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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl bendros saugumo ir gynybos politikos plėtojimo įsigaliojus Lisabonos sutarčiai
(2010/2299(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties V antraštinę dalį,

– atsižvelgdamas į Europos saugumo strategiją „Saugi Europa geresniame pasaulyje“, kurią 
Europos Vadovų Taryba patvirtino 2003 m. gruodžio 12 d., ir į jos įgyvendinimo ataskaitą 
„Saugumo užtikrinimas besikeičiančiame pasaulyje“, kurią Europos Vadovų Taryba 
patvirtino 2008 m. gruodžio 11–12 d.,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų (gynybos) tarybos išvadas dėl BSGP, priimtas 2010 m. 
gruodžio 9 d.,

– atsižvelgdamas į Jungtinės Karalystės ir Prancūzijos aukščiausiojo lygio susitikimo dėl 
bendradarbiavimo saugumo ir gynybos srityje, vykusio 2010 m. lapkričio 2 d., rezultatus,

– atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimą, kuriuo nustatoma Išorės 
veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas1,

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 23 d. rezoliuciją dėl civilinio ir karinio 
bendradarbiavimo bei civilinių ir karinių pajėgumų tobulinimo2,

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl Europos saugumo strategijos ir 
Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2011),

Saugumo ir užsienio politika

1. primena, kad tarptautinė sistema sparčiai ir iš esmės keičiasi, šiuos pokyčius lemia tai, kad 
didesnę jėgą įgyja besiformuojančios ekonomikos tarptautiniai veikėjai, ekonomikos ir 
finansų reikalai tampa vis labiau tarpusavyje susiję, kinta klimatas, mažėja energijos ir 
kitų išteklių, iškyla su tuo susijusių saugumo uždavinių;

2. pripažįsta, kad nestabilioje pasaulio aplinkoje ekonomikos ir finansų krizės sąlygomis 
Europos Sąjunga raginama tapti autonomine strategine veikėja, puoselėti savo vertybes, 
ginti savo interesus ir saugoti savo piliečius – sukurti bendrą pagrindinių uždavinių ir 
grėsmių viziją, sutelkti išteklius šiems uždaviniams spręsti ir taip prisidėti prie tarptautinės 
taikos ir stabilumo išsaugojimo, kartu kuriant veiksmingą daugiašališkumą;

                                               
1 OL L 201, 2010 8 3, p. 30–40.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0419.
3 OL C 349E, 2010 12 22, p. 63.
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3. primena, kad strateginė autonomija saugumo srityje Europos Sąjungai reiškia gebėjimą 
nustatyti bendrus politinius tikslus ir strategines gaires, kurti strategines partnerystes su 
daugeliu tarptautinių organizacijų ir valstybių, surinkti reikiamą informaciją ir parengti 
bendras analizes ir vertinimus, pažaboti ir, jei reikia, sutelkti finansinius, karinius ir 
civilinius išteklius, planuoti ir vykdyti veiksmingas krizės valdymo operacijas visose 
Pėtersbergo tipo misijose, nustatyti ir įgyvendinti bendrą gynybos politiką, imantis 
konkrečių veiksmų siekiant kurti bendrą gynybą;

4. pabrėžia, kad naujosios bendra saugumo ir gynybos politikos (BSGP) nuostatos, 
diegiamos Lisabonos sutartimi, rodo tvirtą politinį ES ryžtą ir ketinimą tapti stabilumo 
pasaulyje siekiančia jėga ir suteikia aiškų teisinį pagrindą stiprinti savo gebėjimus 
įgyvendinti užsienio ir saugumo politiką vadovaujantis visapusiu požiūriu - tai reiškia, be 
kitų dalykų, kad krizių ir konfliktų prevencijai užtikrinti bei valdyti ir ilgalaikei taikai 
kurti panaudojamos visos ir Europos Sąjungos, ir jos valstybių narių turimos priemonės;

5. visų pirma primena, kad:

a) BUSP ir BSGP, kuri yra neatskiriama BUSP dalis, tapo neatsiejamos nuo teisiškai 
privalomos ES principų (demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių visuotinumo ir nedalomumo, pagarbos žmogaus orumui, lygybės ir 
solidarumo, pagarbos Jungtinių Tautų principams ir tarptautinės teisės chartijai), 
institucinės sistemos, jų tikslai susiliejo su bendrais ES išorės veiksmų tikslais;

b) įgyvendindama užsienio ir saugumo politiką, taip pat ir BSGP, Europos Sąjunga turi 
užtikrinti, kad įvairios jos išorės veiksmų sritys, šios ir kitos politikos kryptys derėtų 
viena su kita;

c) vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja kartu su Komisija vykdo 
BUSP, teikia pasiūlymus dėl BSGP sprendimų, misijų ir nacionalinių išteklių bei 
Europos Sąjungos priemonių panaudojimo ir, jei reikia, koordinuoja jų civilinius ir 
karinius aspektus, pirmininkauja Užsienio reikalų tarybai, taip pat eina Komisijos 
pirmininko pavaduotojo, atsakingo už išorės santykius ir už visų Europos Sąjungos 
išorės veiksmų koordinavimą ir derinimą, pareigas;

6. pabrėžia, kad pareiga užtikrinti darnumą, nustatyta Sutartyje, naujos redakcijos Europos 
Sąjungos sutarties 40 straipsnyje (pagal kurį BUSP ir kitų ES politikos krypčių 
įgyvendinimas nedaro poveikio atitinkamų procedūrų taikymui), ir naujausi ETT 
sprendimai (žr. SALW bylą) saugo Bendrijos metodo pirmumą, BUSP specifiką ir 
prerogatyvas, kartu skatina skirtingų politikos sričių, priemonių, išteklių ir teisinės bazės 
konvergenciją vadovaujantis holistiniu, visuotinumo principu, pagal kurį saugumas yra 
horizontalus ES išorės ir vidaus veiksmų uždavinys, o BSGP yra viena jos priemonių.
Šiomis aplinkybėmis pažymi, kad civilinius ir karinius išteklius galima panaudoti ne tik 
BSGP misijose, bet ir kitomis aplinkybėmis, kaip įrodė ES karinio personalo pajėgumų 
koordinavimas per potvynius Pakistane 2010 m. vasarą;

7. todėl apgailestauja, kad per daugiau nei vienus metus nuo Lisabonos sutarties 
įsigaliojimo vis dar nėra aiškių požymių, kad po Lisabonos sutarties ES būtų laikomasi 
holistinio požiūrio, pagal kurį būtų galima įveikti tradicines procedūrų ir institucines 
kliūtis, kartu išsaugant teisines prerogatyvas, kai Europos piliečių saugumui kyla pavojus;
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8. yra įsitikinęs, kad patikimai išorės saugumo politikai reikalingos glaudesnės valstybių 
narių tarpusavio sąsajos, didesnė vidinė darna ir tarpusavio pasitikėjimas bei solidarumas, 
analogiškai tam, kas per Šengeno bendradarbiavimą buvo padaryta vidaus saugumo 
srityje (saugant savo sienas saugomos ir kitų valstybių narių sienos, nacionalinės teisės 
nuostatos galioja žemyno mastu, o su savo saugumo apsauga susiję uždaviniai gali būti 
įgyvendinami ir kitos valstybės teritorijoje arba juos gali įgyvendinti jungtinės komandos, 
veikiančios pagal Europos teisės normas);

9. ragina Europos Vadovų Tarybą realiai atlikti savo uždavinį nustatyti ES strateginius 
interesus ir politinius tikslus, sukuriant Europos užsienio politikos strategiją, kuri atitiktų 
tarptautinės padėties raidą, būtų pagrįsta įvairių jos išorės veiksmų plotmių suartėjimu ir 
būtų reguliariai persvarstoma;

10. ragina Europos Vadovų Tarybą ir jos pirmininką šį uždavinį spręsti remiantis politiniu 
dialogu su Europos Parlamentu ir aptarti jo rekomendacijas, pabrėžiant, kad toks dialogas 
reikalingas atsižvelgiant į naująsias sutarčių nuostatas ir poreikį kurti ir įgyvendinti 
užsienio politikos strategiją remiantis tikru visapusiu požiūriu;

11. šia proga pabrėžia, kad įveikus ramsčių pavidalo institucinę struktūrą, bendrą užsienio ir 
saugumo politiką (BUSP) ir bendrą saugumo ir gynybos politiką (BSGP) iki galo 
pavertus ES principais ir tikslais bei Europos Parlamentui priskyrus tiesioginio 
atstovavimo ES piliečiams funkciją, Europos Parlamentas taps pagrindiniu BUSP ir 
BSGP demokratinio įteisinimo šaltiniu ir įgis labai svarbią teisę, kad į jo nuomones ir 
rekomendacijas būtų deramai atsižvelgiama;

12. dar primena, kad remiantis Sutartimi, dėl vyriausiojo įgaliotinio ir Komisijos pirmininko 
pavaduotojo balsuoja Europos Parlamentas ir kad jis kartu sprendžia dėl ES išorės 
veiksmų biudžeto, įskaitant BUSP ir BSGP civilines misijas ir administracines išlaidas, 
susijusias su ES karinių išteklių koordinavimu, kad jo sutikimas būtinas siekiant ES 
strategijas paversti teisėkūros nuostatomis ir sudarant tarptautinius susitarimus, įskaitant 
daugiausia su BUSP susijusius susitarimus ir išskyrus vien BUSP taikomus susitarimus;

13. mano, kad Vakarų Europos Sąjungos (VES) sutarties užbaigimas ir jos parlamentinės 
asamblėjos paleidimas dera su Lisabonos sutartyje nustatyta nauja teisės sistema ir kad 
paleidus šią asamblėją neliko jokios nekontroliuojamos srities, kurioje vyriausiasis 
įgaliotinis, Taryba ir Komisija galėtų veikti be parlamentinės kontrolės; kartu tvirtina esąs 
pasirengęs stiprinti bendradarbiavimą su ES nacionaliniais parlamentais atliekant 
demokratinę BUSP ir BSGP priežiūrą tam, kad būtų abipusiškai sustiprinta jų įtaka kitų 
Europos institucijų ir valstybių narių priimamiems politiniams sprendimams;

14. pabrėžia sutartyse Komisijai priskirtą vaidmenį vykdant su kitomis Sąjungos išorės 
veiklos plotmėmis susijusią politiką ir veiksmus, siūlant teisėkūros iniciatyvas, vykdant 
biudžetą ir valdant ES programas, užtikrinant atstovavimą ES išorės klausimais, išskyrus 
BUSP atveju; ragina Tarybą, Komisiją ir Parlamentą glaudžiau bendradarbiauti siekiant 
pagal savo prerogatyvas užtikrinti įvairių ES išorės veiksmų sričių tarpusavio darną ir 
veiksmingesnį BSGP priemonių panaudojimą;

15. pabrėžia, kad vyriausiojo įgaliotinio ir Komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas 
sudaro ne „du postai“, o sujungtos funkcijos ir įteisinimo šaltiniai, o jie yra įvairių ES 
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išorės veiklos priemonių, veikėjų ir procedūrų ryšio kūrimo pagrindas; ragina vyriausiąją 
įgaliotinę dinamiškai atlikti savo vaidmenį, įsipareigojant konstruktyviu dialogu su 
Parlamentu dėti dvejopas pastangas aktyviai remti valstybių narių politinio sutarimo dėl 
BUSP ir BSGP strateginių gairių ir politikos uždavinių kūrimą bei užtikrinti visos 
potencialios BUSP ir BSGP bei kitų ES išorės veiklos sektorių ir išorės projekcijų ar 
išorės poveikį turinčios vidaus politikos sąveikos nuoseklumą, tikrą koordinavimą ir 
panaudojimą;

16. ypač svarbiu laiko Europos išorės veiksmų tarnybos vaidmenį kuriant tikrą visuotinį 
požiūrį, grindžiamą visiška BUSP, BSGP ir kitų ES išorės veiksmų plotmių integracija 
remiantis vystomojo bendradarbiavimo politika; apgailestauja dėl derybų rezultatų, 
lėmusių tai, kad Europos išorės veiksmų tarnyba buvo įsteigta kaip ES institucijoms ir 
įvairioms jos išorės veiksmų plotmėms tarnaujanti struktūra ir užtikrino plačių įgaliojimų 
suteikimą šiai tarnybai, tvirtus jos ryšius su Komisija ir visišką jos prerogatyvų gynimą, ir 
pageidauja, kad pagrindinių su ES išorės veiksmais susijusių finansinių priemonių 
strateginio programavimo priskyrimas Europos išorės veiksmų tarnybai būtų nuosekliai 
suderintas su jų panaudojimu ES principams ir tikslams įgyvendinti;

17. dar kartą patvirtina remiąs civilinių ir karinių krizių valdymo institucijų bei pajėgų 
geresnį koordinavimą ir didesnę sąveiką visuotinio požiūrio taikymo srityje, kartu 
išsaugant civilinių ir karinių vaidmenų bei įvairių sprendimų priėmimo procedūrų ir 
valdymo grandžių skirtumus;

18. apgailestauja, kad Europos išorės veiksmų tarnybos laikinojoje organizacinėje schemoje 
nėra „tinkamos struktūros“, kuri, remiantis Madrido susitarimais, turi suvienyti įvairius 
skyrius, atsakingus už reagavimą į krizes, konfliktų prevencijos planavimą ir 
programavimą bei taikos kūrimą, su BSGP struktūromis; prašo įsteigti krizių valdymo 
tarybą, sudarytą iš Krizių valdymo ir planavimo direktorato, NATO Civilinių ryšių 
planavimo komiteto, Europos Sąjungos karinio štabo, ES situacijų centro, taikos 
įtvirtinimo, konfliktų prevencijos, tarpininkavimo ir saugumo policijos pajėgų padalinių, 
Politinio ir saugumo komiteto vadovybės, geografinių valdymo centrų ir kitų 
specializuotų institucijų, į kurias kartais kreipiamasi, Europos Komisijos Humanitarinės 
pagalbos ir civilinės saugos departamento atstovų, kuriam vadovautų vyriausiasis 
įgaliotinis/ Komisijos pirmininko pavaduotojas ir vykdomasis generalinis sekretorius, o 
veiklą koordinuotų krizių valdymo vykdomasis direktorius; ragina vyriausiąją įgaliotinę 
bei Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Komisiją šiai institucijai suteikti veiksmingą 
įspėjimo ir ekstremaliųjų situacijų valdymo sistemą bei didelę suvienodintus reikalavimus 
atitinkančią operatyvinės veiklos patalpą Europos išorės veiksmų tarnybos patalpose, kur 
būtų galima užtikrinti stebėjimą 24 valandas per parą septynias paras per savaitę ir tokiu 
būdu išvengti esamų veiklos padalinių (septynių operatyvinės veiklos salių) funkcijų 
dubliavimo, kuris sunkai suderinamas su būtinybe turėti tinkamą stebėjimo ir greito 
reagavimo į krizes sistemą;

19. mano, kad Krizių valdymo tarybai turėtų tekti uždavinys iš anksto numatyti galimus 
krizinius įvykius ir krizių scenarijus bei konkrečiai valdyti atsaką į krizes, iš Briuselio ir 
vietoje koordinuojant įvairių finansinių priemonių ir ES turimų pajėgų panaudojimą 
nepažeidžiant specifinių sprendimų priėmimo procedūrų bei teisinių pagrindų, susijusių 
su civilinių ir karinių pajėgų naudojimu BUSP srityje ir su ES lygmens priemonių 
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panaudojimu;

20. pabrėžia, kad būtina sustiprinti, paskirstyti ir racionaliau tvarkyti Europos išorės veiksmų 
tarnybos, ypač Komisijos, institucijas, tarnybas ir padalinius:

a) prašo sustiprinti civilinių planavimo ir vykdymo pajėgumų operatyvinio planavimo 
padalinį;

b) primygtinai prašo į Europos išorės veiksmų tarnybą integruoti krizių valdymo ir 
taikos kūrimo struktūras, Komisijos darbuotojus, kurie anksčiau planavo ir 
programavo reagavimo į krizes priemones, numatytas Stabilumo programos 3 
straipsnyje, būtent į EIVT perkeliant 12 administratorių (AD) ir 5 asistentų (AST) 
pareigybes iš buvusio RELEX/A2 skyriaus, kuris pertvarkytas į Naujos užsienio 
politikos priemonių 2 skyrių ir primena, kad toks perkėlimas yra išlygos dėl 
atitinkamos Komisijos balanso eilutės pašalinimo sąlyga;

c) remia planą įsteigti bendrų paslaugų centrą BSGP misijoms valdyti, kuris į vieną 
tarpinstitucinę tarnybą sujungtų Komisijos 3 padalinį Užsienio politikos priemonių 
BUSP operacijos (ex Relex/A3) bei civilinių planavimo ir vykdymo pajėgumų 
misijų palaikymo padalinį. Misijų vadovus atleidus nuo administracinių pareigų, 
tokia nauja institucija naujoji institucija spręstų personalo, logistikos, pirkimų ir 
finansinius klausimus, susijusius su civilinėmis BSGP misijomis (jie irgi įgytų 
juridinio asmens statusą), siekiant užtikrinti didesnį efektyvumą sujungiant 
administracines funkcijas, pradedant nuo personalo atrankos ir samdos, ir 
centralizuojant įrangos įsigijimą ir valdymą;

21. apgailestauja dėl prastų civilinės saugos pajėgumų vertinimo įgyvendinant 2010 m. 
Pagrindinį tikslą civilinėje srityje, susijusį su civiliniais pajėgumais, rezultatų, ypač dėl 
skirtumo tarp dokumentuose nurodomų valstybių narių skiriamų personalo padalinių ir 
padalinių, kurie iš tiesų gali atlikti misijas, nedidelės pažangos žmoniškųjų išteklių 
mokymo srityje (bendrų standartų nebuvimas, nedaug profesinio mokymo programų, 
įtrauktų į mokymosi galimybių programą, naudojant „Goalkeeper“ programinę įrangą 
„Schoolmaster“); ragina vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją, 
Tarybą ir valstybes nares koordinuotai pradėti stiprinti civilinės saugos gebėjimus, ypač 
samdos, mokymo ir paskirstymo srityje;

Saugumas ir gynyba

22. dar kartą patvirtina, kad patikimi kariniai pajėgumai yra būtina sąlyga siekiant 
savarankiškos BSGP ir veiksmingo visuotinio požiūrio ir kad tokie pajėgumai gali būti 
labai pritaikomi įvairiais tikslais, taip pat ir civiliniais, remiantis principais, kuriais 
grindžiama ES veikla tarptautiniu mastu ir ES teisinės sistemos savarankiškumu;

23. apgailestauja dėl ryškaus valstybių narių gynybai skiriamų išlaidų 200 mlrd. EUR per 
metus skirtumo, nes ES neturi pakankamai priemonių, stipriai vėluoja pajėgų telkimo 
konferencijos ES karinėms operacijoms, kai mažinami ištekliai ir personalas;

24. susirūpinęs pastebi, kad dabartiniai ekonominiai sunkumai gali virsti Europos lygiu 
nesuderintais pjūviais ir nuolatiniu dubliavimu, o tai galėtų priversti suabejoti pačia 
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BSGP ir priešingai – turėtų pastūmėti valstybes nares protingiau naudoti lėšas gynybai, 
skiriant didesnę gynybos pajėgumų, biudžeto ir poreikių dalį ir jais dalijantis, kartu 
užtikrinant didesnį savo piliečių saugumą;

25. apgailestauja, kad Europos Sąjungos gynybos programos yra labai dubliuojamos, pvz., 
yra daugiau kaip 20 šarvuotų transporto priemonių programų, 6 skirtingos puolamųjų 
povandeninių laivų programos, 5 raketų „žemė-oras“ programos ir 3 kovinių orlaivių
programos, tai reiškia, kad nepasiekiamas masto ekonomijos poveikis, riboti ekonominiai 
ištekliai švaistomi, Europos gynybos įrangos kainos yra ypač išpūstos;

26. dar kartą pabrėžia, kad visų pirmiau minėtų aspektų atvejais reikalinga ilgalaikė stipri 
bendra politinė valia ir visiškas Lisabonos sutarties potencialo išnaudojimas ir kad 
laipsniškas bendros gynybos politikos kūrimas, galintis padėti sukurti bendrą gynybą, turi 
būti skirtas stiprinti ES gebėjimą reaguoti į krizes ir kurti ilgalaikę taiką, bet visų pirma –
užtikrinti Europos strateginį savarankiškumą, išvengiant pavojaus, kad ji bus išstumta iš 
pasaulio mastu užimamos pozicijos; atsižvelgdamas į visa tai, ragina nacionalinius 
parlamentus imtis tinkamos bendros iniciatyvos dėl atitinkamų institucijų veikėjų ir prašo 
surengti neeilinį ES Gynybos ministrų tarybos susitikimą; dar kartą prašo parengti baltąją 
knygą dėl Europos gynybos;

27. atsižvelgia į 2010 m. lapkričio 2 d. Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos saugumo ir 
bendradarbiavimo gynybos srityje iniciatyvą ir tikisi, kad ji gali tapti Europos lygmens 
pažangos katalizatoriumi atsižvelgiant į institucinę sandarą ir į technologijų, pramonės ir 
veiklos racionalizavimo bei integravimo reikalavimus;

28. pabrėžia, kad nuolatinis struktūrinis bendradarbiavimas yra ne tik politinė būtinybė, bet ir 
Sutartyje įteisintas kaip teisinė pareiga, o ne galimybė (valstybės narės „turi“, o ne 
„gali“); ragina Tarybą ir valstybes nares to laikytis ir nedelsiant veikti šioje srityje 
apibrėžiant nuolatinio struktūrinio bendradarbiavimo turinį ir tikslus siekiant į jį įtraukti 
kuo daugiau valstybių narių ir įvertinti jo įgyvendinimo protingumą remiantis „kintamos 
geometrijos“ koncepcija;

29. mano, kad būtina stiprinti gynybos ministrų vaidmenį ir su Užsienio reikalų taryba 
siejamu aspektu, ir Europos gynybos agentūroje; laikosi nuomonės, kad susirinkimų 
turėtų būti šaukiama daugiau negu šiuo metu;

30. siūlo rimtai apmąstyti realų nuostatos dėl tarpusavio pagalbos kurios nors valstybės narės 
teritorijoje kilus ginkluotai agresijai poveikį ir bandyti spręsti neišspręstus iš Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo pašalintų įgyvendinimo nuostatų klausimus; ragina parengti 
politines gaires, ypač atsižvelgiant į neseniai nustojusią galioti pakeistą Briuselio sutartį 
(dėl Vakarų Europos Sąjungos);

31. pripažįsta, kad, plėtojant BSGP, po politinių ir institucinių laimėjimų atėjo laikas pasiekti 
konkretų laimėjimą karinių pajėgumų srityje; primena, kad Lisabonos sutarties nuostatos, 
kuriomis siekiama skatinti tokių pajėgumų plėtojimą ir apibrėžti pažangią ES gynybos 
politikos sistemą turi didelį potencialą, ir pabrėžia, kad būtina skubiai ir veiksmingai juos 
panaudoti;

32. rekomenduoja valstybėms narėms iki galo įsitraukti į vis didesnius kokybinius 
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reikalavimus atitinkančių karinių pajėgumų tiekimą ir tvarumą; palaiko neformalų 
gynybos ministrų susitikimą Gente, Vokietijos ir Švedijos dokumentą ir Veimaro 
iniciatyvos prašymus ir ragina nedelsiant pereiti į veiksmų etapą, remiantis 2010 m. 
gruodžio mėn. Tarybos išvadomis, kuriose gynybos ministrai susitarė, kad Europos 
gynybos agentūra turėtų intensyviau dirbti, kad būtų galima nustatyti sritis, kuriose būtina 
sutelkti karinius pajėgumus ir jais dalytis; prašo Agentūrą parengti naujų galimo 
bendradarbiavimo projektų sąrašą (pvz., tokiose srityse kaip palydovinis ryšys, 
medicininė pagalba ir jūrų logistika) siekiant išvengti dvigubų išlaidų ir padidinti 
tarpusavio sąveiką;

33. prisideda prie 2011 m. sausio mėn. Užsienio reikalų tarybos rekomendacijų, kuriose 
vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja raginama nuodugniau 
išnagrinėti Veimaro iniciatyvos temas siekiant imtis konkrečių veiksmų, grindžiamų 
ataskaita, kurią vyriausioji įgaliotinė pristatys Užsienio reikalų taryboje iki 2011 m. 
vidurio, kad iki metų pabaigos būtų pasiekta kuo daugiau konkrečių rezultatų, įskaitant 
galimybę plėsti tokias iniciatyvas kitose suinteresuotose valstybėse narėse;

34. dar kartą pabrėžia, kad būtina pašalinti dabartinę civilinių bei karinių operacijų 
planavimo ir vykdymo asimetriją, suteikiant ES nuolatinį karinį strateginio operacijų 
štabą (OHQ) arba valdymo lygmenį, pagal analogiją su Civilinių operacijų planavimo ir 
vykdymo centru; pabrėžia, kad „Berlin Plus“ susitarimų panaudojimo sritis ribota, iki šiol 
jie buvo taikomi tik anksčiau vykusioms NATO misijoms perimti ir problemoms, 
susijusioms su vadovaujančiosios valstybės modeliu, grindžiamu 5 nacionalinių operacijų 
vadaviečių panaudojimu, ypač suskaidytos tam tikros operacijos (krizių valdymo 
koncepcija, karinės strategijos alternatyvos, karinės direktyvos inicijavimas) politinio ir 
strateginio planavimo procesas bei iš jo kylančtys sunkumai telkti pajėgas ir 
sudetingesnis civilinių bei karinių pajėgumų koordinavimas;

35. mano, kad nors dabartinis ES operacijų centras yra pirmasis teigiamas žingsnis, jis yra 
netinkamas (ne veltui niekuomet nebuvo panaudotas) ir turi tapti nuolatine institucija, 
galinčia valdyti didesnes negu dabartinės riboto masto (apie 2 000 karių) misijas, jos 
darbuotojų skaičius turi būti gerokai padidintas ir kompensuoti Europos Sąjungos ryšių ir 
informacijos sistemų infrastruktūros nepatikimumą visų pirma dėl nuolatinės C2 
struktūros (ir atitinkamos teisinės sistemos) nebuvimo, o tai gali daryti neigiamą įtaką ir 
informacijai apie padėtį; pritaria pasiūlymui sujungti karinį operacijų štabą su civiliniu 
štabu, kad būtų galima atlikti įvairias karines ir civilines operacijas, kuo labiau 
išnaudojant galimą sąveiką kartu laikantis skirtingų civilinių ir karinių grandžių valdymo 
tvarkos ir skirtingų sprendimų priėmimo procedūrų ir finansavimo mechanizmų;

36. palankiai vertina tai, kad vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja savo 
atsakyme į Veimaro iniciatyvą pripažįsta ES karinių veiksmų pajėgumų poreikį; mano, 
kad vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininkopavaduotojos užsakytoje 
ekonominės naudos analizėje turi būti atsižvelgiama ir į išlaidas, kurių susidaro dėl to, 
kad ES neturi savo veiklos štabo; pareiškia ketinąs skatinti atlikti šio aspekto ir galimų 
naujos institucijos išlaidų bei finansavimo mechanizmų tyrimą;

37. pripažįsta kovinių grupių reikalingumą, tačiau primygtinai reikalauja rimtai persvarstyti 
šių iki šiol nepanaudotų pajėgų koncepciją ir struktūrą; mano, kad reikia:
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– kiekvieną rotacijos pusmetį numatyti po vieną dabartinės sandaros kovinę grupę ir 
po vieną mažesnę specializuotą kovinę grupę, galinčią užimti tam tikrą nišą ir 
(arba) sureguliuoti mažo intensyvumo konfliktus, kai tenka vykdyti mišrias 
(civilines ir karines) užduotis;

– veiklos išlaidas priskirti mechanizmui ATHENA, kurį numatoma persvarstyti ES 
pirmininkaujant Lenkijai;

38. ragina Europos gynybos agentūros vadovę, vyriausiąją įgaliotinę (pirmininko 
pavaduotoją) ir Komisiją siekti glaudaus Agentūros ir Komisijos bendradarbiavimo, 
siekiant sustiprinti dvejopo panaudojimo galias, pirmenybę teikiant sąveikiam civilinių ir 
karinių išteklių valdymui ypač pagal Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
programos saugumo skyrių; šiuo tikslu vertinga Aštuntosios bendrosios programos, kuri 
bus skirta ir išorės saugumui, perspektyva; 

39. skatina konstruktyvų Europos Komisijos, Europos Parlamento, Europos gynybos 
agentūros ir dalyvaujančių valstybių narių dialogą dėl Aštuntosios bendrosios programos, 
skirtos investicijoms į įvairias Europos Sąjungos lygmeniu bendrai svarbias technologijų 
sritis, atsižvelgiant ir į tai, kad išlaidos investicijoms į gynybos sektoriaus mokslinius 
tyrimus ir plėtrą Europoje šiuo metu siekia apie 10 proc. analogiškų JAV išlaidų;

40. dar kartą patvirtina, kad viena iš esminių BSGP savarankiškumo prielaidų yra 
konkurencinga Europos gynybos ir saugumo rinka su sustiprinta Europos gynybos 
pramonine ir technologine baze (GPTB) (įskaitant pagrindinių pramonės pajėgumų 
nustatymą, tiekimo tarp šalių saugumą, didesnį gynybos įrangos rinkos 
konkurencingumą, stabilesnę ir įvairesnę tiekimo bazę ir glaudesnį bendradarbiavimą 
ginklavimosi srityje);

41. pabrėžia, kad Europos gynybos ir saugumo rinkai svarbu į nacionalinę teisę perkelti 
toliau išvardytas direktyvas:

– (iki 2011 m. birželio 30 d.) – Direktyvą 2009/43/EB dėl su gynyba susijusių 
produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo ir

– (iki 2011 m. rugpjūčio 31 d.) – Direktyvą 2009/81/EB dėl sutarčių gynybos ir 
saugumo srityse sudarymo tvarkos;

rekomenduoja valstybėms narėms, kontroliuojant Komisijai, griežtai laikytis terminų ir 
parengti direktyvų įgyvendinimo reglamentus bei paruošti personalą naujoms taisyklėms 
taikyti;

42. pabrėžia, kad formuojantis Europos saugumo ir gynybos rinkai, reikia panaikinti 
reglamentų ir standartų stygių, kadangi dabartinė padetis riboja ir didžiųjų subjektų, ir 
MVĮ galimybes rinkoje ir neleidžia saugumo sistemų sąveikos; visapusiškai remia 
Europos gynybos agentūros darbą pagal naują Lisabonos sutartyje įtvirtintą teisinį 
pagrindą; rekomenduoja glaudžiai bendradarbiauti su Komisija – institucija, kuri teisiniu 
požiūriu kompetentinga reglamentuoti gynybos ir saugumo rinką;

43. ragina dalyvaujančias valstybes laikyti dalyvavimą Europos gynybos agentūros veikloje 
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padaryti nuolatiniu įsipareigojimu ir šiai agentūrai skirti reikiamus žmogiškuosius ir 
ekonominius išteklius; ragina, jeigu bandymai padidinti biudžetą ir toliau būtų vetuojami, 
didinti išlaidas veiklos projektų ir tyrimų išlaidas (iki šiol jos vidutiniškai sudarė 25 proc. 
biudžeto lėšų);

44. ragina Europos gynybos agentūros darbe dalyvaujančias šalis lojaliai ir paslaugiai remti 
vyriausiosios įgaliotinės, kaip Agentūros vadovės, pasiūlytus darbus ir iniciatyvas ir 
ragina vyriausiąją įgaliotinę taikyti tokius veikimo metodus, kad dalyvaujančios šalys 
reguliariai aktyviai dalyvautų sprendimų priėmimo procese, turint omenyje 
tarpvyriausybinį agentūros pobūdį ir Sutarties nuostatas bei vadovaujantis politinio 
sutarimo sudarymo logika;

Išorės ir vidaus saugumas

45. mano, kad ES saugumo vidaus ir išorės aspektai turėtų būti vertinami kaip sudedamieji 
vienos strategijos matmenys, kaip aiškiai nurodė Europos Vadovų Taryba Tamperėje 
(1999 m.), Feiroje ir Stokholme (2010 m.) vykusiuose susitikimuose, per kuriuos 
patvirtinti Europos laisvės, saugumo ir teisingumo uždaviniai 2010-2014 m. laikotarpiui;

46. mano, kad šiais laikais, ypač po rugsėjo 11-osios, tampa vis akivaizdžiau, kad daugelio 
tarptautinių grėsmių, pvz., terorizmo, organizuoto nusikalstamumo, skaitmeninių 
nusikaltimų, narkotikų, prekybos žmonėmis, nebus galima įveikti be koordinuotų 
veiksmų, taip pat išorės saugumo politikos, „vidaus“ teisinių ir politinių priemonių, 
kurios jau paskelbtos pirmojoje Europos Sąjungos kovos su terorizmu programoje 
(2001 m.) ir Europos Sąjungos kovos su terorizmu strategijoje (2005 m.);

47. pripažįsta, kad vidaus ir išorės saugumo politikos ryšys valstybėse narėse, o ypač 
trečiosiose šalyse, tokiose kaip JAV, kur 2003 m. sujungus 22 federalines agentūras 
įsteigtas Vidaus saugumo departamentas, kuriame šiuo metu dirba daugiau kaip 200 000 
pareigūnų, o biudžetą sudaro daugiau kaip 40 mlrd. dolerių per metus, tampa vis 
ryškesnis; nenuostabu, kad pagrindinės VSD misijos iš dalies yra tos pačios, kurias 
Europos Sąjunga sieja su laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės (išorės sienų apsaugos, 
migracijos, kovos su terorizmu) kūrimu;

48. palankiai vertina tai, kad Lisabonos sutarties nuostatose atspindėtas prisitaikymas prie 
susidariusių sąlygų ir išorės bei vidaus saugumo sąveikos panaudojimas, tarp jų:

- išplėsti BSGP, suteikiant įgaliojimus vykdyti išplėstines Pėtersbergo tipo misijas, 
kuriomis galima prisidėti prie kovos su terorizmu, remiant ir trečiųjų šalių kovą su 
terorizmu jų teritorijose; rekomenduojama jas interpretuoti plačiąja prasme;

- solidarumo sąlyga: pritaria tam, kad būtina sudaryti galimybę pasinaudoti 
priemone, ir džiaugiasi, kad Komisija bei vyriausioji įgaliotinė-Komisijos 
pirmininko pavaduotoja įsipareigojo horizontalų pasiūlymą, kuris bus patektas 
2011 m., – kuris taps ES kolektyvinio įsipareigojimo solidarumo sąlygą 
įgyvendinti praktikoje pagrindu;

49. mano, kad (2003 m.) Europos saugumo strategijoje ir (2010 m.) Vidaus saugumo 
strategijoje logiškai išskiriami įvairūs bendri sektoriai, kaip antai terorizmas, organizuotas 
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nusikalstamumas ir skaitmeninis saugumas, darantys poveikį abiem saugumo plotmėms; 
todėl remia sumanymą, kad būtina tobulinti būdus, kaip suvienyti vidaus ir išorės 
matmenis, kuriuos Komisija išdėstė komunikate „ES vidaus saugumo strategijos 
įgyvendinimas. Penki žingsniai kuriant saugesnę Europą“ (2010);

50. mano, jog tai, kad vidaus ir išorės saugumo uždaviniai vienas kitą papildo, rodo šie 
faktai:

– COPS ir COSI (Vidaus saugumo komitetas, įsteigtas pagal Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo), taip pat ES situacijų centras (SITCEN) ir saugumo srityje 
veikiančios agentūros EUROPOLAS, EUROJUSTAS, FRONTEX dirbs kartu ir ES 
institucijoms pateiks bendrą grėsmės įvertinimą;

– bus sukurtas saugumo informacijos modelis, sujungiant Šengeno informacijos 
sistemą su kitais europiniais tinklais, pvz., VIS ir EURODAC, naudojantis JAV 
sukurtu modeliu, pagal kurį JAV Valstybės departamento ir VSD informacijos 
tinklai buvo sujungti terorizmo prevencijos tikslais;

– terorizmo finansavimo sekimas pastaruoju metu sustiprintas pagal ES ir JAV 
susitarimą dėl Terorizmo finansavimo sekimo programos ir visomis kitomis 
teisinėmis priemonėmis, kuriose numatomas įtartinų sandorių sekimas;

– Europos kritinės infrastruktūros apibrėžtyje atsižvelgiama į žmogaus veiksmų 
(teroristų išpuolių) poveikį;

51. todėl mano, kad visas išvardytas iniciatyvas būtų galima įgyvendinti tik turint tvirtą 
teisinę bazę ir teisines priemones, kurios gali būti patvirtintos laikantis įprastos vidinės 
ES kompetencijos paskirstymo tvarkos: kvalifikuota dauguma Taryboje, bendru 
sprendimu Europos Parlamente ir galiausiai, bet ne mažiau svarbu, teisiškai 
kontroliuojant Europos Teisingumo Teismui;

52. mano, jog tuomet bus logiška, kad tais atvejais, kai grėsmė pareikalaus imtis ir išorės, ir
vidaus saugumo priemonių, ES pirmenybę teiks veiksmingesnėms ir teisiškai pagrįstoms 
turimoms priemonėms, tokios priemonės būtų taikomos laikantis vidinės kompetencijos 
paskirstymo tvarkos. Todėl Europos Parlamentas taip pat turėtų turėti sprendžiamąjį balsą 
dėl konkrečių BUSP strategijų ir priemonių;

53. primena Tarybai ir vyriausiajai įgaliotinei - Komisijos pirmininko pavaduotojai, kad jos 
privalo informuoti Parlamentą apie išorės santykių padėtį, ypač apie santykius su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis, su kuriomis deramasi dėl Europos 
Sąjungai naudingų tarptautinių susitarimų arba jie sudaromi; primena Tarybai, kad 
derybose dėl susitarimų dėl keitimosi konfidencialia informacija su trečiosiomis šalimis 
bei tarptautinėmis organizacijomis, nepriklausančių vien BUSP sričiai, turi būti deramasi 
ir jie turi būti sudaromi informuojant ir įtraukiant Europos Parlamentą, kaip numatyta 
SESV 218 straipsnio 6 dalyje; turėdamas tai omenyje, pasilieka teisę vertinti, ar Europos 
Sąjungos valstybių narių susitarimas, susitikimas su Taryba dėl įslaptintos informacijos, 
kuria keičiamasi Europos Sąjungos interesais, apsaugos, netrukdo Europos Parlamentui 
naudotis Sutartyje nustatytomis jo privilegijomis;

Saugumo užtikrinimas operacijomis
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54. pripažįsta, kad nuo 2003 m. iki šiol ES trijuose žemynuose įvykdė daug (24) įvairių tipų 
misijų; dauguma šių misijų civilinės, specializuota sritis – policija, saugumo sektoriaus 
reformos (SSR) ir teisinės valstybės stiprinimas;

55. pažymi, kad tokią tendenciją patvirtina 13 šiuo metu vykdomų misijų pobūdis ir kad šalia 
šios klasifikacijos vis dažniau vykdomos ir daugiafunkcės misijos, pvz., Europos 
Sąjungos teisinės valstybės (EULEX) misija Kosove atlieka daugiau funkcijų (policijos, 
teismų sistemos, muitinės) ir mokymo, stebėsenos, pagalbos ir vykdomąsias užduotis 
arba, kaip pastarosios (EUTM Somalia) misijos atveju, kai Ugandoje karybos mokomos 
Somalio Laikinosios Federalinės Vyriausybės saugumo pajėgos, tai pavyzdys, kad su 
SSR susijusioms užduotims karinių krizių valdymo srityje tenka vis daugiau svarbos; 

56. palankiai vertina tai, kad šiuo metu peržiūrimos esamos BSGP koncepcijos: visų pirma 
teisinės valstybės principas bus laikomas horizontaliu principu, apimančiu policiją, 
teisingumą, civilinę administraciją, muitinę, pasienio kontrolę ir kitas svarbias sritis, 
naudingas planuotojams ir vietos ekspertams organizuojant ir vykdant misijas su 
stiprinimo ir (arba) pakeitimo (vykdomosiomis) užduotimis; palankiai vertina šiuo metu 
atliekamą BSGP teisingumo misijų koncepcijos vystymo darbą, kartu primena, kad reikia 
vengti nenaudingo galimų ES programų atkartojimo; šiuo atžvilgiu reiškia abejonių dėl 
to, ar iki šiol Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Irake atliktos užduotys pagal 
tipą gali būti laikomos BSGP misijos užduotimis;

57. taip pat pripažįsta, kad Lisabonos sutartyje numatytas Pėtersbergo tipo misijos išplėtimas, 
de facto vykdomas kelis metus iki Sutarties įsigaliojimo, tokiu būdu diegiant naujoves ir 
suteikiant stipresnę bei atitinkančią tikrovę politinę teisinę sistemą;

58. dabar rekomenduoja ryžtingai kaupti patirtį siekiant suteikti misijoms naują kiekybinį 
(EUTM Somalia misija buvo vienintelis naujas įvykis per pastaruosius dvejus metus), o 
ypač kokybinį, postūmį, nes misijos yra BSGP įgaliojimų išbandymas ir todėl svarbus 
ES, kaip tarptautinio masto veikėjos, patikimumo testas;

59. pabrėžia, kad skubiai reikalinga konkreti pažanga, susijusi su įvairiais techniniais, 
teisiniais, operatyviniais, bet visų pirma politiniais strateginiais aspektais; konkrečiai 
rekomenduoja, kad kiekviena misija atitiktų aiškią (vidutinės trukmės ir ilgalaikę) 
politinę strategiją: toks ryšys turi esminę reikšmę siekiant sėkmingai imtis veiksmų ir 
išeiti iš užburto rato, kur BSGP veikiau ne yra BUSP priemonė, o ją pakeičia, todėl 
nepavyksta išvengti nesusipratimų;

60. susirūpinęs nurodo, kad daugeliu atvejų trūko ir vis dar trūksta jungties su aiškia politine 
strategija, o tai neigiamai veikia misijų veiksmingumą ir efektyvumą, pvz.:

– Europos Sąjungos policijos misija Afganistane daro labai menką poveikį, nes 
trūksta aiškios strategijos ir priverstinai dalyvaujama vykdant JAV AFPAK 
strategiją;

– Europos Sąjungos teisinės valstybės misija Kosove susilpnėjo, tarp kitko, dėl 
skirtingų valstybių narių pozicijų šalies nepriklausomybės pripažinimo ir dėl 
logiško bei reikalingo NATO KFOR misijos perėmimo;
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– ES pasienio pagalbos misija Rafos perėjimo punktui (EUBAM Rafah) ir Europos 
Sąjungos policijos misija Palestinos teritorijose (EUPOL COPPS) nepadarė 
reikšmingo poveikio konflikto raidai, nes trūksta stiprios politinės ir diplomatinės 
strategijos, kurios reikėtų dar kartą prisiėmus įsipareigojimus Palestinos 
teritorijose;

- galėtų būti laikoma, kad Europos Sąjungos karinė operacija Bosnijoje ir 
Hercegovinoje (paskelbta 2004 m., remiantis „Berlin Plus“ susitarimais) pasiekė 
savo pagrindinius tikslus, kuriems įgyvendinti reikėtų politiniu požiūriu įvertinti 
galimybę ją laikyti baigta ir susigrąžinti didelius finansinius ir žmogiškuosius 
išteklius (daugiau kaip 1 400 žmonių);

- Europos Sąjungos karinė operacija, skirta prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo 
veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei 
sustabdymo, nepaisant jos svarbos ir teigiamų rezultatų, nukenčia dėl to, kad nėra 
aiškios regiono strategijos, kuri padėtų įveikti įsišaknijusias piratavimo priežastis 
ir veiksmingai kovoti su nuolatiniu nestabilumu Somalio pusiasalyje;

61. reikalauja geresnio veiksmų koordinavimo vietoje, kurio siekiant svarbiausią vaidmenį 
atlieka delegacijų vadovai (dabar tarnaujantys nebe Komisijoje, o Europos išorės veiksmų 
tarnyboje) ir ES specialusis įgaliotinis; mano, kad toks koordinavimas turi vykti 
skirtingais lygmenimis, konkrečiai:

– tarp įvairių toje pačioje srityje veikiančių ES misijų, siekiant išvengti 
nesusipratimų ir dvigubų pastangų, kaip antai Bosnijos ir Hercegovinos atveju, kai 
tarp ES karinės operacijos ir ES policijos misijos vykdytojų kilo nesutarimų dėl 
kovos su organizuotu nusikalstamumu;

– tarp BSGP misijų ir kitų Sąjungos veikėjų bei priemonių, ypač Palestinoje ir 
Afrikos misijose;

– tarp ES ir kitų toje pačioje srityje dirbančių tarptautinio masto veikėjų, siekiant 
optimizuoti bendradarbiavimo kokybę strateginiu (pvz., Afganistano saugumo 
pajėgų apmokymo srityje dirba ES, JAV ir NATO) ir veiklos lygmenimis (ypač 
remiantis susitarimais, kuriais siekiama sureguliuoti veiksmų laisvę vietovėje ir 
pasikeisti klasifikuota informacija, susijusia su NATO pajėgų vykdoma ES 
institucijų personalo apsauga);

62. rekomenduoja persvarstyti mechanizmą ATHENA, padedantį racionalizuoti ir didinti 
bendrų išlaidų dalį (šiuo metu ji sudaro apie 10 proc.) siekiant sąžiningai paskirstyti 
karinių operacijų naštą, kadangi misijos dalyviams, jau dabar prisiimantiems didelę riziką 
ir išlaidas, atitenka dar didesnė ekonominė atsakomybė;

63. palankiai vertina rezultatą, pasiektą įgyvendinant Madrido susitarimą dėl Europos išorės 
veiksmų tarnybos įsteigimo, kuriuo remiantis buvo parengtos specialios pagrindinių 
BSGP misijų (Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove, Europos Sąjungos 
policijos misijos Afganistane, Europos Sąjungos stebėsenos misijos Gruzijoje) rezultatų 
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vertinimo gairės, turinčios padėti užtikrinti didesnį skaidrumą ir geresnę išlaidų 
parlamentinę kontrolę; reiškia pageidavimą bendradarbiauti su nauja nuolatine Politinio ir 
saugumo komiteto vadovybe siekiant patobulinti ir padaryti veiksmingesnius jungtinių 
konsultacinių komitetų susitikimus BUSP klausimais, atitinkančius vyriausiosios 
įgaliotinės - Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimą dėl Madrido susitarime 
nustatytos politinės atskaitomybės;

64. prašo, kad, kaip numatyta Lisabonos sutartyje, remiantis pasiūlymu persvarstyti 
ATHENA mechanizmą, būtų įkurtas pradinis parengiamosios veiklos fondas, rengiantis 
karinėms operacijoms, kad lėšos būtų išmokamos operatyviau;

65. rekomenduoja spręsti problemas, susijusias su profesionalų civilinėms misijoms (pvz., 
Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove ir Europos Sąjungos policijos 
misijos Afganistane atvejais) paieška; jos, kaip matėme, atstovauja dažniausiai 
naudojamiems skubaus dislokavimo ir jų palaikymo mechanizmų tipams;

66. rekomenduoja pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1325 integruojant lyčių aspektą 
siekiant didesnio civilinių ir karinių misijų veiksmingumo, tinkamai įtraukti visų lygių 
darbuotojas į krizių valdymą;

67. prašo vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją imtis tinkamų priemonių 
Europos išteklių ir gebėjimų potencialo panaudojimui optimizuoti ir reiškia susirūpinimą 
dėl didelių išlaidų Europos Sąjungos jungtinės teisinės valstybės misijos Irake ir Europos 
Sąjungos policijos misijos Afganistane saugos priemonėms, kurios patikėtos privačioms 
apsaugos bendrovėms;

68. pritaria tam, kad reikia kurti solidesnius oficialius institucinius mechanizmus, kurie 
padėtų reguliariai įvertinti – remiantis bendrais kriterijais – misijų vykdymą vietoje; 
mano, kad tai padėtų geriau pasinaudoti politine strategine, technine, teisine ir 
operatyvine patirtimi, o ilgainiui galėtų tapti pagrindu geriau vykdyti pradėtus veiksmus 
ir apibrėžti kylančioms krizėms taikytinus kriterijus, kaip galima geriau nustatant 
strateginių interesų ir turimų išteklių pusiausvyrą;

Saugumas plėtojant partnerystę

69. teigia, kad daugiapolė tarptautinės sistemos raida ir strateginės partnerystės turi būti 
apibrėžiamos aplinkoje, kur būtų aktyviai įsipareigota skatinti daugiašališkumą kaip 
plotmę, geriausiai derančią su ypatingu ES pobūdžiu ir su globalizacijai būdinga 
didėjančia tarpusavio priklausomybe;

70. mano, kad tokiomis aplinkybėmis Jungtinės Tautos atlieka labai svarbų vaidmenį;
primena, kad Lisabonos sutartis įpareigoja Sąjungą remti daugiašalius sprendimus, ypač 
Jungtinėse Tautose, ir kad Sąjungos tarptautiniai veiksmai turi būti atliekami remiantis 
Chartijoje išdėstytais principais;

71. pripažįsta, kad teisiniu požiūriu Lisabonos sutartis įveikė ankstesnę Europos Sąjungos ir 
Bendrijos politikos dichotomiją, suteikdama unikalų teisinį subjektiškumą ir 
sustiprindama ES teisinės tvarkos autonomiją, palyginti su tarptautine teise, net kai kyla 
klausimas dėl tarptautinio saugumo, kaip nurodyta Teisingumo Teismo sprendime Kadi 
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byloje (pagal kurį „tarptautinė teisė gali paveikti ES teisinę tvarką tik Bendrijos 
konstituciniais principais nustatytomis sąlygomis“);

72. ragina Saugumo Tarybai priklausančias valstybes nares ginti Sąjungos pozicijas ir 
interesus bei pakviesti vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją, 
vadovaujantis Lisabonos sutarties nuostatomis, pristatyti Sąjungos poziciją;

73. pabrėžia, kad būtina stiprinti ES ir JT bendradarbiavimą krizių valdymo srityje, visų 
pirma ankstyvaisiais krizės etapais, palaikant glaudžius ryšius su atitinkamomis įsteigtos 
naujos EIVT struktūromis;

74. pripažįsta, kad NATO išlieka šiai organizacijai priklausančių valstybių narių kolektyvinės 
gynybos pagrindas, apgailestauja, kad Prancūzija grįžo į Šiaurės Atlanto sutarties 
organizacijos jungtinę vadovybę, ir mano, kad ši turėtų prisidėti prie bet kokio 
priešinimosi bendros ES lygmens gynybos politikos plėtojimui mažinimo;

75. palankiai vertina susitarimą pagal naują NATO strategijos koncepciją dėl tolesnio ES ir 
NATO strateginės partnerystės stiprinimo; dar kartą patvirtina, kad svarbu stiprinti ES ir 
NATO bendradarbiavimą krizių valdymo srityje abipusio palaikymo dvasia ir gerbiant 
viena kitos sprendimų priėmimo savarankiškumą; atkreipia dėmesį į tai, kad valdant 
krizes būtina vengti nereikalingo pastangų ir išteklių dubliavimo, ir kviečia ES ir NATO 
atitinkamomis priemonėmis stiprinti bendradarbiavimą;

76. pabrėžia, kad Afrikos žemynas iš esmės svarbus Sąjungos saugumui, taikos palaikymui ir 
konfliktų prevencijai; remia glaudų ES ir Afrikos Sąjungos bendradarbiavimą siekiant 
taikos ir saugumo partnerystės ir įgyvendinant jungtinę Afrikos ir ES strategiją; ragina 
labiau įtraukti Afrikos Sąjungą, visų pirma į krizės valdymą, ir dar kartą teigia, jog 
būtina, kad Komisija ir valstybės narės įsipareigotų konkrečiomis priemonėmis kovoti su 
šaulių ir lengvųjų ginklų prekyba ir platinimu; remia Tripolio deklaracijoje išdėstytą 
įsipareigojimą pasiekti, kad Afrikos taikos ir saugumo struktūra visapusiai veiktų;

77. konkrečiai rekomenduoja ugdyti afrikiečių išankstinio įspėjimo ir konfliktų prevencijos 
gebėjimus, stiprinti ekspertų tarybos gebėjimus tarpininkauti, išnagrinėti galimybę 
pritaikyti R. Prodi ataskaitoje dėl taikos palaikymo operacijų Afrikoje finansavimo 
išdėstytas rekomendacijas; ragina plėtoti bendradarbiavimo ryšius ir stiprinti 
subregioninių organizacijų gebėjimus;

78. primena, kad įgyvendinant BSGP reikėtų stiprinti ne tik partnerystę su kitomis 
tarptautinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, JT, NATO ir AS, bet ir bendradarbiavimą su 
konkrečiomis trečiosiomis šalimis. Patirtis rodo, kad trečiosios šalys gali prisidėti labai 
svarbiais ištekliais, žmogiškaisiais ištekliais ir patirtimi BSGP misijose, pvz., Čade 
(EUFOR Tchad/CAR) Rusija suteikė labai reikalingų malūnsparnių, Bosnijoje ir 
Hercegovinoje (EUFOR Althea) kitos šalys, Turkija ir Marokas, suteikė nemažą dalį 
kontingento pajėgų. Be to, trečiųjų šalių dalyvavimas gali sustiprinti BSGP operacijų 
teisėtumą ir užmegzti platesnį saugumo dialogą su svarbiais partneriais;

79. per šį dialogą reikėtų aptarti atitinkamos grėsmės vertinimą, šis dialogas turėtų padėti 
įtraukti (jei reikia) trečiąsias šalis į ES pratybų ir mokymų veiklą, skatinti glaudesnį 
valstybių tarpusavio bendradarbiavimą. Reikėtų šalinti procedūrines kliūtis, kad būtų 
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lengviau bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis ir būtų išvengta vėlavimų, kurių gali kilti 
vedant derybas dėl konkretaus indėlio. Tuo tikslu su kai kuriomis trečiosiomis šalimis 
būtų galima sudaryti bendruosius susitarimus, sukurti standartines procedūras, taip 
sudarant palankesnes sąlygas jų indėliui;

°

° °

80. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai -
vyriausiajai įgaliotinei, Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams, NATO 
Parlamentinei Asamblėjai ir Jungtinių Tautų bei NATO generaliniams sekretoriams.


