią reformų šiose 
šalyse skatinimo ir įgyvendinimo dalį; 
mano, kad reikia atsižvelgti į tam tikrus 
iššūkius, su kuriais susiduria mūsų 
partneriai ir kaimynai, taip pat įvertinti jų 
pačių požiūrį į santykius su ES;

Or. en

Pakeitimas 190
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
28 g dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

28g. pabrėžia Juodosios jūros regiono 
svarbą Europos kaimynystės politikoje, 
pažymėdamas, kad Europai būtina ir 
svarbu labiau įsitraukti į veiksmus šioje 
srityje;

Or. en

Pakeitimas 191
Norica Nicolai

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

28b. mano, kad Juodosios jūros regiono 
valstybės gali priartėti prie ES 
įgyvendinant lanksčius ir praktiškus 
projektus, kurie pasiūlyti Juodosios jūros 
sinergijoje ir kuriuose galėtų dalyvauti 
visi regioniniai veikėjai; sinergijoje turėtų 
būti išlaikytas pagrindinis „kintamosios 
geometrijos“ principas, ir ši sinergija 
turėtų būti toliau plėtojama užmezgant ir 
veiksmingai įgyvendinant valstybių narių 
pasiūlytas ir Komisijos remiamas tris 
sektorines partnerystes;

Or. en

Pakeitimas 192
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
28 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

28a. palankiai vertina tai, kad ES 
interesai Juodosios jūros regione atspindi 
ES užmojus plėsti savo, kaip svarbios 
pasaulinės veikėjos, vaidmenį, 
atsižvelgiant į pokyčius, atsiradusius 
įgyvendinant Lisabonos sutartį;

Or. en

Pakeitimas 193
Evgeni Kirilov

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
28 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

28a. pripažįsta dideles strateginio ES ir 
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Vidurinės Azijos bendradarbiavimo 
plėtros galimybes; atsižvelgdamas į 
regiono geopolitinę vietą ragina išplėsti 
bendradarbiavimą siekiant spręsti 
bendrus saugumo iššūkius ir politinius, 
ekonominius ir energetinius klausimus;

Or. en

Pakeitimas 194
Tunne Kelam

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
29 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

29. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę 
užtikrinti, kad ES požiūris į Rusiją, 
įskaitant per derybas dėl naujojo ES ir 
Rusijos susitarimo, būtų nuoseklus ir 
pagrįstas įsipareigojimu vadovautis 
demokratijos vertybėmis, pagarba žmogaus 
teisėms, teisinės valstybės principu ir 
tarptautinės teisės nuostatomis; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia partnerystės 
svarbą modernizacijos procesui; taip pat 
pabrėžia, kad būtina atgaivinti tarpusavio 
pagarbos ir abipusiškumo principais 
grindžiamą partnerystę su Rusija siekiant 
spręsti kovos su terorizmu, energetinio 
saugumo ir energijos tiekimo, klimato 
kaitos, nusiginklavimo, konfliktų 
prevencijos ir branduolinių ginklų 
neplatinimo klausimus – šio tikslo turėtų 
būti siekiama atsižvelgiant į padėtį Irane, 
Afganistane ir Artimuosiuose Rytuose – ir 
taip siekti stiprinti saugumą ir stabilumą 
pasaulyje; laikosi nuomonės, kad 
bendradarbiavimas šiais klausimais turėtų 
būti naujojo ES ir Rusijos susitarimo 
pagrindas, ir todėl tikisi sparčios pažangos 
dabartinėse derybose dėl naujo išsamaus 
susitarimo, kuriuo remiantis turėtų būti iš 
esmės sustiprinti ES ir Rusijos santykiai;

29. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę 
užtikrinti, kad ES požiūris į Rusiją, 
įskaitant per derybas dėl naujojo ES ir 
Rusijos susitarimo, būtų nuoseklus ir 
pagrįstas įsipareigojimu vadovautis 
demokratijos vertybėmis, pagarba žmogaus 
teisėms, teisinės valstybės principu ir 
tarptautinės teisės nuostatomis; atkreipia 
dėmesį į sunkius žmogaus teisių 
pažeidimus ir pabrėžia, kad nepasiekta 
patenkinamų rezultatų kovoje su 
korupcija, ypač teismų sistemoje; smerkia 
neseniai neproporcingai panaudotą jėgą 
prieš taikius demonstrantus; yra giliai 
susirūpinęs dėl politiškai motyvuoto 
antrojo M. Chodorkovskio bylos 
nagrinėjimo proceso, kuriame 
neatsižvelgta į kelis pagrindinius teismo 
proceso principus; atsižvelgdamas į tai 
pabrėžia partnerystės svarbą 
modernizacijos procesui; taip pat pabrėžia, 
kad būtina atgaivinti tarpusavio pagarbos ir 
abipusiškumo principais grindžiamą 
partnerystę su Rusija siekiant spręsti kovos 
su terorizmu, energetinio saugumo ir 
energijos tiekimo, klimato kaitos, 
nusiginklavimo, konfliktų prevencijos ir 
branduolinių ginklų neplatinimo klausimus 
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– šio tikslo turėtų būti siekiama 
atsižvelgiant į padėtį Irane, Afganistane ir 
Artimuosiuose Rytuose – ir taip siekti 
stiprinti saugumą ir stabilumą pasaulyje; 
primygtinai ragina ES užtikrinti, kad
demokratinės vertybės, teisinė valstybė, 
abipusiškumo ir skaidrumo principai būtų 
naujojo išsamaus susitarimo pagrindas;

Or. en

Pakeitimas 195
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
29 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

29. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę 
užtikrinti, kad ES požiūris į Rusiją, 
įskaitant per derybas dėl naujojo ES ir 
Rusijos susitarimo, būtų nuoseklus ir 
pagrįstas įsipareigojimu vadovautis 
demokratijos vertybėmis, pagarba žmogaus 
teisėms, teisinės valstybės principu ir 
tarptautinės teisės nuostatomis; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia partnerystės 
svarbą modernizacijos procesui; taip pat 
pabrėžia, kad būtina atgaivinti tarpusavio 
pagarbos ir abipusiškumo principais 
grindžiamą partnerystę su Rusija siekiant 
spręsti kovos su terorizmu, energetinio 
saugumo ir energijos tiekimo, klimato 
kaitos, nusiginklavimo, konfliktų 
prevencijos ir branduolinių ginklų 
neplatinimo klausimus – šio tikslo turėtų 
būti siekiama atsižvelgiant į padėtį Irane, 
Afganistane ir Artimuosiuose Rytuose – ir 
taip siekti stiprinti saugumą ir stabilumą 
pasaulyje; laikosi nuomonės, kad 
bendradarbiavimas šiais klausimais turėtų 
būti naujojo ES ir Rusijos susitarimo 
pagrindas, ir todėl tikisi sparčios pažangos 
dabartinėse derybose dėl naujo išsamaus 

29. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę 
užtikrinti, kad ES požiūris į Rusiją, 
įskaitant per derybas dėl naujojo ES ir 
Rusijos susitarimo, būtų nuoseklus, 
nukreiptas į teisinės valstybės stiprinimą, 
ir pagrįstas įsipareigojimu vadovautis 
pliuralistinės demokratijos vertybėmis ir
pagarba žmogaus teisėms; atsižvelgdamas į 
tai pabrėžia partnerystės svarbą 
modernizacijos procesui; taip pat pabrėžia, 
kad būtina atgaivinti tarpusavio pagarbos ir 
abipusiškumo principais grindžiamus 
santykius su Rusija siekiant spręsti kovos 
su terorizmu, energetinio saugumo ir 
energijos tiekimo, klimato kaitos, 
nusiginklavimo, konfliktų prevencijos ir 
branduolinių ginklų neplatinimo klausimus 
– šio tikslo turėtų būti siekiama 
atsižvelgiant į padėtį Irane, Afganistane ir 
Artimuosiuose Rytuose – ir taip siekti 
stiprinti saugumą ir stabilumą pasaulyje; 
laikosi nuomonės, kad bendradarbiavimas 
šiais klausimais turėtų būti naujojo ES ir 
Rusijos susitarimo pagrindas, ir todėl tikisi 
nuolatinės pažangos dabartinėse derybose;
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susitarimo, kuriuo remiantis turėtų būti iš 
esmės sustiprinti ES ir Rusijos santykiai;

Or. en

Pakeitimas 196
Georgios Koumoutsakos, Krzysztof Lisek

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
29 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

29. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę 
užtikrinti, kad ES požiūris į Rusiją, 
įskaitant per derybas dėl naujojo ES ir 
Rusijos susitarimo, būtų nuoseklus ir 
pagrįstas įsipareigojimu vadovautis 
demokratijos vertybėmis, pagarba žmogaus 
teisėms, teisinės valstybės principu ir 
tarptautinės teisės nuostatomis; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia partnerystės 
svarbą modernizacijos procesui; taip pat 
pabrėžia, kad būtina atgaivinti tarpusavio 
pagarbos ir abipusiškumo principais 
grindžiamą partnerystę su Rusija siekiant 
spręsti kovos su terorizmu, energetinio 
saugumo ir energijos tiekimo, klimato 
kaitos, nusiginklavimo, konfliktų 
prevencijos ir branduolinių ginklų 
neplatinimo klausimus – šio tikslo turėtų 
būti siekiama atsižvelgiant į padėtį Irane, 
Afganistane ir Artimuosiuose Rytuose – ir 
taip siekti stiprinti saugumą ir stabilumą 
pasaulyje; laikosi nuomonės, kad 
bendradarbiavimas šiais klausimais turėtų 
būti naujojo ES ir Rusijos susitarimo 
pagrindas, ir todėl tikisi sparčios pažangos 
dabartinėse derybose dėl naujo išsamaus 
susitarimo, kuriuo remiantis turėtų būti iš 
esmės sustiprinti ES ir Rusijos santykiai;

29. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę 
užtikrinti, kad ES požiūris į Rusiją, 
įskaitant per derybas dėl naujojo ES ir 
Rusijos susitarimo, būtų nuoseklus ir 
pagrįstas įsipareigojimu vadovautis 
demokratijos vertybėmis, pagarba žmogaus 
teisėms ir teisinės valstybės principu; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia partnerystės 
svarbą modernizacijos procesui; taip pat 
pabrėžia, kad būtina atgaivinti tarpusavio 
pagarbos ir abipusiškumo principais 
grindžiamą partnerystę su Rusija siekiant 
spręsti kovos su terorizmu, energetinio 
saugumo ir energijos tiekimo, klimato 
kaitos, nusiginklavimo, konfliktų 
prevencijos ir branduolinių ginklų 
neplatinimo klausimus ir taip siekti stiprinti 
saugumą ir stabilumą pasaulyje; laikosi 
nuomonės, kad bendradarbiavimas šiais 
klausimais turėtų būti naujojo ES ir Rusijos 
susitarimo pagrindas, ir todėl tikisi sparčios 
pažangos dabartinėse derybose dėl naujo 
išsamaus susitarimo, kuriuo remiantis 
turėtų būti iš esmės sustiprinti ES ir 
Rusijos santykiai;

Or. en
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Pakeitimas 197

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
29 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

29. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę 
užtikrinti, kad ES požiūris į Rusiją, 
įskaitant per derybas dėl naujojo ES ir 
Rusijos susitarimo, būtų nuoseklus ir 
pagrįstas įsipareigojimu vadovautis 
demokratijos vertybėmis, pagarba žmogaus 
teisėms, teisinės valstybės principu ir 
tarptautinės teisės nuostatomis; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia partnerystės 
svarbą modernizacijos procesui; taip pat 
pabrėžia, kad būtina atgaivinti tarpusavio 
pagarbos ir abipusiškumo principais 
grindžiamą partnerystę su Rusija siekiant 
spręsti kovos su terorizmu, energetinio 
saugumo ir energijos tiekimo, klimato 
kaitos, nusiginklavimo, konfliktų 
prevencijos ir branduolinių ginklų 
neplatinimo klausimus – šio tikslo turėtų 
būti siekiama atsižvelgiant į padėtį Irane, 
Afganistane ir Artimuosiuose Rytuose – ir 
taip siekti stiprinti saugumą ir stabilumą 
pasaulyje; laikosi nuomonės, kad 
bendradarbiavimas šiais klausimais turėtų 
būti naujojo ES ir Rusijos susitarimo 
pagrindas, ir todėl tikisi sparčios pažangos 
dabartinėse derybose dėl naujo išsamaus 
susitarimo, kuriuo remiantis turėtų būti iš 
esmės sustiprinti ES ir Rusijos santykiai;

29. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę 
užtikrinti, kad ES požiūris į Rusiją, 
įskaitant per derybas dėl naujojo ES ir 
Rusijos susitarimo, būtų nuoseklus ir 
pagrįstas įsipareigojimu vadovautis 
demokratijos vertybėmis, pagarba žmogaus 
teisėms, teisinės valstybės principu ir 
tarptautinės teisės nuostatomis; pabrėžia, 
kad toks įsipareigojimas turi būti
neatskiriama šio naujo susitarimo dalis;
atsižvelgdamas į tai pabrėžia partnerystės 
svarbą modernizacijos procesui; taip pat 
pabrėžia, kad būtina atgaivinti tarpusavio 
pagarbos ir abipusiškumo principais 
grindžiamą partnerystę su Rusija siekiant 
spręsti kovos su terorizmu, energetinio 
saugumo ir energijos tiekimo, klimato 
kaitos, nusiginklavimo, konfliktų 
prevencijos ir sprendimo, ypač 
atsižvelgiant į vadinamuosius „įšaldytus 
konfliktus“, ir branduolinių ginklų 
neplatinimo klausimus – šio tikslo turėtų 
būti siekiama atsižvelgiant į padėtį Irane, 
Afganistane ir Artimuosiuose Rytuose – ir 
taip siekti stiprinti saugumą ir stabilumą 
pasaulyje; laikosi nuomonės, kad 
bendradarbiavimas šiais klausimais turėtų 
būti naujojo ES ir Rusijos susitarimo 
pagrindas, ir todėl tikisi sparčios pažangos 
dabartinėse derybose dėl naujo išsamaus 
susitarimo, kuriuo remiantis turėtų būti iš 
esmės sustiprinti ES ir Rusijos santykiai;

Or. en
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Pakeitimas 198
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
29 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

29. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę 
užtikrinti, kad ES požiūris į Rusiją, 
įskaitant per derybas dėl naujojo ES ir 
Rusijos susitarimo, būtų nuoseklus ir 
pagrįstas įsipareigojimu vadovautis 
demokratijos vertybėmis, pagarba žmogaus 
teisėms, teisinės valstybės principu ir 
tarptautinės teisės nuostatomis; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia partnerystės 
svarbą modernizacijos procesui; taip pat 
pabrėžia, kad būtina atgaivinti tarpusavio 
pagarbos ir abipusiškumo principais 
grindžiamą partnerystę su Rusija siekiant 
spręsti kovos su terorizmu, energetinio 
saugumo ir energijos tiekimo, klimato 
kaitos, nusiginklavimo, konfliktų 
prevencijos ir branduolinių ginklų 
neplatinimo klausimus – šio tikslo turėtų 
būti siekiama atsižvelgiant į padėtį Irane, 
Afganistane ir Artimuosiuose Rytuose – ir 
taip siekti stiprinti saugumą ir stabilumą 
pasaulyje; laikosi nuomonės, kad 
bendradarbiavimas šiais klausimais turėtų 
būti naujojo ES ir Rusijos susitarimo 
pagrindas, ir todėl tikisi sparčios pažangos 
dabartinėse derybose dėl naujo išsamaus 
susitarimo, kuriuo remiantis turėtų būti iš 
esmės sustiprinti ES ir Rusijos santykiai;

29. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę 
užtikrinti, kad ES požiūris į Rusiją, 
įskaitant per derybas dėl naujojo ES ir 
Rusijos susitarimo, būtų nuoseklus ir 
pagrįstas įsipareigojimu vadovautis 
demokratijos vertybėmis, pagarba žmogaus 
teisėms, teisinės valstybės principu ir 
tarptautinės teisės nuostatomis; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia partnerystės 
svarbą modernizacijos procesui; taip pat 
pabrėžia, kad būtina atgaivinti tarpusavio 
pagarbos ir abipusiškumo principais 
grindžiamą partnerystę su Rusija siekiant 
spręsti kovos su terorizmu, energetinio 
saugumo ir energijos tiekimo, klimato 
kaitos, nusiginklavimo, konfliktų 
prevencijos ir branduolinių ginklų 
neplatinimo klausimus – šio tikslo turėtų 
būti siekiama atsižvelgiant į padėtį Irane, 
Afganistane ir Artimuosiuose Rytuose – ir 
taip siekti stiprinti saugumą ir stabilumą 
pasaulyje; laikosi nuomonės, kad 
bendradarbiavimas šiais klausimais turėtų 
būti naujojo ES ir Rusijos susitarimo 
pagrindas, ir todėl tikisi sparčios pažangos 
dabartinėse derybose dėl naujo išsamaus 
susitarimo, kuriuo remiantis turėtų būti iš 
esmės sustiprinti ES ir Rusijos santykiai;
ragina ES labiau stengtis bendradarbiauti 
su Rusija, ypač siekiant stabilizuoti padėtį 
Afganistane; ragina ES skatinti 
veiksmingus ir abipusiai naudingus 
NATO ir Rusijos santykius;

Or. en
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Pakeitimas 199
Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
29 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

29. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę 
užtikrinti, kad ES požiūris į Rusiją, 
įskaitant per derybas dėl naujojo ES ir 
Rusijos susitarimo, būtų nuoseklus ir 
pagrįstas įsipareigojimu vadovautis 
demokratijos vertybėmis, pagarba žmogaus 
teisėms, teisinės valstybės principu ir 
tarptautinės teisės nuostatomis; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia partnerystės 
svarbą modernizacijos procesui; taip pat 
pabrėžia, kad būtina atgaivinti tarpusavio 
pagarbos ir abipusiškumo principais 
grindžiamą partnerystę su Rusija siekiant 
spręsti kovos su terorizmu, energetinio 
saugumo ir energijos tiekimo, klimato 
kaitos, nusiginklavimo, konfliktų 
prevencijos ir branduolinių ginklų 
neplatinimo klausimus – šio tikslo turėtų 
būti siekiama atsižvelgiant į padėtį Irane, 
Afganistane ir Artimuosiuose Rytuose – ir 
taip siekti stiprinti saugumą ir stabilumą 
pasaulyje; laikosi nuomonės, kad 
bendradarbiavimas šiais klausimais turėtų 
būti naujojo ES ir Rusijos susitarimo 
pagrindas, ir todėl tikisi sparčios pažangos 
dabartinėse derybose dėl naujo išsamaus 
susitarimo, kuriuo remiantis turėtų būti iš 
esmės sustiprinti ES ir Rusijos santykiai;

29. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę 
užtikrinti, kad ES požiūris į Rusiją, 
įskaitant per derybas dėl naujojo ES ir 
Rusijos susitarimo, būtų nuoseklus ir 
pagrįstas įsipareigojimu vadovautis 
demokratijos vertybėmis, pagarba žmogaus 
teisėms, teisinės valstybės principu ir 
tarptautinės teisės nuostatomis; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia partnerystės 
svarbą modernizacijos procesui; taip pat 
pabrėžia, kad būtina atgaivinti tarpusavio 
pagarbos ir abipusiškumo principais 
grindžiamą partnerystę su Rusija siekiant 
spręsti kovos su terorizmu, energetinio 
saugumo ir energijos tiekimo, klimato 
kaitos, nusiginklavimo, konfliktų 
prevencijos ir branduolinių ginklų 
neplatinimo klausimus – šio tikslo turėtų 
būti siekiama atsižvelgiant į padėtį Irane, 
Afganistane ir Artimuosiuose Rytuose – ir 
taip siekti stiprinti saugumą ir stabilumą 
pasaulyje; laikosi nuomonės, kad 
bendradarbiavimas šiais klausimais turėtų 
būti naujojo ES ir Rusijos susitarimo 
pagrindas, ir todėl tikisi sparčios pažangos 
dabartinėse derybose dėl naujo išsamaus 
susitarimo, kuriuo remiantis turėtų būti iš 
esmės sustiprinti ES ir Rusijos santykiai;
ragina imtis veiksmų ir įgyvendinti 
iniciatyvas, kuriomis būtų gerinami ryšiai 
tarp Europos ir Rusijos pilietinės 
visuomenės ir stiprinama Rusijos pilietinė 
visuomenė;

Or. en
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Pakeitimas 200

Charles Tannock ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
29 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

29. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę 
užtikrinti, kad ES požiūris į Rusiją, 
įskaitant per derybas dėl naujojo ES ir 
Rusijos susitarimo, būtų nuoseklus ir 
pagrįstas įsipareigojimu vadovautis 
demokratijos vertybėmis, pagarba žmogaus 
teisėms, teisinės valstybės principu ir 
tarptautinės teisės nuostatomis; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia partnerystės 
svarbą modernizacijos procesui; taip pat 
pabrėžia, kad būtina atgaivinti tarpusavio 
pagarbos ir abipusiškumo principais 
grindžiamą partnerystę su Rusija siekiant 
spręsti kovos su terorizmu, energetinio 
saugumo ir energijos tiekimo, klimato 
kaitos, nusiginklavimo, konfliktų 
prevencijos ir branduolinių ginklų 
neplatinimo klausimus – šio tikslo turėtų 
būti siekiama atsižvelgiant į padėtį Irane, 
Afganistane ir Artimuosiuose Rytuose – ir 
taip siekti stiprinti saugumą ir stabilumą 
pasaulyje; laikosi nuomonės, kad 
bendradarbiavimas šiais klausimais turėtų 
būti naujojo ES ir Rusijos susitarimo 
pagrindas, ir todėl tikisi sparčios pažangos 
dabartinėse derybose dėl naujo išsamaus 
susitarimo, kuriuo remiantis turėtų būti iš 
esmės sustiprinti ES ir Rusijos santykiai;

29. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę 
užtikrinti, kad ES požiūris į Rusiją, 
įskaitant per derybas dėl naujojo ES ir 
Rusijos susitarimo, būtų nuoseklus ir 
pagrįstas įsipareigojimu vadovautis 
demokratijos vertybėmis, pagarba žmogaus 
teisėms, teisinės valstybės principu ir 
tarptautinės teisės nuostatomis; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia partnerystės 
svarbą modernizacijos procesui; taip pat 
pabrėžia, kad būtina atgaivinti tarpusavio 
pagarbos ir abipusiškumo principais 
grindžiamą partnerystę su Rusija siekiant 
spręsti kovos su terorizmu, energetinio 
saugumo ir energijos tiekimo, klimato 
kaitos, nusiginklavimo, konfliktų 
prevencijos ir branduolinių ginklų 
neplatinimo klausimus – šio tikslo turėtų 
būti siekiama atsižvelgiant į padėtį Irane, 
Afganistane ir Artimuosiuose Rytuose – ir 
taip siekti stiprinti saugumą ir stabilumą 
pasaulyje; laikosi nuomonės, kad 
bendradarbiavimas šiais klausimais turėtų 
būti naujojo ES ir Rusijos susitarimo 
pagrindas, ir todėl tikisi sparčios pažangos 
dabartinėse derybose dėl naujo išsamaus 
susitarimo, kuriuo remiantis turėtų būti iš 
esmės sustiprinti ES ir Rusijos santykiai; 
ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę dėti 
daugiau pastangų, kad Rusija įgyvendintų 
Šešių punktų paliaubų susitarimą su 
Gruzija ir kad būtų galutinai išspręstas šis 
konfliktas gerbiant Gruzijos teritorinį 
vientisumą;

Or. en
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Pakeitimas 201
Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
29 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

29a. pabrėžia, kad teisinės valstybės 
principo stiprinimas visose Rusijos viešojo 
gyvenimo srityse, įskaitant ekonomiką, 
būtų naudingas visuomenei kaip visumai, 
nes didėjantis savavališkumas teisėkūros 
ir verslo reguliavimo srityse veiksmingai 
atbaido nuo tiesioginių užsienio 
investicijų;

Or. en

Pakeitimas 202
Boris Zala, Libor Rouček

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
29 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

29a. pabrėžia poreikį atnaujinti Turkijos 
derybas dėl narystės siekiant išvengti 
galimo ES ir Turkijos santykių atšalimo; 
palankiai vertina Bendrųjų reikalų 
tarybos 2010 m. gruodžio 14 d. 
pareiškimą, kuriame raginama stiprinti 
bendradarbiavimą saugumo ir abipusio 
intereso užsienio politikos klausimais; 
mano, kad vis aktyvesnė Ankaros užsienio 
politika reiškia naujus iššūkius ir 
galimybes bendrajai saugumo ir užsienio 
politikai (BSUP); ragina Komisijos 
pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją 
įgaliotinę įtraukti Turkiją į 
institucionalizuotą dialogą esminiais 
strateginiais klausimais, pvz., energetikos 
politikos, Vakarų Balkanų ir Kaukazo 
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regiono stabilumo, Irano branduolinio 
paketo ar kylančios demokratijos 
užuomazgų Artimuosiuose Rytuose – taip 
užtikrinant glaudesnį tikslų 
suderinamumą ir naują dinamiškumą 
dvišaliuose santykiuose; tačiau pabrėžia, 
kad toks dialogas turėtų ne pakeisti, o 
papildyti ir sustiprinti Turkijos pastangas 
siekiant narystės ES;

Or. en

Pakeitimas 203
Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Paweł Zalewski, 
Michael Gahler, Tunne Kelam, Traian Ungureanu, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, 
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Paweł Robert Kowal, Andrzej 
Grzyb, Vytautas Landsbergis, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
29 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

29a. ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę 
paspartinti dialogą su Rusija siekiant 
užtikrinti, kad būtų besąlygiškai laikomasi 
visų 2008 m. sudaryto Rusijos, Europos 
Sąjungos ir Gruzijos susitarimo nuostatų; 
mano, kad Rusija visų pirma turėtų 
užtikrinti Europos Sąjungos stebėsenos 
misijai (EUMM) neribotas galimybes 
dirbti Abchazijoje ir Pietų Osetijoje; 
pabrėžia, kad būtina užtikrinti stabilumą 
pirmiau minėtuose Gruzijos regionuose;

Or. en

Pakeitimas 204
Anneli Jäätteenmäki

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

29a. pripažįsta vis didėjantį Arkties 
tarptautinį statusą bei svarbą ir ragina 
parengti socialiniu, aplinkos ir 
ekonominiu požiūriu tvarią ES Arkties 
politiką, kurioje būtų atsižvelgiama į 
vietinių ir tenykščių žmonių teises; mano, 
kad Arkties taryba, Šiaurės dimensijos 
politika ir Barenco jūros ir Europos 
Arkties taryba turi didžiausią reikšmę 
plėtojant bendradarbiavimą Arktyje ir 
remia ES siekį tapti nuolatine stebėtoja 
Arkties taryboje; pabrėžia, kad EIVT 
reikia sukurti Arkties padalinį;

Or. en

Pakeitimas 205
Laima Liucija Andrikienė

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
29 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

29a. pabrėžia ES konsultacijų su Rusija 
žmogaus teisių klausimais svarbą, 
kuriomis siekiama prisidėti prie žmogaus 
teisių skatinimo ir laipsniško 
įgyvendinimo Rusijoje; reiškia didelį 
susirūpinimą, kad minėtos konsultacijos 
nedavė jokių apčiuopiamų rezultatų, ir 
Rusijoje žmogaus teisių atžvilgiu neįvyko 
jokių teigiamų pokyčių; dar kartą ragina 
Rusijos valdžios institucijas konstruktyviai 
dalyvauti šiose konsultacijose ir imtis 
atitinkamų priemonių siekiant pagerinti 
padėtį žmogaus teisių srityje ir teisinės 
valstybės principo įgyvendinimą šalyje bei 
vykdyti tarptautinius su žmogaus teisėmis 
susijusius įsipareigojimus;

Or. en
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Pakeitimas 206
Laima Liucija Andrikienė

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
29 b dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

29b. ragina Komisiją ir EIVT toliau ginti 
Energetikos chartijos sutartį, kurią 
1997 m. pasirašė Rusijos Federacija ir 
kuri vis dar yra aktuali, atsižvelgiant į 
dabartinius ES ir Rusijos santykius, ir 
suteikia galimybę užtikrinti ir palengvinti 
stabilius tarptautinių investicijų srautus
tarp ES ir Rusijos;

Or. en

Pakeitimas 207
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
30 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

30. pritaria tiesioginių Izraelio ir Palestinos 
savivaldos taikos derybų atnaujinimui ir 
pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad derybos 
būtų prasmingos, kad jos būtų baigtos per 
tam tikrą ribotą laikotarpį ir vyktų abišalio 
pasitikėjimo sąlygomis; primena, kad ES 
yra didžiausia Palestinos savivaldos rėmėja 
ir pagrindinė Izraelio prekybos partnerė;

30. pritaria tiesioginių Izraelio ir Palestinos 
savivaldos taikos derybų atnaujinimui ir 
pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad derybos 
būtų prasmingos, kad jos būtų baigtos per 
tam tikrą ribotą laikotarpį ir vyktų abišalio 
pasitikėjimo sąlygomis; primena, kad ES 
yra didžiausia Palestinos savivaldos rėmėja 
ir pagrindinė Izraelio prekybos partnerė; 
pabrėžia, kad būtinas dviejų valstybių 
sprendimas, ir pripažįsta abiejų valstybių 
teisę gyventi vienai šalia kitos saugiai, 
gerovėje ir taikoje; todėl palankiai vertina 
2010 m. gruodžio 13 d. ES Tarybos 
išvadas dėl Artimųjų Rytų taikos proceso 
ir pareikštą ES valią padėti šalims siekti 
šio tikslo;
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Or. en

Pakeitimas 208

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
30 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

30. pritaria tiesioginių Izraelio ir Palestinos 
savivaldos taikos derybų atnaujinimui ir 
pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad derybos 
būtų prasmingos, kad jos būtų baigtos per 
tam tikrą ribotą laikotarpį ir vyktų abišalio 
pasitikėjimo sąlygomis; primena, kad ES 
yra didžiausia Palestinos savivaldos rėmėja 
ir pagrindinė Izraelio prekybos partnerė;

30. pritaria tiesioginių Izraelio ir Palestinos 
savivaldos taikos derybų atnaujinimui ir 
pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad derybos 
būtų prasmingos, kad jos būtų baigtos per 
tam tikrą ribotą laikotarpį ir vyktų abišalio 
pasitikėjimo sąlygomis; primena, kad ES 
yra didžiausia Palestinos savivaldos rėmėja 
ir pagrindinė Izraelio prekybos partnerė; 
apgailestauja dėl Izraelio vyriausybės 
sprendimo nepratęsti gyvenviečių statybos 
Vakarų Krante moratoriumo ir pabrėžia, 
kad tai daro didelę įtaką taikos proceso 
tąsai;

Or. en

Pakeitimas 209
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
30 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

30. pritaria tiesioginių Izraelio ir Palestinos 
savivaldos taikos derybų atnaujinimui ir 
pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad derybos 
būtų prasmingos, kad jos būtų baigtos per 
tam tikrą ribotą laikotarpį ir vyktų abišalio 
pasitikėjimo sąlygomis; primena, kad ES 
yra didžiausia Palestinos savivaldos rėmėja 
ir pagrindinė Izraelio prekybos partnerė;

30. pritaria tiesioginių Izraelio ir Palestinos 
savivaldos taikos derybų atnaujinimui ir 
pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad derybos 
būtų prasmingos, kad jos būtų baigtos per 
tam tikrą ribotą laikotarpį ir vyktų abišalio 
pasitikėjimo sąlygomis, kurios gali 
susidaryti tik tuo atveju, jeigu Izraelis 
nedelsiant sustabdys gyvenviečių statybą; 
primena, kad ES yra didžiausia Palestinos 
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savivaldos rėmėja ir pagrindinė Izraelio 
prekybos partnerė, todėl yra tiesiogiai 
suinteresuota įtikinti abi puses kuo 
greičiau išspręsti svarbiausius klausimus 
(t. y. pabėgėlių, sienų ir Jeruzalės statuso) 
ir sukurti gyvybingą ir taikią Palestinos 
valstybę šalia Izraelio valstybės;

Or. en

Pakeitimas 210
María Muñiz De Urquiza

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
31 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

31. ragina ES vadovaujantis 2009 m. 
gruodžio 12 d. Tarybos išvadomis imtis 
ryžtingesnio politinio vaidmens, kuris 
atitiktų jos finansinį indėlį regione; yra
įsitikinęs, jog vardan taikos ir saugumo 
šiame strateginiu požiūriu ES gyvybiškai 
svarbiame kaimyniniame regione būtina 
skubiai visapusiškai keisti ES politiką 
Artimųjų Rytų atžvilgiu, kad ES galėtų 
imtis nuoseklaus ir ryžtingo politinio 
vaidmens bei įgyvendinti veiksmingas 
diplomatines priemones; ragina Komisijos 
pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją 
įgaliotinę svarstyti galimybę parengti naują 
regionui skirtą Europos strategiją, kurioje 
būtų išdėstyti ES interesai ir tikslai bei 
taikytinos priemonės;

31. ragina ES vadovaujantis 2009 m. 
gruodžio 12 d. Tarybos išvadomis imtis 
ryžtingesnio politinio vaidmens, kuris 
atitiktų jos finansinį indėlį regione; yra 
įsitikinęs, jog vardan taikos ir saugumo 
šiame strateginiu požiūriu ES gyvybiškai 
svarbiame kaimyniniame regione būtina 
skubiai visapusiškai keisti ES politiką 
Artimųjų Rytų atžvilgiu, kad ES galėtų 
imtis nuoseklaus ir ryžtingo politinio 
vaidmens bei įgyvendinti veiksmingas 
diplomatines priemones; ragina Komisijos 
pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją 
įgaliotinę parengti naują regionui skirtą 
Europos strategiją, kurioje būtų išdėstyti 
ES interesai ir tikslai bei taikytinos 
priemonės;

Or. es

Pakeitimas 211
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
31 dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

31. ragina ES vadovaujantis 2009 m. 
gruodžio 12 d. Tarybos išvadomis imtis 
ryžtingesnio politinio vaidmens, kuris 
atitiktų jos finansinį indėlį regione; yra 
įsitikinęs, jog vardan taikos ir saugumo 
šiame strateginiu požiūriu ES gyvybiškai 
svarbiame kaimyniniame regione būtina 
skubiai visapusiškai keisti ES politiką 
Artimųjų Rytų atžvilgiu, kad ES galėtų 
imtis nuoseklaus ir ryžtingo politinio 
vaidmens bei įgyvendinti veiksmingas 
diplomatines priemones; ragina Komisijos 
pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją 
įgaliotinę svarstyti galimybę parengti naują 
regionui skirtą Europos strategiją, kurioje 
būtų išdėstyti ES interesai ir tikslai bei 
taikytinos priemonės;

31. ragina ES vadovaujantis 2009 m. 
gruodžio 12 d. Tarybos išvadomis imtis 
ryžtingesnio politinio vaidmens, kuris 
atitiktų jos finansinį indėlį regione; yra 
įsitikinęs, jog vardan taikos ir saugumo 
šiame strateginiu požiūriu ES gyvybiškai 
svarbiame kaimyniniame regione būtina 
skubiai visapusiškai keisti ES politiką 
Artimųjų Rytų atžvilgiu, kad ES galėtų 
imtis nuoseklaus ir ryžtingo politinio 
vaidmens bei įgyvendinti veiksmingas 
diplomatines priemones; ragina Komisijos 
pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją 
įgaliotinę svarstyti galimybę parengti naują 
regionui skirtą Europos strategiją, kurioje 
būtų išdėstyti ES interesai ir tikslai bei 
taikytinos priemonės, skatinant 
demokratiją ir teisinę valstybę regione ir 
nukreipiant išteklius pirmiausia į 
pilietinės visuomenės stiprinimą;

Or. en

Pakeitimas 212
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
32 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

32. nors įkurta Viduržemio jūros regiono 
valstybių sąjunga, lieka susirūpinęs dėl to, 
kad ES politikai Viduržemio jūros regione 
stinga aiškios ilgalaikės strateginės 
politinę, ekonominę ir socialinę krizę 
išgyvenančio regiono vystymo ir
stabilizavimo vizijos; pabrėžia, kad 
Europos ir Viduržemio jūros regiono
integracijos procesas turi nedelsiant tapti 
politiniu ES prioritetu;

32. lieka susirūpinęs dėl to, kad ES 
politikai Viduržemio jūros regione stinga 
aiškios ilgalaikės strateginės politinę, 
ekonominę ir socialinę krizę išgyvenančio 
regiono vystymo ir stabilizavimo vizijos; 
abejoja Viduržemio jūros regiono
valstybių sąjungos veikimo pagrindu, 
tikslais ir darbo metodais;

Or. en
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Pakeitimas 213

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
32 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

32. nors įkurta Viduržemio jūros regiono 
valstybių sąjunga, lieka susirūpinęs dėl to, 
kad ES politikai Viduržemio jūros regione 
stinga aiškios ilgalaikės strateginės 
politinę, ekonominę ir socialinę krizę 
išgyvenančio regiono vystymo ir 
stabilizavimo vizijos; pabrėžia, kad
Europos ir Viduržemio jūros regiono
integracijos procesas turi nedelsiant tapti 
politiniu ES prioritetu;

32. pabrėžia, kad Tunise ir Egipte 
prasidėję dabartiniai įvykiai, drebinantys 
pietinę Viduržemio jūros pakrantę ir 
apskritai Arabų pasaulį, rodo aiškų šių 
žmonių pokyčių ir reformų troškimą; 
apgailestauja, kad Europos ir Viduržemio 
jūros regiono šalių partnerystėje 
didžiausias dėmesys buvo skiriamas 
ekonominėms reformoms ir todėl pagal ją 
nebuvo įmanoma atlikti būtinų politinių ir 
institucinių reformų; pabrėžia, kad
Viduržemio jūros regiono valstybių 
sąjunga, iš kurios buvo tikimasi pagalbos 
stiprinant ES politiką regione, nesugebėjo 
numalšinti didėjančio nepasitikėjimo ir 
patenkinti pagrindinių regiono žmonių 
poreikių; mano, kad itin svarbu ir 
neatidėliotina permąstyti ir nuodugniai 
persvarstyti ES Viduržemio jūros regiono 
strategiją ir todėl ragina Tarybą ir 
Komisiją persvarstyti Europos 
kaimynystės politiką (EKP) su pietinėmis 
kaimyninėmis valstybėmis sukuriant 
priemones, kuriomis būtų skatinamas 
perėjimas prie demokratijos, moterų 
dalyvavimas visais lygmenimis, kaip 
nurodo svarbūs pilietinės visuomenės 
veikėjai, ir padedamas pagrindas 
esminėms politinėms ir institucinėms 
reformoms;

Or. en
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Pakeitimas 214
Francisco José Millán Mon

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
32 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

32. nors įkurta Viduržemio jūros regiono 
valstybių sąjunga, lieka susirūpinęs dėl to, 
kad ES politikai Viduržemio jūros regione 
stinga aiškios ilgalaikės strateginės 
politinę, ekonominę ir socialinę krizę 
išgyvenančio regiono vystymo ir 
stabilizavimo vizijos; pabrėžia, kad 
Europos ir Viduržemio jūros regiono 
integracijos procesas turi nedelsiant tapti 
politiniu ES prioritetu;

32. nors įkurta Viduržemio jūros regiono 
valstybių sąjunga, lieka susirūpinęs dėl to, 
kad ES politikai Viduržemio jūros regione 
stinga aiškios ilgalaikės strateginės 
politinę, ekonominę ir socialinę krizę 
išgyvenančio regiono progreso ir 
modernizavimo vizijos; pabrėžia, kad 
Europos ir Viduržemio jūros regiono 
integracijos procesas turi nedelsiant tapti 
politiniu ES prioritetu ir kad Europos 
kaimynystės politika turi būti derinama 
atsižvelgiant į demokratinius pokyčius, 
vykstančius kai kuriose iš šių šalių;

Or. es

Pakeitimas 215
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
32 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

32. nors įkurta Viduržemio jūros regiono 
valstybių sąjunga, lieka susirūpinęs dėl to, 
kad ES politikai Viduržemio jūros regione 
stinga aiškios ilgalaikės strateginės 
politinę, ekonominę ir socialinę krizę 
išgyvenančio regiono vystymo ir 
stabilizavimo vizijos; pabrėžia, kad 
Europos ir Viduržemio jūros regiono 
integracijos procesas turi nedelsiant tapti 
politiniu ES prioritetu;

32. lieka susirūpinęs dėl to, kad ES 
politikai Viduržemio jūros regione stinga 
aiškios ilgalaikės strateginės politinę, 
ekonominę ir socialinę krizę išgyvenančio 
regiono vystymo ir stabilizavimo vizijos; 
apgailestauja, kad šiuo atveju Viduržemio 
jūros regiono valstybių sąjunga neatliko 
jokio vaidmens ir pabrėžia, kad Europos ir 
Viduržemio jūros regiono integracijos 
procesas turi nedelsiant tapti politiniu ES 
prioritetu siekiant paremti demokratizaciją 
ir skatinti pagarbą žmogaus teisėms visose 
Viduržemio jūros regiono valstybėse;
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Pakeitimas 216
Hannes Swoboda

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
32 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

32a. reiškia solidarumą Pietų kaimynystės 
šalių piliečiams kovoje dėl demokratijos, 
laisvės ir socialinio teisingumo; prašo 
organizuoti laisvus ir sąžiningus 
rinkimus, kad būtų stabilizuota 
demokratijos plėtra ir piliečiams suteikta 
teisė išsirinkti savo atstovus; pakartotinai 
reiškia paramą minėtiems tikslams ir jų 
įgyvendinimui; prašo paskirti aukšto 
rango specialųjį atstovą šiam regionui, 
kuris galėtų koordinuoti paramą ir padėtų 
šioms šalims ir jų piliečiams šiuo kritišku 
pereinamuoju laikotarpiu; papildomai 
prašo pertvarkyti Viduržemio jūros šalių 
sąjungą siekiant aktyviai ir veiksmingai 
prisidėti prie demokratiškos, tvarios ir 
sąžiningos visuomenės vystymosi visame 
regione ir įgyvendinant koordinuotos 
pagalbos programą skatinti ekonomikos 
plėtrą;

Or. en

Pakeitimas 217
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
32 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

32a. mano, kad Europos kaimynystės 
politika (EKP), pradėta įgyvendinti 
2004 m. kaip atskira politikos sritis, taip 
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pat veiklos rezultatais grindžiama 
diferenciacija ir konkretiems poreikiams 
pritaikytos pagalbos teikimas, atnešė 
apčiuopiamos naudos ir EKP 
partneriams, ir ES; pabrėžia, kad 
strateginis EKP persvarstymas turėtų 
padėti užmegzti glaudesnį, nuolatinį ir 
tvirtą dialogą su šalimis partnerėmis, tuo 
prisidedant prie Viduržemio jūros regiono 
šalių klestėjimo, stabilumo ir saugumo;

Or. en

Pakeitimas 218
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
33 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

33. primena savo vaidmenį įgyvendinant 
ES biudžeto procedūrą ir pabrėžia būtinybę 
užtikrinti Viduržemio jūros regiono 
valstybių sąjungos demokratinį teisėtumą 
ir tai, kad sprendimai būtų priimami 
skaidriai, o Europos Parlamentas, 
Viduržemio jūros regiono valstybių 
sąjungos parlamentinė asamblėja ir 
nacionaliniai parlamentai dalyvautų 
sprendimų priėmimo procese;

33. primena savo vaidmenį įgyvendinant 
ES biudžeto procedūrą ir pabrėžia būtinybę 
užtikrinti Viduržemio jūros regiono 
valstybių sąjungos teisėtumą ir tai, kad 
sprendimai būtų priimami skaidriai juos 
remiant Komisijos pirmininko 
pavaduotojai-vyriausiajai įgaliotinei iš 
Europos pusės, o Europos Parlamentas, 
Viduržemio jūros regiono valstybių 
sąjungos parlamentinė asamblėja ir 
nacionaliniai parlamentai dalyvautų 
sprendimų priėmimo procese;

Or. en

Pakeitimas 219
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

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

33a. apgailestauja dėl beveik visiškai 
sustojusio Turkijos stojimo į ES proceso; 
primena, kad ir ES, ir Turkija turi 
pašalinti kliūtis Turkijai siekiant narystės 
ES; įspėja dėl rimtų ilgalaikių problemų, 
jeigu ES ir Turkijos santykiai išliks 
nestabilūs, o ES ir NATO toliau bus 
kliudoma siekti glaudesnio 
bendradarbiavimo; bet kokiu atveju 
viliasi, kad Turkija ir toliau tęs 
modernizacijos procesą savo šalyje 
laikydamasi europietiškų principų;

Or. en

Pakeitimas 220
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
34 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

34. atidžiai stebi padėtį Tunise ir ragina 
ES remti Tuniso žmones šaliai 
įgyvendinant demokratinius pokyčius bei 
teikti atitinkamą pagalbą, jeigu ši pagalba 
būtų reikalinga; pabrėžia būtinybę 
koreguoti finansavimą siekiant padėti 
šaliai įveikti socialinę ir ekonominę krizę;

34. džiaugiasi Zine el-Abidine Ben Ali 
pasitraukimu iš Tuniso ir pereinamojo 
laikotarpio vyriausybės sudarymu; tikisi, 
kad Egipte greitai atsistatydins Hosni 
Mubarak; laukia perėjimo prie 
liberaliosios demokratijos abiejose šiose 
šalyse ir remia arabų pastangas toliau 
siekti ir įtvirtinti laisvę ir teisingumą savo 
šalyse ir visame jų regione; įpareigoja ES 
teikti bet kokią pagalbą, jeigu ši pagalba 
būtų reikalinga, siekiant stiprinti politinį, 
socialinį ir ekonominį vystymąsi;

Or. en
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Pakeitimas 221
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
34 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

34. atidžiai stebi padėtį Tunise ir ragina ES 
remti Tuniso žmones šaliai įgyvendinant 
demokratinius pokyčius bei teikti 
atitinkamą pagalbą, jeigu ši pagalba būtų 
reikalinga; pabrėžia būtinybę koreguoti 
finansavimą siekiant padėti šaliai įveikti 
socialinę ir ekonominę krizę;

34. atidžiai stebi padėtį Tunise ir Egipte 
bei kitose regiono šalyse ir ragina ES remti 
Tuniso ir Egipto žmones įgyvendinant 
demokratinius pokyčius bei teikti 
atitinkamą pagalbą siekiant stiprinti 
pilietinės visuomenės organizacijas, 
įskaitant pliuralistinės politinių partijų, 
gebančių konkuruoti demokratiniuose 
rinkimuose, sistemos kūrimą; pabrėžia, 
kad būtina koreguoti finansavimą siekiant 
padėti šalims įveikti socialinę ir ekonominę 
krizę, ir tai, kad svarbu padėti joms 
atgauti turtą, kurį buvo atėmę 
autokratiniai valdovai ir elitas, taip pat 
įšaldyti turtą, kuris laikomas Europos 
finansinėse institucijose;

Or. en

Pakeitimas 222
Willy Meyer, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
34 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

34. atidžiai stebi padėtį Tunise ir ragina ES
remti Tuniso žmones šaliai įgyvendinant 
demokratinius pokyčius bei teikti 
atitinkamą pagalbą, jeigu ši pagalba būtų 
reikalinga; pabrėžia būtinybę koreguoti 
finansavimą siekiant padėti šaliai įveikti 
socialinę ir ekonominę krizę;

34. džiaugiasi Tuniso žmonių pasiryžimu 
atgauti laisvę ir nuversti ankstesniojo 
prezidento Zine El Abidine Ben Ali 
režimą; pabrėžia, kad šis sukilimas Tunise 
teikia vilties visoms Magrebo Sąjungos ir 
kitoms šalims; atidžiai stebi padėtį Tunise 
ir ragina ES plėtoti tikrą bendrais 
interesais grindžiamą partnerystę siekiant 
vystymosi visais aspektais ir 
bendradarbiavimo, kuris skatintų 
užimtumą, švietimą ir mokymą;
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Or. en

Pakeitimas 223
Francisco José Millán Mon

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
34 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

34. atidžiai stebi padėtį Tunise ir ragina ES 
remti Tuniso žmones šaliai įgyvendinant 
demokratinius pokyčius bei teikti 
atitinkamą pagalbą, jeigu ši pagalba būtų 
reikalinga; pabrėžia būtinybę koreguoti 
finansavimą siekiant padėti šaliai įveikti 
socialinę ir ekonominę krizę;

34. atidžiai stebi padėtį Tunise ir Egipte ir 
ragina ES remti Tuniso ir Egipto žmones 
šalims įgyvendinant demokratinius 
pokyčius bei teikti atitinkamą pagalbą, 
jeigu ši pagalba būtų reikalinga; pabrėžia 
būtinybę koreguoti finansavimą siekiant 
padėti abiem šalims įveikti socialinę ir 
ekonominę krizę;

Or. es

Pakeitimas 224
Norica Nicolai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
34 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

34. atidžiai stebi padėtį Tunise ir ragina ES 
remti Tuniso žmones šaliai įgyvendinant
demokratinius pokyčius bei teikti 
atitinkamą pagalbą, jeigu ši pagalba būtų 
reikalinga; pabrėžia būtinybę koreguoti 
finansavimą siekiant padėti šaliai įveikti 
socialinę ir ekonominę krizę;

34. ragina atidžiai stebėti padėtį Tunise ir 
Egipte ir primygtinai ragina ES remti 
taikius ir demokratinius pokyčius šiose 
šalyse bei teikti atitinkamą pagalbą, jeigu ši 
pagalba būtų reikalinga; pabrėžia būtinybę 
koreguoti finansavimą siekiant padėti šaliai 
įveikti socialinę ir ekonominę krizę;

Or. en
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Pakeitimas 225
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
34 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

34a. ragina paspartinti politinį perėjimą 
Egipte, įtraukiant visas demokratines 
politines ir socialines jėgas bei pilietinę 
visuomenę, kad būtų sukurtos sąlygos 
konstitucijos ir rinkimų įstatymo 
peržiūrai, laisviems ir sąžiningiems 
rinkimams ir tikros demokratijos 
sukūrimui šalyje;

Or. en

Pakeitimas 226
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
34 b dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

34b. tvirtai remia teisėtus demokratijos 
siekius, išreikštus žmonių keliose ES 
Pietų kaimynystės šalyse; ragina ES 
atidžiai stebėti galimas tolesnes visuotines 
demonstracijas Viduržemio jūros regiono 
šalyse ir pasiūlyti neabejotiną ir skubią 
paramą remiant naujus demokratinius 
siekius; pabrėžia, kad strateginiame EKR 
persvarstyme būtina visiškai atsižvelgti ir 
atspindėti naujus pokyčius regione ir 
užmegzti dialogą su ES pietinėmis 
kaimyninėmis valstybėmis; dar kartą 
pabrėžia, kad demokratijos, teisinės 
valstybės stiprinimas, geras valdymas, 
kova su korupcija ir pagarba žmogaus 
teisėms ir pagrindinėms laisvėms –
pagrindiniai šio dialogo bruožai;
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Or. en

Pakeitimas 227
Willy Meyer, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
34 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

34a. reiškia solidarumą su visais Egipto 
žmonėmis, pasipriešinusiais H. Mubarako 
režimui, kuris laikėsi tokios pačios 
autoritarinės politikos kaip M.Anwar el-
Sadat ir nedemokratiškai valdė šalį 
trisdešimt metų, visiškai nepagrįstai 
palaikydamas nepaprastąją padėtį, 
nukreipdamas ją prieš gyventojus, 
pasmerkdamas juos skurdui bei socialinei 
neteisybei ir įtvirtindamas korupciją ir 
autokratiją; džiaugiasi ir remia Egipto 
žmonių siekį įvykdyti esmines reformas 
šalies politinėje, ekonominėje ir 
socialinėje sistemoje, panaikinant 
korumpuotą režimą ir siekiant tikrosios 
demokratijos, žmogaus teisių ir socialinio 
teisingumo; reiškia norą, kad Egipte būtų 
sukurta tikra konstitucinė valstybė;

Or. en

Pakeitimas 228
Tunne Kelam

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
35 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

35. pakartoja, kad visapusiškai remia 
Specialųjį tribunolą Libanui –
nepriklausomą teismą, kuris įsteigtas 
remiantis JT Saugumo Tarybos rezoliucija 
1757 ir atitinka aukščiausius teismo 
standartus; pakartoja, kad tvirtai remia 

35. pakartoja, kad visapusiškai remia 
Specialųjį tribunolą Libanui –
nepriklausomą teismą, kuris įsteigtas 
remiantis JT Saugumo Tarybos rezoliucija 
1757 ir atitinka aukščiausius teismo 
standartus; pakartoja, kad tvirtai remia 
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Libano suverenitetą, vienybę ir teritorinį 
vientisumą, taip pat visapusišką 
funkcionalią visų Libano institucijų veiklą; 
pabrėžia, kad vidaus stabilumas ir 
tarptautinės teisės nuostatų paisymas nėra
nesuderinami dalykai; ragina visas Libano 
politines jėgas toliau dalyvauti atvirame 
konstruktyviame dialoge, skirtame 
puoselėti visų Libano piliečių gerovei, 
klestėjimui ir saugumui; teigiamai vertina 
gyvybiškai svarbų vaidmenį, kurį atlieka 
Jungtinių Tautų laikinosios pajėgos Libane 
(UNIFIL) ir ragina įgyvendinti visas JT 
Saugumo Tarybos rezoliucijos 1701 
nuostatas;

Libano suverenitetą, vienybę ir teritorinį 
vientisumą, taip pat visapusišką 
funkcionalią visų Libano institucijų veiklą; 
pabrėžia, kad vidaus stabilumas ir 
tarptautinės teisės nuostatų paisymas yra 
visiškai suderinami dalykai; ragina visas 
Libano politines jėgas toliau dalyvauti 
atvirame konstruktyviame dialoge, 
skirtame puoselėti visų Libano piliečių 
gerovei, klestėjimui ir saugumui; teigiamai 
vertina gyvybiškai svarbų vaidmenį, kurį 
atlieka Jungtinių Tautų laikinosios pajėgos 
Libane (UNIFIL) ir ragina įgyvendinti 
visas JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 
1701 nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 229
Willy Meyer, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
35 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

35a. apgailestauja, kad dekolonizacijos 
procesas Vakarų Sacharoje vis dar nėra 
baigtas; prašo Komisijos ir Tarybos šį 
konfliktą vertinti kaip prioritetinį 
klausimą Viduržemio jūros regiono 
valstybių sąjungoje; prašo Komisijos ir 
Tarybos dirbti šiuo klausimu siekiant 
Vakarų Sacharos apsisprendimo, 
atsižvelgiant į Jungtinių Tautų 
rezoliucijas; smerkia Maroko veiksmus 
šioje srityje; smerkia žmogaus teisių 
pažeidimus šioje šalyje ir represijas prieš 
kovotojus už žmogaus teises; smerkia 
smurtinius Maroko kariuomenės 
veiksmus išardant Vakarų Sacharos 
gyventojų orumo stovyklą; šiuo atžvilgiu 
apgailestauja dėl Europos Sąjungos 
suteikto aukštesnio statuso Marokui;

Or. en
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Pakeitimas 230

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
36 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

36. pabrėžia, kad prieš pradedant ieškoti 
bet kokio ilgalaikio Afganistano krizės 
sprendimo pirmiausia turi būti atsižvelgta 
į Afganistano piliečių interesus, susijusius 
su jų vidaus saugumu, civiline sauga, taip 
pat ekonomine ir socialine apsauga, be to, 
turi būti taikomos susitaikymo priemonės, 
nutraukta opijaus gamyba, ryžtingai 
kuriama valstybė, Afganistanas turi būti 
integruotas į tarptautinę bendruomenę ir 
iš šalies turi būti išvaryta grupuotė 
„Al Qaeda“; pakartoja, jog laikosi 
pozicijos, kad ES, jos valstybės narės ir 
tarptautinė bendruomenė apskritai turėtų 
remti Afganistaną, siekiantį sukurti savo 
valstybę, kurioje veiktų stipresnės 
demokratinės institucijos, galinčios 
užtikrinti nacionalinį suverenumą, 
valstybės vienybę, teritorinį vientisumą, 
tvarų ekonominį vystymąsi ir savo piliečių 
gerovę ir kur būtų gerbiamos visų šalies 
etninių ir religinių bendruomenių 
istorinės, religinės, dvasinės ir kultūrinės 
tradicijos;

36. reiškia gilų susirūpinimą įvykiais 
Afganistane ir pakartoja, jog laikosi 
pozicijos, kad ES, jos valstybės narės ir 
tarptautinė bendruomenė apskritai turėtų 
remti afganus, siekiančius sukurti savo 
valstybę, kurioje veiktų stipresnės 
demokratinės institucijos, galinčios 
užtikrinti tautos atstovavimą, teisinę 
valstybę, taiką, teritorinį vientisumą, tvarų 
socialinį ir ekonominį vystymąsi ir 
pagerinti visų savo piliečių, visų pirma 
moterų ir vaikų, gyvenimo sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 231
Pino Arlacchi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
36 dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

36. pabrėžia, kad prieš pradedant ieškoti 
bet kokio ilgalaikio Afganistano krizės 
sprendimo pirmiausia turi būti atsižvelgta į 
Afganistano piliečių interesus, susijusius su 
jų vidaus saugumu, civiline sauga, taip pat 
ekonomine ir socialine apsauga, be to, turi 
būti taikomos susitaikymo priemonės, 
nutraukta opijaus gamyba, ryžtingai 
kuriama valstybė, Afganistanas turi būti 
integruotas į tarptautinę bendruomenę ir iš 
šalies turi būti išvaryta grupuotė 
„Al Qaeda“; pakartoja, jog laikosi 
pozicijos, kad ES, jos valstybės narės ir 
tarptautinė bendruomenė apskritai turėtų 
remti Afganistaną, siekiantį sukurti savo 
valstybę, kurioje veiktų stipresnės 
demokratinės institucijos, galinčios 
užtikrinti nacionalinį suverenumą, 
valstybės vienybę, teritorinį vientisumą, 
tvarų ekonominį vystymąsi ir savo piliečių 
gerovę ir kur būtų gerbiamos visų šalies 
etninių ir religinių bendruomenių istorinės, 
religinės, dvasinės ir kultūrinės tradicijos;

36. pabrėžia, kad prieš pradedant ieškoti 
bet kokio ilgalaikio Afganistano krizės 
sprendimo pirmiausia turi būti atsižvelgta į
Afganistano piliečių interesus, susijusius su 
jų vidaus saugumu, civiline sauga, taip pat 
ekonominiu ir socialiniu vystymusi,
įtraukiant konkrečias priemones, skirtas 
skurdui, moterų diskriminacijai 
panaikinti, pagarbai žmogaus teisėms ir 
teisinės valstybės principams stiprinti, be 
to, turi būti taikomos susitaikymo 
priemonės, nutraukta opijaus gamyba, 
ryžtingai kuriama valstybė, Afganistanas 
turi būti integruotas į tarptautinę 
bendruomenę ir iš šalies turi būti išvaryta 
grupuotė „Al Qaeda“; pabrėžia, kad 
Afganistane visų pirma turi būti 
suformuotos policijos pajėgos, kurios 
užtikrintų bent minimalų saugumo lygį, o 
vėliau padėtų išvesti užsienio šalių karines 
pajėgas iš šalies; pakartoja, jog laikosi 
pozicijos, kad ES, jos valstybės narės ir 
tarptautinė bendruomenė apskritai turėtų 
remti Afganistaną, siekiantį sukurti savo 
valstybę, kurioje veiktų stipresnės 
demokratinės institucijos, galinčios 
užtikrinti nacionalinį suverenumą, 
valstybės vienybę, teritorinį vientisumą, 
tvarų ekonominį vystymąsi ir savo piliečių 
gerovę ir kur būtų gerbiamos visų šalies 
etninių ir religinių bendruomenių istorinės, 
religinės, dvasinės ir kultūrinės tradicijos; 
todėl mano, kad Afganistanui skirtoje ES 
strategijoje turi būti atsižvelgta į poreikį 
toliau iš esmės keisti tarptautinės 
bendruomenės, kuri anksčiau dažnai 
rengdavo planus ir priimdavo sprendimus 
nepakankamai atsižvelgdama į 
Afganistano vystymąsi, požiūrį; laikosi 
nuomonės, kad taip pat reikia sukurti 
skaidresnę stebėsenos sistemą, 
centralizuotą išlaidų duomenų bazę ir 
visos ES paramos, skirtos Afganistanui, 
poveikio analizės mechanizmą, nes be 
išsamios, naujos ir skaidrios informacijos 
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apie Afganistaną bet kokia įsikišimo 
strategija bus pasmerkta nesėkmei;

Or. en

Pakeitimas 232
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
36 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

36. pabrėžia, kad prieš pradedant ieškoti 
bet kokio ilgalaikio Afganistano krizės 
sprendimo pirmiausia turi būti atsižvelgta į 
Afganistano piliečių interesus, susijusius su 
jų vidaus saugumu, civiline sauga, taip pat 
ekonomine ir socialine apsauga, be to, turi 
būti taikomos susitaikymo priemonės, 
nutraukta opijaus gamyba, ryžtingai 
kuriama valstybė, Afganistanas turi būti 
integruotas į tarptautinę bendruomenę ir iš 
šalies turi būti išvaryta grupuotė 
„Al Qaeda“; pakartoja, jog laikosi 
pozicijos, kad ES, jos valstybės narės ir 
tarptautinė bendruomenė apskritai turėtų 
remti Afganistaną, siekiantį sukurti savo 
valstybę, kurioje veiktų stipresnės
demokratinės institucijos, galinčios 
užtikrinti nacionalinį suverenumą, 
valstybės vienybę, teritorinį vientisumą, 
tvarų ekonominį vystymąsi ir savo piliečių 
gerovę ir kur būtų gerbiamos visų šalies 
etninių ir religinių bendruomenių 
istorinės, religinės, dvasinės ir kultūrinės 
tradicijos;

36. pabrėžia, kad prieš pradedant ieškoti 
bet kokio ilgalaikio Afganistano krizės 
sprendimo pirmiausia turi būti atsižvelgta į 
Afganistano piliečių interesus, susijusius su 
jų vidaus saugumu, civiline sauga, taip pat 
ekonomine ir socialine pažanga, be to, turi 
būti taikomos susitaikymo priemonės, 
nutraukta opijaus gamyba, ryžtingai 
kuriama valstybė, Afganistanas turi būti 
integruotas į tarptautinę bendruomenę ir iš 
šalies turi būti išvaryta grupuotė 
„Al Qaeda“; pakartoja, jog laikosi 
pozicijos, kad ES, jos valstybės narės ir 
tarptautinė bendruomenė apskritai turėtų 
remti Afganistaną, siekiantį sukurti savo 
valstybę, kurioje veiktų demokratinės 
institucijos, galinčios užtikrinti nacionalinį 
suverenumą, valstybės vienybę, teritorinį 
vientisumą, tvarų ekonominį vystymąsi ir 
savo piliečių gerovę; toliau primena, kad 
prasmingas ES dalyvavimas Afganistane 
turėtų būti grindžiamas pilietinės 
visuomenės palaikymu, demokratinių 
institucijų kūrimu, pvz., saugumo pajėgų 
mokymais ir teismų sistemos gerinimu, 
nepriklausomos žiniasklaidos, NVO 
rėmimu ir parlamentinės priežiūros 
skatinimu;

Or. en
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Pakeitimas 233

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
37 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

37. pakartoja, jog laikosi nuomonės, kad 
Pakistanas atlieka itin svarbų vaidmenį 
regione ir kad stabilus, demokratiškas ir 
klestintis Pakistanas gyvybiškai svarbus 
norint užtikrinti Afganistano ir aplinkinių 
regionų stabilumą; be to, pabrėžia, kad 
Pakistanas atlieka nepaprastai svarbų 
vaidmenį Afganistano taikos procese;
pripažįsta, kad pražūtingi 2010 m. 
rugpjūčio mėn. potvyniai buvo smūgis 
naujajai Pakistano vyriausybei, kuri jau 
buvo pradėjusi daryti pažangą spręsdama 
daugybę uždavinių; primygtinai ragina 
Tarybą, Komisiją ir tarptautinę 
bendruomenę apskritai parodyti tvirtą
solidarumą ir skirti Pakistanui apčiuopiamą 
pagalbą, kuri skubiai reikalinga šiai 
potvynių nuniokotai šaliai atstatyti ir 
atkurti, taip pat šalies siekiui sukurti tvirtą 
ir klestinčią visuomenę paremti; palankiai 
vertina ES pastangas politiškai remti 
pažangesnę institucinę plėtrą ir 
kompetencijos ugdymą Pakistane ir padėti 
demokratinėms Pakistano institucijoms 
kovoti su ekstremizmu; skatina toliau 
užtikrinti šią paramą;

37. pakartoja, jog laikosi nuomonės, kad 
Pakistanas atlieka itin svarbų vaidmenį 
regione ir kad stabilus, demokratiškas ir 
klestintis Pakistanas gyvybiškai svarbus 
norint užtikrinti Afganistano ir aplinkinių 
regionų stabilumą; džiaugiasi, kad šalis 
sugrįžo prie civilinės demokratiškai 
išrinktos vyriausybės ir pripažįsta, kad 
pražūtingi 2010 m. rugpjūčio mėn. 
potvyniai buvo smūgis naujajai Pakistano 
vyriausybei, kuri jau buvo pradėjusi daryti 
pažangą spręsdama daugybę uždavinių; 
išlieka labai susirūpinęs dėl to, kad nėra 
teisinės valstybės, sistemingai 
pažeidinėjamos žmogaus teisės, taip pat 
pranešama apie paspartintą branduolinių 
ginklų kūrimą, išlaikomas didžiulis 
karinis biudžetas, nors trūksta valstybės 
pajamų nesant tinkamos mokesčių 
sistemos, nebaigiama vykdyti žemės 
reforma ir nesirūpinama milijonais 
neturtingų šalies gyventojų; primygtinai 
ragina Tarybą, Komisiją ir tarptautinę 
bendruomenę apskritai parodyti solidarumą 
ir skirti Pakistanui apčiuopiamą pagalbą, 
kuri skubiai reikalinga šiai potvynių 
nuniokotai šaliai atstatyti ir atkurti; 
palankiai vertina ES pastangas remti 
institucinę plėtrą ir kompetencijos ugdymą 
Pakistane ir padėti demokratinėms 
Pakistano institucijoms kovoti su 
ekstremizmu; skatina toliau užtikrinti šią 
paramą;

Or. en
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Pakeitimas 234
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
37 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

37. pakartoja, jog laikosi nuomonės, kad 
Pakistanas atlieka itin svarbų vaidmenį 
regione ir kad stabilus, demokratiškas ir 
klestintis Pakistanas gyvybiškai svarbus 
norint užtikrinti Afganistano ir aplinkinių 
regionų stabilumą; be to, pabrėžia, kad 
Pakistanas atlieka nepaprastai svarbų 
vaidmenį Afganistano taikos procese; 
pripažįsta, kad pražūtingi 2010 m. 
rugpjūčio mėn. potvyniai buvo smūgis 
naujajai Pakistano vyriausybei, kuri jau 
buvo pradėjusi daryti pažangą spręsdama 
daugybę uždavinių; primygtinai ragina 
Tarybą, Komisiją ir tarptautinę 
bendruomenę apskritai parodyti tvirtą 
solidarumą ir skirti Pakistanui apčiuopiamą 
pagalbą, kuri skubiai reikalinga šiai 
potvynių nuniokotai šaliai atstatyti ir 
atkurti, taip pat šalies siekiui sukurti tvirtą 
ir klestinčią visuomenę paremti; palankiai 
vertina ES pastangas politiškai remti 
pažangesnę institucinę plėtrą ir 
kompetencijos ugdymą Pakistane ir padėti 
demokratinėms Pakistano institucijoms 
kovoti su ekstremizmu; skatina toliau 
užtikrinti šią paramą;

37. pakartoja, jog laikosi nuomonės, kad 
Pakistanas atlieka itin svarbų vaidmenį 
regione ir kad stabilus, demokratiškas ir 
klestintis Pakistanas gyvybiškai svarbus 
norint užtikrinti Afganistano ir aplinkinių 
regionų stabilumą; be to, pabrėžia, kad 
Pakistanas atlieka nepaprastai svarbų 
vaidmenį Afganistano taikos procese; 
pripažįsta, kad pražūtingi 2010 m. 
rugpjūčio mėn. potvyniai buvo smūgis 
naujajai Pakistano vyriausybei, kuri jau 
buvo pradėjusi daryti pažangą spręsdama 
daugybę uždavinių; primygtinai ragina 
Tarybą, Komisiją ir tarptautinę 
bendruomenę apskritai parodyti tvirtą 
solidarumą ir skirti Pakistanui apčiuopiamą 
pagalbą, kuri skubiai reikalinga šiai 
potvynių nuniokotai šaliai atstatyti ir 
atkurti, taip pat šalies siekiui sukurti tvirtą 
ir klestinčią visuomenę paremti; palankiai 
vertina ES pastangas politiškai remti 
pažangesnę institucinę plėtrą ir 
kompetencijos ugdymą Pakistane ir padėti 
demokratinėms Pakistano institucijoms 
kovoti su ekstremizmu visų pirma siekiant, 
kad būtų panaikinti įstatymai dėl 
piktžodžiavimo ir remiama Pakistano 
pilietinė visuomenė; skatina toliau 
užtikrinti šią paramą; ragina Pakistaną 
nedelsiant prisijungti prie Branduolinio 
ginklo neplatinimo sutarties ir 
visapusiškai bendradarbiauti su 
Tarptautine atominės energijos agentūra 
siekiant atskleisti Pakistano turimas 
branduolinio ginklo atsargas ir įrangą; 

Or. en
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Pakeitimas 235
Francisco José Millán Mon

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
37 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

37. pakartoja, jog laikosi nuomonės, kad 
Pakistanas atlieka itin svarbų vaidmenį 
regione ir kad stabilus, demokratiškas ir 
klestintis Pakistanas gyvybiškai svarbus 
norint užtikrinti Afganistano ir aplinkinių 
regionų stabilumą; be to, pabrėžia, kad 
Pakistanas atlieka nepaprastai svarbų 
vaidmenį Afganistano taikos procese; 
pripažįsta, kad pražūtingi 2010 m. 
rugpjūčio mėn. potvyniai buvo smūgis 
naujajai Pakistano vyriausybei, kuri jau 
buvo pradėjusi daryti pažangą spręsdama 
daugybę uždavinių; primygtinai ragina 
Tarybą, Komisiją ir tarptautinę 
bendruomenę apskritai parodyti tvirtą 
solidarumą ir skirti Pakistanui apčiuopiamą 
pagalbą, kuri skubiai reikalinga šiai 
potvynių nuniokotai šaliai atstatyti ir 
atkurti, taip pat šalies siekiui sukurti tvirtą 
ir klestinčią visuomenę paremti; palankiai 
vertina ES pastangas politiškai remti 
pažangesnę institucinę plėtrą ir 
kompetencijos ugdymą Pakistane ir padėti 
demokratinėms Pakistano institucijoms 
kovoti su ekstremizmu; skatina toliau 
užtikrinti šią paramą;

37. pakartoja, jog laikosi nuomonės, kad 
Pakistanas atlieka itin svarbų vaidmenį 
regione ir kad stabilus, demokratiškas ir 
klestintis Pakistanas gyvybiškai svarbus 
norint užtikrinti Afganistano ir aplinkinių 
regionų stabilumą; be to, pabrėžia, kad 
Pakistanas atlieka nepaprastai svarbų 
vaidmenį Afganistano taikos procese; 
pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad 
Pakistano slaptosios tarnybos nebeteiktų 
pagalbos Afganistano talibams; pripažįsta, 
kad pražūtingi 2010 m. rugpjūčio mėn. 
potvyniai buvo smūgis naujajai Pakistano 
vyriausybei, kuri jau buvo pradėjusi daryti 
pažangą spręsdama daugybę uždavinių; 
primygtinai ragina Tarybą, Komisiją ir 
tarptautinę bendruomenę apskritai parodyti 
tvirtą solidarumą ir skirti Pakistanui 
apčiuopiamą pagalbą, kuri skubiai 
reikalinga šiai potvynių nuniokotai šaliai 
atstatyti ir atkurti, taip pat šalies siekiui 
sukurti tvirtą ir klestinčią visuomenę 
paremti; palankiai vertina ES pastangas 
politiškai remti pažangesnę institucinę 
plėtrą ir kompetencijos ugdymą Pakistane 
ir padėti demokratinėms Pakistano 
institucijoms kovoti su ekstremizmu; 
skatina toliau užtikrinti šią paramą;

Or. es

Pakeitimas 236
María Muñiz De Urquiza

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
37 dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

37. pakartoja, jog laikosi nuomonės, kad 
Pakistanas atlieka itin svarbų vaidmenį 
regione ir kad stabilus, demokratiškas ir 
klestintis Pakistanas gyvybiškai svarbus 
norint užtikrinti Afganistano ir aplinkinių 
regionų stabilumą; be to, pabrėžia, kad 
Pakistanas atlieka nepaprastai svarbų 
vaidmenį Afganistano taikos procese; 
pripažįsta, kad pražūtingi 2010 m. 
rugpjūčio mėn. potvyniai buvo smūgis 
naujajai Pakistano vyriausybei, kuri jau 
buvo pradėjusi daryti pažangą spręsdama
daugybę uždavinių; primygtinai ragina 
Tarybą, Komisiją ir tarptautinę 
bendruomenę apskritai parodyti tvirtą 
solidarumą ir skirti Pakistanui apčiuopiamą 
pagalbą, kuri skubiai reikalinga šiai 
potvynių nuniokotai šaliai atstatyti ir 
atkurti, taip pat šalies siekiui sukurti tvirtą 
ir klestinčią visuomenę paremti; palankiai 
vertina ES pastangas politiškai remti 
pažangesnę institucinę plėtrą ir 
kompetencijos ugdymą Pakistane ir padėti 
demokratinėms Pakistano institucijoms 
kovoti su ekstremizmu; skatina toliau 
užtikrinti šią paramą;

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.

Or. es

Pakeitimas 237
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
37 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

37. pakartoja, jog laikosi nuomonės, kad 
Pakistanas atlieka itin svarbų vaidmenį 
regione ir kad stabilus, demokratiškas ir 
klestintis Pakistanas gyvybiškai svarbus 
norint užtikrinti Afganistano ir aplinkinių 

37. pakartoja, jog laikosi nuomonės, kad 
Pakistanas atlieka itin svarbų vaidmenį 
regione ir kad stabilus, pasaulietiškas, 
demokratiškas ir klestintis Pakistanas 
gyvybiškai svarbus norint užtikrinti 
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regionų stabilumą; be to, pabrėžia, kad 
Pakistanas atlieka nepaprastai svarbų 
vaidmenį Afganistano taikos procese; 
pripažįsta, kad pražūtingi 2010 m. 
rugpjūčio mėn. potvyniai buvo smūgis 
naujajai Pakistano vyriausybei, kuri jau 
buvo pradėjusi daryti pažangą spręsdama 
daugybę uždavinių; primygtinai ragina 
Tarybą, Komisiją ir tarptautinę 
bendruomenę apskritai parodyti tvirtą 
solidarumą ir skirti Pakistanui apčiuopiamą 
pagalbą, kuri skubiai reikalinga šiai 
potvynių nuniokotai šaliai atstatyti ir 
atkurti, taip pat šalies siekiui sukurti tvirtą 
ir klestinčią visuomenę paremti; palankiai 
vertina ES pastangas politiškai remti 
pažangesnę institucinę plėtrą ir 
kompetencijos ugdymą Pakistane ir padėti 
demokratinėms Pakistano institucijoms 
kovoti su ekstremizmu; skatina toliau 
užtikrinti šią paramą;

Afganistano ir aplinkinių regionų 
stabilumą; be to, pabrėžia, kad Pakistanas 
atlieka nepaprastai svarbų vaidmenį 
Afganistano taikos procese; pripažįsta, kad 
pražūtingi 2010 m. rugpjūčio mėn. 
potvyniai buvo smūgis naujajai Pakistano 
vyriausybei, kuri jau buvo pradėjusi daryti 
pažangą spręsdama daugybę uždavinių; 
primygtinai ragina Tarybą, Komisiją ir 
tarptautinę bendruomenę apskritai parodyti 
tvirtą solidarumą ir skirti Pakistanui 
apčiuopiamą pagalbą, kuri skubiai 
reikalinga šiai potvynių nuniokotai šaliai 
atstatyti ir atkurti, taip pat šalies siekiui 
sukurti tvirtą ir klestinčią visuomenę 
paremti; palankiai vertina ES pastangas 
politiškai remti pažangesnę institucinę 
plėtrą ir kompetencijos ugdymą Pakistane
ir padėti demokratinėms Pakistano 
institucijoms kovoti su ekstremizmu; 
skatina toliau užtikrinti šią paramą;

Or. en

Pakeitimas 238
Willy Meyer, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
37 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

37a. smerkia tai, kad ES politika 
Afganistane ir Pakistane grindžiama JAV 
strategija, kuria iš esmės siekiama tik 
karinių sprendimų; primygtinai tvirtina, 
kad Afganistane reikia užtikrinti 
stabilumą, tačiau ne karinėmis 
priemonėmis, o teikiant paramą 
vystymuisi ir gerbiant šalies teritorinį ir 
politinį suverenitetą;

Or. en
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Pakeitimas 239
Pino Arlacchi

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
38 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

38. pažymėdamas, kad branduolinės 
energijos naudojimas taikiais tikslais yra 
Iranui priklausanti teisė, kurios turi būti 
paisoma, visapusiškai pritaria tam, kad 
būtų vykdomas įsipareigojimas E3+3 ir 
ieškoma galimybės iš anksto suderėti Irano 
branduolinio klausimo sprendimą, kuriuo 
remdamasi tarptautinė bendruomenė iš 
naujo patikėtų, jog Irano branduolinė 
programa – išimtinai taiki; palaiko dvejopą 
Tarybos metodą, kurį taikant siekiama rasti 
diplomatinį sprendimą; palankiai vertina 
JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 
1929(2010), pagal kurią pradedamas 
ketvirtasis Iranui taikomų su jo 
branduoline programa susijusių sankcijų 
raundas, taip pat pritaria tam, kad būtų 
taikomos papildomos ribojamosios 
priemonės, apie kurias paskelbė ES, JAV, 
Japonija, Kanada ir Australija; griežtai 
smerkia nuolatinę provokuojamo ir
kurstomo pobūdžio Irano retoriką, 
nukreiptą prieš Izraelį, ir ypač 
apgailestauja dėl Prezidento 
M. Ahmadinejado grasinimų, kurie 
nukreipti prieš patį Izraelio valstybės 
buvimą; reiškia didžiulį susirūpinimą dėl 
Irano ketinimų toliau siekti politinės 
įtakos Afganistane manipuliuojant 
įvairiais politiniais, ekonominiais ir
kariniais padariniais; pabrėžia, kad 
oficialūs Europos Parlamento ir Irano 
parlamento (Madžliso) delegacijų 
tarpusavio ryšiai taip pat turėtų būti 
naudojami žmogaus teisių klausimams 
spręsti;

38. pažymėdamas, kad atsižvelgiant į 
pagrindinį Sutarties dėl branduolinio 
ginklo neplatinimo (angl. NPT) principą, 
Iranas turi teisę sodrinti uraną taikiais 
tikslais ir gauti techninę pagalbą tais 
pačiais tikslais, visapusiškai pritaria tam, 
kad būtų vykdomas įsipareigojimas E3+3 ir 
ieškoma galimybės iš anksto suderėti Irano 
branduolinio klausimo sprendimą, kuriuo 
remdamasi tarptautinė bendruomenė iš 
naujo patikėtų, jog Irano branduolinė 
programa – išimtinai taiki; palaiko dvejopą 
Tarybos metodą, kurį taikant siekiama rasti 
diplomatinį sprendimą, nes tik taip galima 
išspręsti Irano branduolinės programos 
klausimą; reiškia savo pasitenkinimą tuo, 
kad ES narystės siekiant šalis kandidatė 
Turkija deda pastangas, siekiama 
palengvinti derybas tarp Irano ir E3+3,
taip pat su Iranu ir Vienos grupe; reiškia 
didžiulį susirūpinimą dėl susikertančių 
politinių, ekonominių ir karinių interesų, 
kuriais kurstomas pasirengimas kariniam 
Irano užpuolimui, pabrėždamas, kad jokia 
valstybė neturėtų imtis jokių veiksmų, 
kurie galėtų sukelti jėgos panaudojimo 
prieš Iraną pavojų; smerkia antisemitinę 
Irano prezidento retoriką; palankiai 
vertina naudingą Irano vaidmenį siekiant 
atgaivinti infrastruktūrą ir ekonomiką, 
taip pat užkirsti kelią narkotikų prekybai 
iš Afganistano; tačiau pabrėžia, kad 
siekiant užtikrinti tvarią taiką ir stabilumą 
Afganistane, visi jo kaimynai turės 
susilaikyti nuo politinio kišimosi į šalies 
reikalus; pabrėžia, kad oficialūs Europos 
Parlamento ir Irano parlamento (Madžliso) 
delegacijų tarpusavio ryšiai taip pat turėtų 
būti naudojami žmogaus teisių klausimams 
spręsti;
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Pakeitimas 240
Willy Meyer, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
38 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

38. pažymėdamas, kad branduolinės 
energijos naudojimas taikiais tikslais yra 
Iranui priklausanti teisė, kurios turi būti 
paisoma, visapusiškai pritaria tam, kad 
būtų vykdomas įsipareigojimas E3+3 ir 
ieškoma galimybės iš anksto suderėti Irano 
branduolinio klausimo sprendimą, kuriuo 
remdamasi tarptautinė bendruomenė iš 
naujo patikėtų, jog Irano branduolinė 
programa – išimtinai taiki; palaiko dvejopą
Tarybos metodą, kurį taikant siekiama rasti 
diplomatinį sprendimą; palankiai vertina 
JT Saugumo Tarybos rezoliuciją
1929(2010), pagal kurią pradedamas 
ketvirtasis Iranui taikomų su jo 
branduoline programa susijusių sankcijų 
raundas, taip pat pritaria tam, kad būtų 
taikomos papildomos ribojamosios 
priemonės, apie kurias paskelbė ES, JAV, 
Japonija, Kanada ir Australija; griežtai 
smerkia nuolatinę provokuojamo ir 
kurstomo pobūdžio Irano retoriką, 
nukreiptą prieš Izraelį, ir ypač 
apgailestauja dėl Prezidento 
M. Ahmadinejado grasinimų, kurie 
nukreipti prieš patį Izraelio valstybės 
buvimą; reiškia didžiulį susirūpinimą dėl 
Irano ketinimų toliau siekti politinės 
įtakos Afganistane manipuliuojant 
įvairiais politiniais, ekonominiais ir 
kariniais padariniais; pabrėžia, kad 
oficialūs Europos Parlamento ir Irano 
parlamento (Madžliso) delegacijų 
tarpusavio ryšiai taip pat turėtų būti
naudojami žmogaus teisių klausimams 
spręsti;

38. pažymėdamas, kad branduolinės 
energijos naudojimas taikiais tikslais yra 
Iranui priklausanti teisė, kurios turi būti 
paisoma, visapusiškai pritaria tam, kad 
būtų vykdomas įsipareigojimas E3+3 ir 
ieškoma galimybės iš anksto suderėti Irano 
branduolinio klausimo sprendimą, kuriuo 
remdamasi tarptautinė bendruomenė iš 
naujo patikėtų, jog Irano branduolinė 
programa – išimtinai taiki; palaiko Tarybos 
metodą, kurį taikant siekiama rasti 
diplomatinį sprendimą;
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Pakeitimas 241
María Muñiz De Urquiza

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
38 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

38. pažymėdamas, kad branduolinės 
energijos naudojimas taikiais tikslais yra 
Iranui priklausanti teisė, kurios turi būti 
paisoma, visapusiškai pritaria tam, kad 
būtų vykdomas įsipareigojimas E3+3 ir 
ieškoma galimybės iš anksto suderėti Irano 
branduolinio klausimo sprendimą, kuriuo 
remdamasi tarptautinė bendruomenė iš 
naujo patikėtų, jog Irano branduolinė 
programa – išimtinai taiki; palaiko dvejopą 
Tarybos metodą, kurį taikant siekiama rasti 
diplomatinį sprendimą; palankiai vertina 
JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 
1929(2010), pagal kurią pradedamas 
ketvirtasis Iranui taikomų su jo branduoline 
programa susijusių sankcijų raundas, taip 
pat pritaria tam, kad būtų taikomos 
papildomos ribojamosios priemonės, apie 
kurias paskelbė ES, JAV, Japonija, Kanada 
ir Australija; griežtai smerkia nuolatinę 
provokuojamo ir kurstomo pobūdžio Irano
retoriką, nukreiptą prieš Izraelį, ir ypač 
apgailestauja dėl Prezidento 
M. Ahmadinejado grasinimų, kurie 
nukreipti prieš patį Izraelio valstybės 
buvimą; reiškia didžiulį susirūpinimą dėl 
Irano ketinimų toliau siekti politinės 
įtakos Afganistane manipuliuojant 
įvairiais politiniais, ekonominiais ir 
kariniais padariniais; pabrėžia, kad 
oficialūs Europos Parlamento ir Irano 
parlamento (Madžliso) delegacijų 
tarpusavio ryšiai taip pat turėtų būti 
naudojami žmogaus teisių klausimams 
spręsti;

38. pažymėdamas, kad branduolinės 
energijos naudojimas taikiais tikslais yra 
Iranui priklausanti teisė, kurios turi būti 
paisoma, visapusiškai pritaria tam, kad 
būtų vykdomas įsipareigojimas E3+3 ir 
ieškoma galimybės iš anksto suderėti Irano 
branduolinio klausimo sprendimą, kuriuo 
remdamasi tarptautinė bendruomenė iš 
naujo patikėtų, jog Irano branduolinė 
programa – išimtinai taiki; palaiko dvejopą 
Tarybos metodą, kurį taikant siekiama rasti 
diplomatinį sprendimą; palankiai vertina 
JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 
1929(2010), pagal kurią pradedamas 
ketvirtasis Iranui taikomų su jo branduoline 
programa susijusių sankcijų raundas, taip 
pat pritaria tam, kad būtų taikomos 
papildomos ribojamosios priemonės, apie 
kurias paskelbė ES, JAV, Japonija, Kanada 
ir Australija; griežtai smerkia Irano
Prezidento M. Ahmadinejado pareikštą 
norą „nušluoti Izraelį nuo žemės 
paviršiaus“ ir jo antisemitinę retoriką,
ypač jo vykdomą holokausto neigimą ir 
tuo grindžiamą Izraelio valstybės 
teisėtumo paneigimo programą; dar kartą 
patvirtina, kad visapusiškai remia Izraelio 
egzistavimą ir Palestinos problemai 
spręsti skirtą dviejų valstybių koncepciją;
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Pakeitimas 242

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
38 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

38. pažymėdamas, kad branduolinės 
energijos naudojimas taikiais tikslais yra 
Iranui priklausanti teisė, kurios turi būti 
paisoma, visapusiškai pritaria tam, kad 
būtų vykdomas įsipareigojimas E3+3 ir 
ieškoma galimybės iš anksto suderėti Irano 
branduolinio klausimo sprendimą, kuriuo 
remdamasi tarptautinė bendruomenė iš 
naujo patikėtų, jog Irano branduolinė 
programa – išimtinai taiki; palaiko dvejopą 
Tarybos metodą, kurį taikant siekiama rasti 
diplomatinį sprendimą; palankiai vertina
JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 
1929(2010), pagal kurią pradedamas 
ketvirtasis Iranui taikomų su jo branduoline 
programa susijusių sankcijų raundas, taip 
pat pritaria tam, kad būtų taikomos 
papildomos ribojamosios priemonės, apie 
kurias paskelbė ES, JAV, Japonija, 
Kanada ir Australija; griežtai smerkia 
nuolatinę provokuojamo ir kurstomo 
pobūdžio Irano retoriką, nukreiptą prieš 
Izraelį, ir ypač apgailestauja dėl Prezidento 
M. Ahmadinejado grasinimų, kurie 
nukreipti prieš patį Izraelio valstybės 
buvimą; reiškia didžiulį susirūpinimą dėl 
Irano ketinimų toliau siekti politinės 
įtakos Afganistane manipuliuojant 
įvairiais politiniais, ekonominiais ir 
kariniais padariniais; pabrėžia, kad 
oficialūs Europos Parlamento ir Irano 
parlamento (Madžliso) delegacijų 
tarpusavio ryšiai taip pat turėtų būti 
naudojami žmogaus teisių klausimams 

38. pažymėdamas, kad branduolinės 
energijos naudojimas taikiais tikslais yra 
Iranui priklausanti teisė, kurios turi būti 
paisoma, visapusiškai pritaria tam, kad 
būtų vykdomas įsipareigojimas E3+3 ir 
ieškoma galimybės suderėti Irano 
branduolinio klausimo sprendimą, kuriuo 
remdamasi tarptautinė bendruomenė iš 
naujo patikėtų, jog Irano branduolinė 
programa – išimtinai taiki; palaiko dvejopą 
Tarybos metodą, kurį taikant siekiama rasti 
diplomatinį sprendimą; apgailestauja, kad 
buvo neišvengiama priimti JT Saugumo 
Tarybos rezoliuciją 1929(2010), pagal 
kurią pradedamas ketvirtasis Iranui 
taikomų su jo branduoline programa 
susijusių sankcijų raundas; reiškia didelį 
apgailestavimą dėl to, kad nuolat didėja 
mirties bausmės įvykdymo atvejų skaičius 
Irane, kurie reiškia neteisminius valstybės 
vykdomus nužudymus be tinkamo 
proceso, taip pat dėl nuolatinių 
sistemingų represijų prieš piliečius, kurie 
siekia daugiau laisvės ir demokratijos;
ypač apgailestauja dėl Prezidento 
M. Ahmadinejado grasinimų, kurie 
nukreipti prieš patį Izraelio valstybės 
buvimą ir pabrėžia, kad oficialūs Europos 
Parlamento ir Irano parlamento (Madžliso) 
delegacijų tarpusavio ryšiai taip pat turėtų 
būti naudojami žmogaus teisių klausimams 
spręsti;
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Or. en

Pakeitimas 243
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Georgios Koumoutsakos, Krzysztof 
Lisek

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
38 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

38. pažymėdamas, kad branduolinės 
energijos naudojimas taikiais tikslais yra 
Iranui priklausanti teisė, kurios turi būti 
paisoma, visapusiškai pritaria tam, kad 
būtų vykdomas įsipareigojimas E3+3 ir 
ieškoma galimybės iš anksto suderėti Irano 
branduolinio klausimo sprendimą, kuriuo 
remdamasi tarptautinė bendruomenė iš 
naujo patikėtų, jog Irano branduolinė 
programa – išimtinai taiki; palaiko dvejopą 
Tarybos metodą, kurį taikant siekiama rasti 
diplomatinį sprendimą; palankiai vertina 
JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 
1929(2010), pagal kurią pradedamas 
ketvirtasis Iranui taikomų su jo branduoline 
programa susijusių sankcijų raundas, taip 
pat pritaria tam, kad būtų taikomos 
papildomos ribojamosios priemonės, apie 
kurias paskelbė ES, JAV, Japonija, Kanada 
ir Australija; griežtai smerkia nuolatinę 
provokuojamo ir kurstomo pobūdžio Irano 
retoriką, nukreiptą prieš Izraelį, ir ypač 
apgailestauja dėl Prezidento 
M. Ahmadinejado grasinimų, kurie 
nukreipti prieš patį Izraelio valstybės 
buvimą; reiškia didžiulį susirūpinimą dėl 
Irano ketinimų toliau siekti politinės 
įtakos Afganistane manipuliuojant 
įvairiais politiniais, ekonominiais ir 
kariniais padariniais; pabrėžia, kad 
oficialūs Europos Parlamento ir Irano 
parlamento (Madžliso) delegacijų 
tarpusavio ryšiai taip pat turėtų būti 

38. pažymėdamas, kad branduolinės 
energijos naudojimas taikiais tikslais yra 
Iranui priklausanti teisė, kurios turi būti 
paisoma, visapusiškai pritaria tam, kad 
būtų vykdomas įsipareigojimas E3+3 ir 
ieškoma galimybės iš anksto suderėti Irano 
branduolinio klausimo sprendimą, kuriuo 
remdamasi tarptautinė bendruomenė iš 
naujo patikėtų, jog Irano branduolinė 
programa – išimtinai taiki; palaiko dvejopą 
Tarybos metodą, kurį taikant siekiama rasti 
diplomatinį sprendimą; palankiai vertina 
JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 
1929(2010), pagal kurią pradedamas 
ketvirtasis Iranui taikomų su jo branduoline 
programa susijusių sankcijų raundas, taip 
pat pritaria tam, kad būtų taikomos 
papildomos ribojamosios priemonės, apie 
kurias paskelbė ES, JAV, Japonija, Kanada 
ir Australija; griežtai smerkia nuolatinę 
provokuojamo ir kurstomo pobūdžio Irano 
retoriką, nukreiptą prieš Izraelį, ir ypač 
apgailestauja dėl Prezidento 
M. Ahmadinejado grasinimų, kurie 
nukreipti prieš patį Izraelio valstybės 
buvimą; pabrėžia, kad oficialūs Europos 
Parlamento ir Irano parlamento (Madžliso) 
delegacijų tarpusavio ryšiai taip pat turėtų 
būti naudojami žmogaus teisių klausimams 
spręsti;
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naudojami žmogaus teisių klausimams 
spręsti;

Or. en

Pakeitimas 244
Tunne Kelam

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
38 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

38. pažymėdamas, kad branduolinės 
energijos naudojimas taikiais tikslais yra 
Iranui priklausanti teisė, kurios turi būti 
paisoma, visapusiškai pritaria tam, kad 
būtų vykdomas įsipareigojimas E3+3 ir 
ieškoma galimybės iš anksto suderėti Irano 
branduolinio klausimo sprendimą, kuriuo 
remdamasi tarptautinė bendruomenė iš
naujo patikėtų, jog Irano branduolinė 
programa – išimtinai taiki; palaiko dvejopą 
Tarybos metodą, kurį taikant siekiama rasti 
diplomatinį sprendimą; palankiai vertina 
JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 
1929(2010), pagal kurią pradedamas 
ketvirtasis Iranui taikomų su jo branduoline 
programa susijusių sankcijų raundas, taip 
pat pritaria tam, kad būtų taikomos 
papildomos ribojamosios priemonės, apie 
kurias paskelbė ES, JAV, Japonija, Kanada 
ir Australija; griežtai smerkia nuolatinę 
provokuojamo ir kurstomo pobūdžio Irano 
retoriką, nukreiptą prieš Izraelį, ir ypač 
apgailestauja dėl Prezidento 
M. Ahmadinejado grasinimų, kurie 
nukreipti prieš patį Izraelio valstybės 
buvimą; reiškia didžiulį susirūpinimą dėl 
Irano ketinimų toliau siekti politinės įtakos 
Afganistane manipuliuojant įvairiais 
politiniais, ekonominiais ir kariniais 
padariniais; pabrėžia, kad oficialūs 
Europos Parlamento ir Irano parlamento 
(Madžliso) delegacijų tarpusavio ryšiai taip 
pat turėtų būti naudojami žmogaus teisių 

38. visapusiškai pritaria tam, kad būtų 
vykdomas įsipareigojimas E3+3 ir ieškoma 
galimybės iš anksto suderėti Irano 
branduolinio klausimo sprendimą, kuriuo 
remdamasi tarptautinė bendruomenė iš 
naujo patikėtų, jog Irano branduolinė 
programa – išimtinai taiki; palaiko dvejopą 
Tarybos metodą, kurį taikant siekiama rasti 
diplomatinį sprendimą; palankiai vertina 
JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 
1929(2010), pagal kurią pradedamas 
ketvirtasis Iranui taikomų su jo branduoline 
programa susijusių sankcijų raundas, taip 
pat pritaria tam, kad būtų taikomos 
papildomos ribojamosios priemonės, apie 
kurias paskelbė ES, JAV, Japonija, Kanada 
ir Australija; griežtai smerkia nuolatinę 
provokuojamo ir kurstomo pobūdžio Irano 
retoriką, nukreiptą prieš Izraelį, ir ypač 
apgailestauja dėl Prezidento 
M. Ahmadinejado grasinimų, kurie 
nukreipti prieš patį Izraelio valstybės 
buvimą; reiškia didžiulį susirūpinimą dėl 
Irano ketinimų toliau siekti politinės įtakos 
Afganistane manipuliuojant įvairiais 
politiniais, ekonominiais ir kariniais 
padariniais; pabrėžia, kad oficialūs 
Europos Parlamento ir Irano parlamento 
(Madžliso) delegacijų tarpusavio ryšiai taip 
pat turėtų būti naudojami žmogaus teisių 
klausimams spręsti ir turėtų būti numatyta 
galimybė lankyti politinius kalinius ir 
žmogaus teisių veikėjus; ragina Irano 



AM\859936LT.doc 161/180 PE452.878v03-00

LT

klausimams spręsti; režimo atstovus susilaikyti nuo kišimosi į 
Irako vidaus reikalus;

Or. en

Pakeitimas 245
Geoffrey Van Orden

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
38 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

38. pažymėdamas, kad branduolinės 
energijos naudojimas taikiais tikslais yra 
Iranui priklausanti teisė, kurios turi būti 
paisoma, visapusiškai pritaria tam, kad 
būtų vykdomas įsipareigojimas E3+3 ir 
ieškoma galimybės iš anksto suderėti Irano 
branduolinio klausimo sprendimą, kuriuo 
remdamasi tarptautinė bendruomenė iš 
naujo patikėtų, jog Irano branduolinė 
programa – išimtinai taiki; palaiko dvejopą 
Tarybos metodą, kurį taikant siekiama rasti 
diplomatinį sprendimą; palankiai vertina 
JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 
1929(2010), pagal kurią pradedamas 
ketvirtasis Iranui taikomų su jo branduoline 
programa susijusių sankcijų raundas, taip 
pat pritaria tam, kad būtų taikomos 
papildomos ribojamosios priemonės, apie 
kurias paskelbė ES, JAV, Japonija, Kanada 
ir Australija; griežtai smerkia nuolatinę 
provokuojamo ir kurstomo pobūdžio Irano 
retoriką, nukreiptą prieš Izraelį, ir ypač 
apgailestauja dėl Prezidento 
M. Ahmadinejado grasinimų, kurie 
nukreipti prieš patį Izraelio valstybės 
buvimą; reiškia didžiulį susirūpinimą dėl 
Irano ketinimų toliau siekti politinės įtakos 
Afganistane manipuliuojant įvairiais 
politiniais, ekonominiais ir kariniais 
padariniais; pabrėžia, kad oficialūs 
Europos Parlamento ir Irano parlamento 
(Madžliso) delegacijų tarpusavio ryšiai taip 
pat turėtų būti naudojami žmogaus teisių 

38. pažymėdamas, kad branduolinės 
energijos naudojimas taikiais tikslais yra 
Iranui priklausanti teisė, kurios turi būti 
paisoma, visapusiškai pritaria tam, kad 
būtų vykdomas įsipareigojimas E3+3 ir 
ieškoma galimybės iš anksto suderėti Irano 
branduolinio klausimo sprendimą, kuriuo 
remdamasi tarptautinė bendruomenė iš 
naujo patikėtų, jog Irano branduolinė 
programa – išimtinai taiki; palaiko dvejopą 
Tarybos metodą, kurį taikant siekiama rasti 
diplomatinį sprendimą; palankiai vertina 
JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 
1929(2010), pagal kurią pradedamas 
ketvirtasis Iranui taikomų su jo branduoline 
programa susijusių sankcijų raundas, taip 
pat pritaria tam, kad būtų taikomos 
papildomos ribojamosios priemonės, apie 
kurias paskelbė ES, JAV, Japonija, Kanada 
ir Australija; griežtai smerkia nuolatinę 
provokuojamo ir kurstomo pobūdžio Irano 
retoriką, nukreiptą prieš Izraelį, ir ypač 
apgailestauja dėl Prezidento 
M. Ahmadinejado grasinimų, kurie 
nukreipti prieš patį Izraelio valstybės 
buvimą; reiškia didžiulį susirūpinimą dėl 
Irano ketinimų toliau siekti politinės įtakos 
Afganistane manipuliuojant įvairiais 
politiniais, ekonominiais ir kariniais 
padariniais; pabrėžia, kad bet kokie 
oficialūs Europos Parlamento ir Irano 
parlamento (Madžliso) delegacijų 
tarpusavio ryšiai taip pat turėtų būti 
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klausimams spręsti; naudojami žmogaus teisių klausimams 
spręsti ir kad delegacijoms taip pat turėtų 
būti suteikta galimybė laisvai reikšti 
įvairią politinę nuomonę;

Or. en

Pakeitimas 246
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
38 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

38. pažymėdamas, kad branduolinės 
energijos naudojimas taikiais tikslais yra 
Iranui priklausanti teisė, kurios turi būti 
paisoma, visapusiškai pritaria tam, kad 
būtų vykdomas įsipareigojimas E3+3 ir 
ieškoma galimybės iš anksto suderėti Irano 
branduolinio klausimo sprendimą, kuriuo 
remdamasi tarptautinė bendruomenė iš 
naujo patikėtų, jog Irano branduolinė 
programa – išimtinai taiki; palaiko dvejopą 
Tarybos metodą, kurį taikant siekiama rasti 
diplomatinį sprendimą; palankiai vertina 
JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 
1929(2010), pagal kurią pradedamas 
ketvirtasis Iranui taikomų su jo branduoline 
programa susijusių sankcijų raundas, taip 
pat pritaria tam, kad būtų taikomos 
papildomos ribojamosios priemonės, apie 
kurias paskelbė ES, JAV, Japonija, Kanada 
ir Australija; griežtai smerkia nuolatinę 
provokuojamo ir kurstomo pobūdžio Irano 
retoriką, nukreiptą prieš Izraelį, ir ypač 
apgailestauja dėl Prezidento 
M. Ahmadinejado grasinimų, kurie 
nukreipti prieš patį Izraelio valstybės 
buvimą; reiškia didžiulį susirūpinimą dėl 
Irano ketinimų toliau siekti politinės 
įtakos Afganistane manipuliuojant 
įvairiais politiniais, ekonominiais ir 
kariniais padariniais; pabrėžia, kad 
oficialūs Europos Parlamento ir Irano 

38. pažymėdamas, kad branduolinės 
energijos naudojimas taikiais tikslais yra 
Iranui priklausanti teisė, kurios turi būti 
paisoma, visapusiškai pritaria tam, kad 
būtų vykdomas įsipareigojimas E3+3 ir 
ieškoma galimybės iš anksto suderėti Irano 
branduolinio klausimo sprendimą, kuriuo 
remdamasi tarptautinė bendruomenė iš 
naujo patikėtų, jog Irano branduolinė 
programa – išimtinai taiki; palaiko dvejopą 
Tarybos metodą, kurį taikant siekiama rasti 
diplomatinį sprendimą; palankiai vertina 
JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 
1929(2010), pagal kurią pradedamas 
ketvirtasis Iranui taikomų su jo branduoline 
programa susijusių sankcijų raundas, taip 
pat pritaria tam, kad būtų taikomos 
papildomos ribojamosios priemonės, apie 
kurias paskelbė ES, JAV, Japonija, Kanada 
ir Australija; pabrėžia, kad branduolinis 
klausimas negali būti išspręstas ES 
atsisakant remti Irano pilietinę visuomenę 
ir jos teisėtus siekius turėti visuotines 
žmogaus teises ir nesuklastotus 
demokratiškus rinkimus; griežtai smerkia 
nuolatinę provokuojamo ir kurstomo 
pobūdžio Irano retoriką, nukreiptą prieš 
Izraelį, ir ypač apgailestauja dėl Prezidento 
M. Ahmadinejado grasinimų, kurie 
nukreipti prieš patį Izraelio valstybės 
buvimą; pabrėžia, kad oficialūs Europos 
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parlamento (Madžliso) delegacijų 
tarpusavio ryšiai taip pat turėtų būti 
naudojami žmogaus teisių klausimams 
spręsti;

Parlamento ir Irano parlamento (Madžliso) 
delegacijų tarpusavio ryšiai taip pat turėtų 
būti naudojami žmogaus teisių klausimams 
spręsti ir kaip priemonės remti pilietinės 
visuomenės stiprinimą Irane;

Or. en

Pakeitimas 247
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
39 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

39. reiškia pasitenkinimą dėl to, kad 
stiprinami sektorių dialogai su Kinija, ir 
ragina imtis bendrų suderintų veiksmų 
siekiant spręsti ginčytinus klausimus, į 
kuriuos atkreiptas dėmesys per ES ir 
Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimą; 
tačiau apgailestauja, kad pažanga, kuri 
daroma užtikrinant geresnį ekonomikos ir 
teismų valdymą, neatsispindi pasiryžime 
užkirsti kelią nuolatiniams didžiuliams ir 
sistemiškiems žmogaus teisių pažeidimams 
šalyje; pažymi, kad ekonominiu ir 
bendradarbiavimo tarptautiniuose 
forumuose požiūriais nepaprastai svarbūs 
santykiai su Japonija – šalimi, kuri 
vadovaujasi tomis pačiomis 
demokratinėmis vertybėmis ir kuriai 
aktualūs tie patys rūpesčiai dėl žmogaus 
teisių, kaip ir ES, ir kad dabartinis 
dėmesys Kinijai neturi nustelbti pastangų, 
kurios būtinos norint pažangiau 
bendradarbiauti su Japonija ir pašalinti 
likusias gilios ekonominės skvarbos 
kliūtis;

39. reiškia pasitenkinimą dėl to, kad 
stiprinami sektorių dialogai su Kinija, ir 
ragina imtis bendrų suderintų veiksmų 
siekiant spręsti ginčytinus klausimus, į 
kuriuos atkreiptas dėmesys per ES ir 
Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimą; 
tačiau apgailestauja, kad pažanga, kuri 
daroma užtikrinant geresnį ekonomikos ir 
teismų valdymą, neatsispindi pasiryžime 
užkirsti kelią nuolatiniams didžiuliams ir 
sistemiškiems žmogaus teisių pažeidimams 
šalyje;

Or. en
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Pakeitimas 248
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
39 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

39. reiškia pasitenkinimą dėl to, kad 
stiprinami sektorių dialogai su Kinija, ir 
ragina imtis bendrų suderintų veiksmų 
siekiant spręsti ginčytinus klausimus, į 
kuriuos atkreiptas dėmesys per ES ir 
Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimą; 
tačiau apgailestauja, kad pažanga, kuri 
daroma užtikrinant geresnį ekonomikos ir 
teismų valdymą, neatsispindi pasiryžime 
užkirsti kelią nuolatiniams didžiuliams ir 
sistemiškiems žmogaus teisių pažeidimams 
šalyje; pažymi, kad ekonominiu ir 
bendradarbiavimo tarptautiniuose 
forumuose požiūriais nepaprastai svarbūs 
santykiai su Japonija – šalimi, kuri 
vadovaujasi tomis pačiomis 
demokratinėmis vertybėmis ir kuriai 
aktualūs tie patys rūpesčiai dėl žmogaus 
teisių, kaip ir ES, ir kad dabartinis 
dėmesys Kinijai neturi nustelbti pastangų, 
kurios būtinos norint pažangiau 
bendradarbiauti su Japonija ir pašalinti 
likusias gilios ekonominės skvarbos 
kliūtis;

39. reiškia pasitenkinimą dėl to, kad 
stiprinami sektorių dialogai su Kinija, ir 
ragina imtis bendrų suderintų veiksmų 
siekiant spręsti ginčytinus klausimus, į 
kuriuos atkreiptas dėmesys per ES ir 
Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimą; 
tačiau apgailestauja, kad pažanga, kuri 
daroma užtikrinant geresnį ekonomikos ir 
teismų valdymą, neatsispindi pasiryžime 
užkirsti kelią nuolatiniams didžiuliams ir 
sistemiškiems žmogaus teisių pažeidimams 
šalyje;

Or. en

Pakeitimas 249
Tunne Kelam

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
39 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

39. reiškia pasitenkinimą dėl to, kad 
stiprinami sektorių dialogai su Kinija, ir 
ragina imtis bendrų suderintų veiksmų 

39. reiškia pasitenkinimą dėl to, kad 
stiprinami sektorių dialogai su Kinija, ir 
ragina imtis bendrų suderintų veiksmų 
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siekiant spręsti ginčytinus klausimus, į 
kuriuos atkreiptas dėmesys per ES ir 
Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimą; 
tačiau apgailestauja, kad pažanga, kuri 
daroma užtikrinant geresnį ekonomikos ir 
teismų valdymą, neatsispindi pasiryžime 
užkirsti kelią nuolatiniams didžiuliams ir 
sistemiškiems žmogaus teisių pažeidimams
šalyje; pažymi, kad ekonominiu ir 
bendradarbiavimo tarptautiniuose 
forumuose požiūriais nepaprastai svarbūs 
santykiai su Japonija – šalimi, kuri 
vadovaujasi tomis pačiomis 
demokratinėmis vertybėmis ir kuriai 
aktualūs tie patys rūpesčiai dėl žmogaus 
teisių, kaip ir ES, ir kad dabartinis dėmesys 
Kinijai neturi nustelbti pastangų, kurios 
būtinos norint pažangiau bendradarbiauti 
su Japonija ir pašalinti likusias gilios 
ekonominės skvarbos kliūtis;

siekiant spręsti ginčytinus klausimus, į 
kuriuos atkreiptas dėmesys per ES ir 
Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimą; 
palankiai vertina pažangą, kuri daroma 
užtikrinant geresnį ekonomikos ir teismų 
valdymą; reiškia didelį susirūpinimą dėl 
nuolatinių didžiulių ir sistemiškų žmogaus 
teisių pažeidimų šalyje ir tautinės 
savimonės bei tibetiečių, uigūrų ir 
mongolų kultūros slopinimo bei ragina 
Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę plėtoti žmogaus 
teisių dialogą ir užtikrinti, kad žmogaus 
teisių klausimas būtų nuolat įtraukiamas į
darbotvarkę; pažymi, kad ekonominiu ir 
bendradarbiavimo tarptautiniuose 
forumuose požiūriais nepaprastai svarbūs 
santykiai su Japonija – šalimi, kuri 
vadovaujasi tomis pačiomis 
demokratinėmis vertybėmis ir kuriai 
aktualūs tie patys rūpesčiai dėl žmogaus 
teisių, kaip ir ES, ir kad dabartinis dėmesys 
Kinijai neturi nustelbti pastangų, kurios 
būtinos norint pažangiau bendradarbiauti 
su Japonija ir pašalinti likusias gilios 
ekonominės skvarbos kliūtis;

Or. en

Pakeitimas 250
Nirj Deva

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
39 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

39. reiškia pasitenkinimą dėl to, kad 
stiprinami sektorių dialogai su Kinija, ir 
ragina imtis bendrų suderintų veiksmų 
siekiant spręsti ginčytinus klausimus, į 
kuriuos atkreiptas dėmesys per ES ir 
Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimą; 
tačiau apgailestauja, kad pažanga, kuri 
daroma užtikrinant geresnį ekonomikos ir 
teismų valdymą, neatsispindi pasiryžime 

39. reiškia pasitenkinimą dėl to, kad didėja
oficialių delegacijų vizitų į Kiniją 
skaičius, kuris praeitais metais iš viso 
buvo 322 vizitai, ir ragina imtis bendrų 
suderintų veiksmų siekiant spręsti 
ginčytinus klausimus, į kuriuos atkreiptas 
dėmesys per ES ir Kinijos aukščiausiojo 
lygio susitikimą; tačiau apgailestauja, kad 
pažanga, kuri daroma užtikrinant geresnį 
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užkirsti kelią nuolatiniams didžiuliams ir 
sistemiškiems žmogaus teisių pažeidimams 
šalyje; pažymi, kad ekonominiu ir 
bendradarbiavimo tarptautiniuose 
forumuose požiūriais nepaprastai svarbūs 
santykiai su Japonija – šalimi, kuri 
vadovaujasi tomis pačiomis 
demokratinėmis vertybėmis ir kuriai 
aktualūs tie patys rūpesčiai dėl žmogaus 
teisių, kaip ir ES, ir kad dabartinis dėmesys 
Kinijai neturi nustelbti pastangų, kurios 
būtinos norint pažangiau bendradarbiauti 
su Japonija ir pašalinti likusias gilios 
ekonominės skvarbos kliūtis;

ekonomikos ir teismų valdymą, 
neatsispindi pasiryžime užkirsti kelią 
nuolatiniams didžiuliams ir sistemiškiems 
žmogaus teisių pažeidimams šalyje; 
pažymi, kad ekonominiu ir 
bendradarbiavimo tarptautiniuose 
forumuose požiūriais nepaprastai svarbūs 
santykiai su Japonija – šalimi, kuri 
vadovaujasi tomis pačiomis 
demokratinėmis vertybėmis ir kuriai 
aktualūs tie patys rūpesčiai dėl žmogaus 
teisių, kaip ir ES, ir kad dabartinis dėmesys 
Kinijai neturi nustelbti pastangų, kurios 
būtinos norint pažangiau bendradarbiauti 
su Japonija ir pašalinti likusias gilios 
ekonominės skvarbos kliūtis;

Or. en

Pakeitimas 251
Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Mario Mauro, Charles Tannock, Fiorello 
Provera, Norica Nicolai, Graham Watson

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
39 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

39a. remia abiejų Taivano sąsiaurio pusių 
veiksmus, kurie lėmė Susitarimo dėl 
ekonominio bendradarbiavimo struktūros 
(SEBS) ir Sutarties dėl intelektinės 
nuosavybės teisių pasirašymą 2010 m. 
vasario mėn.; atsižvelgiant į tai, kad 
abiejų sąsiaurio pusių ekonominių 
santykių plėtra atitinka abiejų šalių ir 
Europos Sąjungos interesus, tvirtai remia 
ES ir Taivano ekonominių ryšių 
stiprinimą bei ES ir Taivano ekonominio 
bendradarbiavimo susitarimo pasirašymą; 
pakartotinai remia svarbų Taivano kaip 
stebėtojo vaidmenį svarbiose tarptautinėse 
organizacijose ir veiksmuose, pvz., 
Jungtinių Tautų bendrosios klimato 
kaitos konvencijos (JTBKKK) procese, 
Pasaulio sveikatos organizacijoje (PSO) ir 
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Tarptautinėje civilinės aviacijos 
organizacijoje (TCAO);

Or. en

Pakeitimas 252
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
39 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

39a. palankiai vertina ES sprendimą 
Taivano gyventojams panaikinti vizų 
režimą, nes taip bus prisidedama prie ES 
ir Taivano prekybos ir investicinių 
santykių, taip pat žmonių tarpusavio 
santykių, stiprinimo; džiaugiasi abiejų 
sąsiaurio pusių draugiškų santykių 
atkūrimu, kuris lėmė penkiolikos sutarčių 
pasirašymą, ypač Susitarimo dėl 
ekonominio bendradarbiavimo struktūros 
(SEBS) 2010 m. birželio mėn.; ragina ir 
toliau stiprinti ES ir Taivano ekonominius 
santykius ir pasirašyti ES ir Taivano 
ekonominio bendradarbiavimo 
susitarimą; pakartotinai remia svarbų 
Taivano kaip stebėtojo vaidmenį svarbiose 
tarptautinėse organizacijose ir 
veiksmuose, pvz., Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvencijos 
(JTBKKK) procese, Pasaulio sveikatos 
organizacijoje (PSO) ir Tarptautinėje 
civilinės aviacijos organizacijoje (TCAO);

Or. en

Pakeitimas 253
Maria Eleni Koppa

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

39a. pažymi, kad santykiai su Japonija, 
kuri vadovaujasi tomis pačiomis 
demokratinėmis vertybėmis ir 
susirūpinimu dėl žmogaus teisių kaip ir 
ES, išlieka nepaprastai svarbūs 
ekonominiu požiūriu ir atsižvelgiant į 
bendradarbiavimą tarptautiniuose 
forumuose; pabrėžia, kad būtina toliau 
plėtoti bendradarbiavimą su Japonija ir 
pašalinti likusias ekonominės skvarbos 
kliūtis;

Or. en

Pakeitimas 254
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
39 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

39a. pažymi, kad santykiai su Japonija, 
kuri vadovaujasi tomis pačiomis 
demokratinėmis vertybėmis ir 
susirūpinimu dėl žmogaus teisių kaip ir 
ES, išlieka nepaprastai svarbūs 
ekonominiu požiūriu ir atsižvelgiant į 
bendradarbiavimą tarptautiniuose 
forumuose ir kad dabartinis dėmesys 
Kinijai neturi nustelbti pastangų, kurios
būtinos norint pažangiau bendradarbiauti 
su Japonija ir pašalinti likusias gilios 
ekonominės skvarbos kliūtis;

Or. en

Pakeitimas 255

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
40 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

40. palankiai vertina Indijos įsitraukimą į 
tarptautinius veiksmus, ypač Afganistane, 
taip pat vykdant į operaciją „Atalanta“; 
ragina aktyviau bendradarbiauti 
klausimais, susijusiais su pasaulio 
ekonomikos valdymu, taip pat su
demokratijos ir žmogaus teisių skatinimu; 
tikisi, kad bus iš esmės pažengta
dabartinėse derybose dėl laisvosios 
prekybos susitarimo; tikisi, kad strateginė 
partnerystė su Indija bus plėtojama pagal 
bendrąjį veiksmų planą ir kad šiuo 
pagrindu bus pasiekta konkrečių rezultatų;

40. palankiai vertina didesnį Indijos 
įsitraukimą į daugiašalius veiksmus, pvz., 
vykdant JT misiją prieš piratavimą; ragina 
glaudžiau bendradarbiauti klausimais, 
susijusiais su branduoliniu 
nusiginklavimu, klimato kaita, pasaulio 
ekonomikos valdymu, demokratijos,
žmogaus teisių ir teisinės valstybės
skatinimu; ypač džiaugiasi išskirtiniu 
Indijos vystymusi pastaraisiais metais, 
tačiau reiškia susirūpinimą dėl to, kad 
šalyje vis dar registruojamas didžiausias 
visiškame skurde gyvenančių žmonių 
skaičius pasaulyje ir kad toliau vyksta 
ypač didelė diskriminacija dėl 
priklausymo kuriai nors kastai; pabrėžia, 
kad svarbu, jog dabartinėse derybose dėl 
laisvosios prekybos susitarimo jokiu būdu 
nebūtų sukliudyta pastangoms mažinti 
skurdą Indijoje ir kitose pasaulio šalyse, 
pvz., gaminant pigius generinius 
produktus; tikisi, kad bus iš esmės 
pažengta dabartinėse derybose dėl 
laisvosios prekybos susitarimo; tikisi, kad 
strateginė partnerystė su Indija bus 
plėtojama pagal bendrąjį veiksmų planą ir 
kad šiuo pagrindu bus pasiekta konkrečių 
rezultatų;

Or. en

Pakeitimas 256
Geoffrey Van Orden

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
40 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

40. palankiai vertina Indijos įsitraukimą į 
tarptautinius veiksmus, ypač Afganistane, 

40. pripažįsta didžiulę Indijos svarbą kaip 
stiprėjančios ekonomikos valstybės 
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taip pat vykdant į operaciją „Atalanta“; 
ragina aktyviau bendradarbiauti 
klausimais, susijusiais su pasaulio 
ekonomikos valdymu, taip pat su 
demokratijos ir žmogaus teisių skatinimu; 
tikisi, kad bus iš esmės pažengta 
dabartinėse derybose dėl laisvosios 
prekybos susitarimo; tikisi, kad strateginė 
partnerystė su Indija bus plėtojama pagal 
bendrąjį veiksmų planą ir kad šiuo 
pagrindu bus pasiekta konkrečių rezultatų;

regione ir puikios demokratinės Europos 
partnerės; tikisi, kad bus greitai sudarytas 
ir pasirašytas laisvosios prekybos 
susitarimas; palankiai vertina Indijos 
įsitraukimą į tarptautinius veiksmus, ypač 
Afganistane, taip pat vykdant į operaciją 
„Atalanta“; ragina aktyviau 
bendradarbiauti klausimais, susijusiais su 
pasaulio ekonomikos valdymu, taip pat su 
demokratijos ir žmogaus teisių skatinimu; 
tikisi, kad strateginė partnerystė su Indija 
bus plėtojama pagal bendrąjį veiksmų 
planą ir kad šiuo pagrindu bus pasiekta 
konkrečių rezultatų;

Or. en

Pakeitimas 257
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
40 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

40. palankiai vertina Indijos įsitraukimą į 
tarptautinius veiksmus, ypač Afganistane, 
taip pat vykdant į operaciją „Atalanta“; 
ragina aktyviau bendradarbiauti 
klausimais, susijusiais su pasaulio 
ekonomikos valdymu, taip pat su 
demokratijos ir žmogaus teisių skatinimu; 
tikisi, kad bus iš esmės pažengta 
dabartinėse derybose dėl laisvosios 
prekybos susitarimo; tikisi, kad strateginė 
partnerystė su Indija bus plėtojama pagal 
bendrąjį veiksmų planą ir kad šiuo 
pagrindu bus pasiekta konkrečių rezultatų;

40. palankiai vertina Indijos 
bendradarbiavimą su ES, ypač 
Afganistane, taip pat vykdant į operaciją 
„Atalanta“; ragina aktyviau 
bendradarbiauti klausimais, susijusiais su 
pasaulio ekonomikos valdymu, taip pat su 
demokratijos ir žmogaus teisių skatinimu 
(pirmiausia siekiant surasti sprendimą 
Kašmyro konfliktui) ir klimato kaita; 
tikisi, kad bus iš esmės pažengta 
dabartinėse derybose dėl laisvosios 
prekybos susitarimo; tikisi, kad strateginė 
partnerystė su Indija bus plėtojama pagal 
bendrąjį veiksmų planą ir kad šiuo 
pagrindu bus pasiekta konkrečių rezultatų;

Or. en
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Pakeitimas 258
Andrew Duff, Kristiina Ojuland

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
40 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

40. palankiai vertina Indijos įsitraukimą į 
tarptautinius veiksmus, ypač Afganistane, 
taip pat vykdant į operaciją „Atalanta“; 
ragina aktyviau bendradarbiauti 
klausimais, susijusiais su pasaulio 
ekonomikos valdymu, taip pat su 
demokratijos ir žmogaus teisių skatinimu; 
tikisi, kad bus iš esmės pažengta 
dabartinėse derybose dėl laisvosios 
prekybos susitarimo; tikisi, kad strateginė 
partnerystė su Indija bus plėtojama pagal 
bendrąjį veiksmų planą ir kad šiuo 
pagrindu bus pasiekta konkrečių rezultatų;

40. palankiai vertina Indijos įsitraukimą į 
tarptautinius veiksmus, ypač Afganistane, 
taip pat vykdant į operaciją „Atalanta“; 
ragina aktyviau bendradarbiauti 
klausimais, susijusiais su pasaulio 
ekonomikos valdymu, taip pat su 
demokratijos ir žmogaus teisių skatinimu, 
ypač Kašmyre; tikisi, kad bus iš esmės 
pažengta dabartinėse derybose dėl 
laisvosios prekybos susitarimo; tikisi, kad 
strateginė partnerystė su Indija bus 
plėtojama pagal bendrąjį veiksmų planą ir 
kad šiuo pagrindu bus pasiekta konkrečių 
rezultatų;

Or. en

Pakeitimas 259
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
41 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

41. ryžtingai remia ir skatina partnerystę su 
Afrikos Sąjunga (AS) ir kitomis 
regioninėmis Afrikos organizacijomis 
spendžiant stabilumo ir saugumo Afrikos 
žemyne problemas ir užtikrinant pažangą 
kitose itin svarbiose, pvz., demokratinio 
valdymo ir žmogaus teisių, klimato kaitos 
ir TVT siekio, srityse; yra įsitikinęs, kad 
norint užtikrinti procesą, kurio metu būtų 
pažangiai skatinamas AS valdymas ir 
įgaliojimų suteikimas sprendžiant saugumo 
ir stabilumo Afrikos žemyne klausimus, 
ypač kai tai susijęs su taikos palaikymo 

41. ryžtingai remia ir skatina partnerystę su 
Afrikos Sąjunga (AS) ir kitomis
regioninėmis Afrikos organizacijomis 
spendžiant stabilumo ir saugumo Afrikos 
žemyne problemas ir užtikrinant pažangą 
kitose itin svarbiose, pvz., demokratinio 
valdymo ir žmogaus teisių, klimato kaitos 
ir TVT siekio, srityse; yra įsitikinęs, kad 
norint užtikrinti procesą, kurio metu būtų 
pažangiai skatinamas AS valdymas ir 
įgaliojimų suteikimas sprendžiant saugumo 
ir stabilumo Afrikos žemyne klausimus, 
ypač kai tai susijęs su taikos palaikymo 
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misijomis, būtina stiprinti AS institucinę 
plėtrą ir sprendimų priėmimo procedūras ir 
kad šiuo požiūriu ES turėtų teikti pagalbą 
AS;

misijomis, būtina stiprinti AS institucinę 
plėtrą ir sprendimų priėmimo procedūras ir 
kad šiuo požiūriu ES turėtų teikti pagalbą 
AS; ragina Komisijos pirmininko 
pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę ir 
valstybes nares tinkamai įgyvendinti 
žmogaus teisių sąlygą, įtrauktą į Kotonu 
susitarimą, kuriame nustatyti ES ir AKR 
šalių santykiai; ragina ES reikalauti, kad 
Eritrėja ir Etiopija išspręstų ginčą dėl 
sienų;

Or. en

Pakeitimas 260
Willy Meyer, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
42 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

42. pritaria sprendimui išsamiai apibrėžti 
veiksmus, kurių ES ketina imtis Afrikos 
Kyšulio regione ir kuriuos vykdant 
saugumo politika būtų susieta su 
vystymusi, teisinės valstybės principo 
puoselėjimu, pagarba žmogaus teisėms, 
lyčių lygybės aspektais ir tarptautine 
humanitarine teise – taip būtų panaudotos 
visas ES priemonės, skirtos rasti 
ilgalaikiams sprendimams;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 261
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
42 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

42. pritaria sprendimui išsamiai apibrėžti 42. pritaria sprendimui išsamiai apibrėžti 
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veiksmus, kurių ES ketina imtis Afrikos
Kyšulio regione ir kuriuos vykdant 
saugumo politika būtų susieta su 
vystymusi, teisinės valstybės principo 
puoselėjimu, pagarba žmogaus teisėms, 
lyčių lygybės aspektais ir tarptautine 
humanitarine teise – taip būtų panaudotos 
visas ES priemonės, skirtos rasti 
ilgalaikiams sprendimams;

veiksmus, kurių ES ketina imtis Afrikos 
Kyšulio regione ir kuriuos vykdant būtų 
padedama atstatyti valstybės institucijas 
Somalyje, o žmogaus saugumas būtų 
susietas su vystymusi, teisinės valstybės 
principo puoselėjimu, pagarba žmogaus 
teisėms, įskaitant moterų teises – taip būtų 
panaudotos visas ES priemonės, skirtos 
rasti ilgalaikiams sprendimams;

Or. en

Pakeitimas 262
Willy Meyer, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
42 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

42a. pažymi, kad pradėjus vykdyti 
Europos Sąjungos vadovaujamų jūrų 
pajėgų (EUNAVFOR) operaciją 
„Atalanta“ išpuolių padaugėjo, jie tapo 
žiauresni ir išplito į pietus; todėl ragina 
Tarybą ir Komisiją persvarstyti savo 
strategiją ir visą dėmesį skirti tikrosioms 
priežastims, pvz., labai dideliam skurdui, 
nelegaliai žvejybai ir pramoninių šalių 
įrengtiems toksinių atliekų sąvartynams 
bei trečiųjų šalių vykdomai Somalio ir 
viso regiono destabilizacijai;

Or. en

Pakeitimas 263
György Schöpflin

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
43 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

43. palankiai vertina ES pasirengimą remti 43. palankiai vertina ES pasirengimą remti 
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taikų Visuotinio taikos susitarimo 
įgyvendinimą Sudane ir siekį užtikrinti 
ilgalaikį stabilumą regione; taip pat 
pabrėžia būtinybę atnaujinti pastangas 
siekiant išspręsti nesaugumo klausimą ir 
pasiekti ilgalaikį taikos susitarimą Darfūre;

taikų Visuotinio taikos susitarimo 
įgyvendinimą Sudane ir siekį užtikrinti 
ilgalaikį stabilumą regione; taip pat 
pabrėžia būtinybę atnaujinti pastangas 
siekiant išspręsti nesaugumo klausimą ir 
pasiekti ilgalaikį taikos susitarimą Darfūre; 
mano, kad būsima Pietų Sudano 
nepriklausomybė turi įtakos kultūriniu 
požiūriu padalytų valstybių stabilumui, 
keldama problemų, kurias Komisijos 
pirmininko pavaduotoja-vyriausioji 
įgaliotinė turėtų būti pasirengusi spręsti;

Or. en

Pakeitimas 264
María Muñiz De Urquiza

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
43 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

43. palankiai vertina ES pasirengimą remti 
taikų Visuotinio taikos susitarimo 
įgyvendinimą Sudane ir siekį užtikrinti 
ilgalaikį stabilumą regione; taip pat 
pabrėžia būtinybę atnaujinti pastangas 
siekiant išspręsti nesaugumo klausimą ir 
pasiekti ilgalaikį taikos susitarimą Darfūre;

43. palankiai vertina ES pasirengimą remti 
taikų Visuotinio taikos susitarimo 
įgyvendinimą Sudane ir siekį užtikrinti 
ilgalaikį stabilumą regione; taip pat 
pabrėžia būtinybę atnaujinti pastangas 
siekiant išspręsti nesaugumo klausimą ir 
pasiekti ilgalaikį taikos susitarimą Darfūre; 
palankiai vertina tai, kad Sudano 
gyventojai tinkamai surengė referendumą 
dėl Pietų Sudano, kaip patvirtino ES 
rinkimų stebėjimo misija; ragina ES 
toliau remti šalių pastangas, kad būtų 
siekiama pažangos Visuotiniame taikos 
susitarime aptariamais klausimais, 
ypatingą dėmesį skiriant pabėgėlių ir 
grąžinamų asmenų padėčiai, ir skatinti 
priemones, būtinas siekiant užtikrinti 
Šiaurės ir Pietų Sudano santykių tvarumą 
surengus referendumą;

Or. es
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Pakeitimas 265
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
45 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

45. laikosi nuomonės, kad ES turėtų 
įvairiapusiškai spręsti saugumo ir 
stabilumo Sahelio regione klausimus ir 
panaudoti visas tinkamas ES priemones, 
skirtas kovoti su skurdu, užtikrinti tvariam 
vystymuisi, spręsti regiono klimato kaitos 
problemoms, valdyti migracijos srautams iš 
pietų į pietus ir iš pietų į šiaurę, taip pat 
užtikrinti demokratijai ir institucinei 
plėtrai; mano, kad taip pat būtina pradėti 
procesą, kurio metu regiono šalys, 
bendradarbiaudamos su AS ir pažangiai 
gerėjant AS valdymo įgūdžiams, siektų 
susitarimo;

45. laikosi nuomonės, kad ES turėtų 
įvairiapusiškai spręsti saugumo ir
stabilumo Sahelio regione klausimus; 
tvirtina, kad terorizmas ir tarpvalstybinis 
organizuotas nusikalstamumas (prekyba 
narkotikais, ginklais, cigaretėmis, žmonių 
kontrabanda) kelia rimtą grėsmę ne tik 
regiono šalims, bet ir tiesiogiai Europos 
Sąjungai; mano, kad būtina, jog ES 
padėtų regiono valstybėms plėtoti politiką 
ir priemones, kad būtų pašalinta ši 
didėjanti grėsmė saugumui, ir panaudoti 
visas tinkamas ES priemones, skirtas 
kovoti su skurdu, užtikrinti tvariam 
vystymuisi, spręsti regiono klimato kaitos 
problemoms, valdyti migracijos srautams iš 
pietų į pietus ir iš pietų į šiaurę, taip pat 
užtikrinti demokratijai ir institucinei plėtrai 
(visų pirma saugumo sektoriuje); mano, 
kad taip pat būtina pradėti procesą, kurio 
metu regiono šalys, bendradarbiaudamos 
su AS ir pažangiai gerėjant AS valdymo 
įgūdžiams, siektų susitarimo;

Or. en

Pakeitimas 266
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
45 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

45. laikosi nuomonės, kad ES turėtų 
įvairiapusiškai spręsti saugumo ir 
stabilumo Sahelio regione klausimus ir 

45. laikosi nuomonės, kad ES turėtų 
įvairiapusiškai spręsti saugumo ir 
stabilumo Sahelio regione klausimus ir 
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panaudoti visas tinkamas ES priemones, 
skirtas kovoti su skurdu, užtikrinti tvariam 
vystymuisi, spręsti regiono klimato kaitos 
problemoms, valdyti migracijos srautams iš 
pietų į pietus ir iš pietų į šiaurę, taip pat 
užtikrinti demokratijai ir institucinei 
plėtrai; mano, kad taip pat būtina pradėti 
procesą, kurio metu regiono šalys, 
bendradarbiaudamos su AS ir pažangiai 
gerėjant AS valdymo įgūdžiams, siektų 
susitarimo;

panaudoti visas tinkamas ES priemones, 
skirtas išspręsti tebesitęsiantiems 
konfliktams, pvz., Vakarų Sacharos 
konfliktui, ir skatinti demokratinėms 
reformoms visose regiono šalyse, kovoti 
su skurdu, užtikrinti tvariam vystymuisi, 
spręsti regiono klimato kaitos problemoms, 
valdyti migracijos srautams iš pietų į pietus 
ir iš pietų į šiaurę, taip pat užtikrinti 
demokratijai ir teisinei valstybei, žmogaus 
teisėms, institucinei plėtrai ir kovai su 
organizuotu nusikalstamumu; mano, kad 
taip pat būtina pradėti procesą, kurio metu 
regiono šalys, bendradarbiaudamos su AS 
ir pažangiai gerėjant AS valdymo 
įgūdžiams, siektų susitarimo;

Or. en

Pakeitimas 267
Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
45 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

45. laikosi nuomonės, kad ES turėtų
įvairiapusiškai spręsti saugumo ir 
stabilumo Sahelio regione klausimus ir 
panaudoti visas tinkamas ES priemones, 
skirtas kovoti su skurdu, užtikrinti tvariam 
vystymuisi, spręsti regiono klimato kaitos 
problemoms, valdyti migracijos srautams iš 
pietų į pietus ir iš pietų į šiaurę, taip pat 
užtikrinti demokratijai ir institucinei 
plėtrai; mano, kad taip pat būtina pradėti 
procesą, kurio metu regiono šalys, 
bendradarbiaudamos su AS ir pažangiai 
gerėjant AS valdymo įgūdžiams, siektų 
susitarimo;

45. atsižvelgdamas į blogėjančią padėtį 
saugumo srityje ir besiplečiančią 
teroristinę veiklą, ragina ES 
įvairiapusiškai spręsti saugumo ir 
stabilumo Sahelio regione klausimus ir 
panaudoti visas tinkamas ES priemones, 
skirtas kovoti su skurdu, užtikrinti tvariam 
vystymuisi, spręsti regiono klimato kaitos 
problemoms, valdyti migracijos srautams iš 
pietų į pietus ir iš pietų į šiaurę, taip pat 
užtikrinti demokratijai ir institucinei 
plėtrai; mano, kad taip pat būtina pradėti 
procesą, kurio metu regiono šalys, 
bendradarbiaudamos su AS ir pažangiai 
gerėjant AS valdymo įgūdžiams, siektų 
susitarimo;

Or. en
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Pakeitimas 268
Geoffrey Van Orden

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
45 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

45a. palankiai vertina Tarybos sprendimą 
atnaujinti ribojančių priemonių taikymą 
tam tikriems Zimbabvės politikams, 
pareigūnams ir bendrovėms, kurie palaiko 
R. G. Mugabe režimą; apgailestauja, kad 
dar neįvyko pakankami demokratiniai 
pokyčiai, ir ragina, visų pirma Pietų 
Afrikos vystymosi bendrijos (PAVB) šalis, 
padėti užtikrinti, kad Zimbabvėje kuo 
greičiau įvyktų laisvi ir sąžiningi 
rinkimai, kuriuos stebėtų tarptautiniai 
stebėtojai, ir kad šalis sparčiai priartėtų 
prie sklandaus valdžios perdavimo 
proceso;

Or. en

Pakeitimas 269
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
45 a dalis (nauja) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

45a. atsižvelgdamas į šias aplinkybes, 
reiškia susirūpinimą dėl bendrosios 
saugumo ir gynybos politikos misijos 
Bisau Gvinėjoje nutraukimo 2010 m. 
rugsėjo mėn.; ir ragina Tarybą ir 
Komisijos pirmininko pavaduotoją-
vyriausiąją įgaliotinę apsvarstyti naujus 
kovos su organizuotu nusikalstamumu 
Bisau Gvinėjoje būdus, kad ši šalis 
netaptų dar viena nuo narkotikų 
priklausoma valstybe;
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Or. en

Pakeitimas 270

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
46 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

46. palankiai vertina tai, kad baigtos 
derybos dėl asociacijos susitarimo su 
Centrine Amerika ir dėl daugiašalės 
prekybos susitarimo su Peru ir Kolumbija; 
tačiau pabrėžia, kad ES turėtų toliau teikti 
pirmenybę regioninės integracijos 
procesams Lotynų Amerikoje; su 
pasitenkinimu pažymi, kad atnaujintos 
derybos dėl asociacijos susitarimo su Pietų 
Amerikos šalių bendrąja rinka 
(MERCOSUR), ir ragina sklandžiai jas
užbaigti;

46. ragina Komisiją skubiai spręsti dar 
neišspręstas problemas, pvz., pavojingos 
regioninės integracijos, žmogaus teisių 
pažeidimų ir didėjančio ekonominės bei 
socialinės pusiausvyros sutrikimo 
problemas baigus derybas dėl asociacijos 
susitarimo su Centrine Amerika, ir 
apgailestauja, kad atsisakyta asociacijos 
susitarimo su keturiomis Andų bendrijos 
šalimis dėl daugiašalės prekybos 
susitarimo su Peru ir Kolumbija; tačiau 
pabrėžia, kad ES turėtų toliau teikti 
pirmenybę regioninės integracijos 
procesams Lotynų Amerikoje; prašo, kad 
būtų suteikti nauji įgaliojimai Komisijai 
prieš atnaujinant derybas dėl asociacijos 
susitarimo su Pietų Amerikos šalių 
bendrąja rinka (MERCOSUR) po svarbių 
konsultacijų su EP;

Or. en

Pakeitimas 271
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
46 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

46. palankiai vertina tai, kad baigtos 
derybos dėl asociacijos susitarimo su 
Centrine Amerika ir dėl daugiašalės 

46. pažymi, kad baigtos derybos dėl 
asociacijos susitarimo su Centrine 
Amerika, bet apgailestauja, kad vietoje 
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prekybos susitarimo su Peru ir Kolumbija; 
tačiau pabrėžia, kad ES turėtų toliau teikti 
pirmenybę regioninės integracijos 
procesams Lotynų Amerikoje; su 
pasitenkinimu pažymi, kad atnaujintos 
derybos dėl asociacijos susitarimo su Pietų 
Amerikos šalių bendrąja rinka 
(MERCOSUR), ir ragina sklandžiai jas 
užbaigti;

regioninės asociacijos sutarties su Andų 
bendrija buvo pasirašytas daugiašalės 
prekybos susitarimas su Peru ir 
Kolumbija; tačiau pabrėžia, kad ES turėtų 
toliau teikti pirmenybę regioninės 
integracijos procesams Lotynų Amerikoje; 
pabrėžia, kad prieš derybas dėl asociacijos 
susitarimo su Pietų Amerikos šalių 
bendrąja rinka (MERCOSUR) reikėtų 
pasikonsultuoti su EP;

Or. en

Pakeitimas 272
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
46 dalis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

46. palankiai vertina tai, kad baigtos 
derybos dėl asociacijos susitarimo su 
Centrine Amerika ir dėl daugiašalės 
prekybos susitarimo su Peru ir Kolumbija; 
tačiau pabrėžia, kad ES turėtų toliau teikti 
pirmenybę regioninės integracijos 
procesams Lotynų Amerikoje; su 
pasitenkinimu pažymi, kad atnaujintos 
derybos dėl asociacijos susitarimo su Pietų 
Amerikos šalių bendrąja rinka 
(MERCOSUR), ir ragina sklandžiai jas 
užbaigti;

46. palankiai vertina tai, kad baigtos 
derybos dėl asociacijos susitarimo su 
Centrine Amerika ir dėl daugiašalės 
prekybos susitarimo su Peru ir Kolumbija; 
ragina Kolumbijos valdžios institucijas 
užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms 
profesinių sąjungų nariams ir žmogaus 
teisių gynėjams ir patraukti atsakomybėn 
visus asmenis, kurie atsakingi už 
neteisminius nužudymus, žmonių dingimą 
ir neteisėtą valstiečių turto nusavinimą;
tačiau pabrėžia, kad ES turėtų toliau teikti 
pirmenybę regioninės integracijos 
procesams Lotynų Amerikoje; su 
pasitenkinimu pažymi, kad atnaujintos 
derybos dėl asociacijos susitarimo su Pietų 
Amerikos šalių bendrąja rinka 
(MERCOSUR), ir ragina sklandžiai jas 
užbaigti;

Or. en
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47. pripažįsta, kad Madride vykusiame ES 
ir Lotynų Amerikos bei Karibų jūros 
regiono valstybių aukščiausiojo lygio 
susitikime pasiekta teigiamų rezultatų, ir 
pabrėžia būtinybę stebėti, kaip 
įgyvendinamas Madrido veiksmų planas; 
primena, kad būtina patvirtinti Europos ir 
Lotynų Amerikos taikos ir saugumo
chartiją ir kad remiantis JT chartijos ir 
susijusios tarptautinės teisės nuostatomis į 
šią chartiją turi būti įtrauktos bendrų 
politinių ir saugumo veiksmų strategijos ir 
gairės, reikalingos spręsti klausimams, 
susijusiems su bendro pobūdžio 
grėsmėmis ir iššūkiais;

47. pažymi, kad Madride vykusiame ES ir 
Lotynų Amerikos bei Karibų jūros regiono 
valstybių aukščiausiojo lygio susitikime 
pasiekta teigiamų rezultatų, ir pabrėžia 
būtinybę stebėti, kaip įgyvendinamas 
Madrido veiksmų planas; primena, kad 
būtina patvirtinti Europos ir Lotynų 
Amerikos taikos ir vystymosi chartiją ir kad 
remiantis JT chartijos ir susijusios 
tarptautinės teisės nuostatomis į šią chartiją 
turi būti įtrauktos bendrų politinių ir 
vystymosi veiksmų strategijos ir gairės, 
reikalingos spręsti klausimams, susijusiems 
su bendrais interesais;

Or. en


