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Pakeitimas 7
Paul Murphy

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) konfliktai ir krizės, įskaitant 
gaivalines ir žmogaus sukeltas nelaimes, 
dažnai yra nesėkmingos ekonominės, 
prekybos, socialinės ir aplinkos politikos 
visais sprendimų priėmimo lygmenimis, 
įskaitant Sąjungos lygmenį, rezultatas. 
Todėl šių politikos krypčių pakeitimas turi 
būti svarbiausias ES prioritetas vykdant 
įsipareigojimus saugoti taiką ir užkirsti 
kelią konfliktams. Tarptautinė prekybos 
politika gali būti veiksminga priemonė 
įgyvendinant šiuos įsipareigojimus, jei ji 
naudojama siekiant tvaraus, žmogiško ir 
ekonomiško vystymosi, aplinkos apsaugos 
ir solidarumo ir taikomi aukščiausi 
aplinkos apsaugos ir socialiniai 
standartai;

Or. en

Pakeitimas 8
Paul Murphy

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant šio reglamento taikymo sritį 
suderinti su sparčiai kintančia tikrove, 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
teisės aktus šio reglamento prieduose 
nurodytose techninės ir finansinės pagalbos 
srityse ir nustatyti papildomas keitimosi 
informacija ir bendradarbiavimo 

(11) siekiant šio reglamento taikymo sritį 
suderinti su sparčiai kintančia tikrove, 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
teisės aktus šio reglamento prieduose 
nurodytose techninės ir finansinės pagalbos 
srityse ir nustatyti papildomas keitimosi 
informacija ir bendradarbiavimo 



PE491.012v01-00 4/7 AM\903824LT.doc

LT

procedūras. Ypač svarbu, kad Komisija, 
atlikdama parengiamuosius darbus, 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais 
aktais susijusį parengiamąjį darbą ir 
rengdama jų tekstus, Komisija turėtų
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
laiku perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

procedūras. Ypač svarbu, kad Komisija, 
atlikdama parengiamuosius darbus, 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais 
aktais susijusį parengiamąjį darbą ir 
rengdama jų tekstus, Komisija turi
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
laiku perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai, kad šios institucijos galėtų 
visapusiškai pasinaudoti savo galiomis, 
įskaitant jų teisę vetuoti deleguotąjį aktą 
arba atšaukti įgaliojimų perdavimą;

Or. en

Pakeitimas 9
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pašalinti konkrečias pasaulines ir 
tarpregionines grėsmes, turinčias 
destabilizuojantį poveikį, įskaitant klimato 
kaitą.

c) pašalinti konkrečias pasaulines ir 
tarpregionines grėsmes, turinčias 
destabilizuojantį poveikį, ir užtikrinti 
pasirengimą reaguoti į padėtį prieš ir po 
krizės, įskaitant klimato kaitą.

Or. el

Pakeitimas 10
Paul Murphy

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pašalinti konkrečias pasaulines ir 
tarpregionines grėsmes, turinčias
destabilizuojantį poveikį, įskaitant klimato 
kaitą.

c) skubiai spręsti klimato kaitos problemą,  
kuri yra konkreti pasaulinė ir 
tarpregioninė grėsmė, turinti
destabilizuojantį poveikį.
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Or. en

Pakeitimas 11
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paramą kuriant demokratines 
pliuralistines valstybės institucijas, 
įskaitant priemones, skirtas moterų 
vaidmeniui šiose institucijose didinti, 
veiksmingą civilinę administraciją ir 
susijusias nacionalinio ir vietos lygmens 
teisines sistemas, nepriklausomą teismų 
sistemą, tinkamą valdymą ir teisėtvarką, 
įskaitant nekarinį techninį 
bendradarbiavimą siekiant sustiprinti 
bendrą civilinę kontrolę, saugumo sistemos 
priežiūrą ir priemones, skirtas teisėsaugos 
ir teisminių institucijų, dalyvaujančių 
kovoje su terorizmu, organizuotu 
nusikalstamumu ir visų formų neteisėta 
prekyba, gebėjimams stiprinti;

c) paramą kuriant demokratines 
pliuralistines valstybės institucijas, 
įskaitant priemones, skirtas moterų 
vaidmeniui šiose institucijose didinti, 
veiksmingą civilinę administraciją ir 
susijusias nacionalinio ir vietos lygmens 
teisines sistemas, nepriklausomą teismų 
sistemą, tinkamą valdymą ir teisėtvarką, 
įskaitant nekarinį techninį 
bendradarbiavimą siekiant sustiprinti 
bendrą civilinę kontrolę, saugumo sistemos 
priežiūrą ir priemones, skirtas teisėsaugos 
ir teisminių institucijų, dalyvaujančių 
kovoje su terorizmu, organizuotu 
nusikalstamumu ir visų formų neteisėta 
prekyba, įskaitant prekybą žmonėmis, 
gebėjimams stiprinti;

Or. el

Pakeitimas 12
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) paramą priemonėms, kurios būtinos, kad 
būtų atstatyta pagrindinė infrastruktūra, 
būstai, valstybinių institucijų pastatai ir 
ekonominis turtas, taip pat atkurti 
pagrindiniai gamybos pajėgumai, ir kitoms 
priemonėms, kad būtų vėl vykdoma 

e) paramą priemonėms, kurios būtinos, kad 
būtų atstatyta pagrindinė infrastruktūra, 
būstai, valstybinių institucijų pastatai ir 
ekonominis turtas, taip pat atkurti 
pagrindiniai gamybos pajėgumai, ir kitoms 
priemonėms, kad būtų vėl vykdoma 
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ekonominė veikla, kuriamos darbo vietos ir 
sudarytos minimalios sąlygos, būtinos 
tvariai socialinei plėtrai;

ekonominė veikla, kuriamos ir išsaugomos
darbo vietos ir sudarytos minimalios 
sąlygos, būtinos tvariai socialinei plėtrai;

Or. el

Pakeitimas 13
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) paramą socialinėms ir ekonominėms 
priemonėms, skirtoms skatinti teisingas 
galimybes naudoti gamtos išteklius bei jų 
skaidrų valdymą krizių arba kylančių krizių 
metu;

m) paramą socialinėms ir ekonominėms 
priemonėms, skirtoms skatinti teisingas 
galimybes naudoti gamtos išteklius bei jų 
tvarų ir skaidrų valdymą krizių arba 
kylančių krizių metu;

Or. el

Pakeitimas 14
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) paramą priemonėms, skirtoms remti 
pilietinės visuomenės plėtrą ir 
organizavimą bei jos dalyvavimą 
politiniame procese, įskaitant priemones, 
kuriomis siekiama skatinti nepriklausomą 
pliuralistinę ir profesionalią žiniasklaidą;

o) paramą priemonėms, skirtoms remti 
pilietinės visuomenės plėtrą ir 
organizavimą bei jos dalyvavimą 
politiniame procese, įskaitant priemones, 
kuriomis siekiama skatinti interneto 
naudojimą ir nepriklausomą pliuralistinę ir 
profesionalią žiniasklaidą;

Or. el

Pakeitimas 15
Damien Abad
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Paramos pastangoms sutramdyti 
konfliktus, kurių metu ginkluoti judėjimai 
arba jų sąjungininkai konfliktų 
finansavimui naudoja neapdorotus 
mineralus, srityje ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas paramai teisėtoms 
institucijoms, kad jos galėtų kovoti su 
tokiais veiksmais ir laikytis Kimberley 
proceso sertifikavimo schemos, ypač 
atsižvelgiant į veiksmingos neapdorotų 
deimantų gavybos ir prekybos jais vidaus 
kontrolės įgyvendinimą.

Or. en

Pakeitimas 16
Maria Eleni Koppa

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 punkto 2 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) stiprinti teisėsaugos, teisminių ir 
civilinių institucijų pajėgumus kovojant su 
terorizmu, organizuotu nusikalstamumu ir 
visų formų neteisėta prekyba ir 
veiksmingai kontroliuojant neteisėtą 
prekybą ir tranzitą.

a) stiprinti teisėsaugos, teisminių ir 
civilinių institucijų pajėgumus kovojant su 
terorizmu, organizuotu nusikalstamumu ir 
visų formų neteisėta prekyba, įskaitant 
prekybą žmonėmis, ir veiksmingai 
kontroliuojant neteisėtą prekybą ir tranzitą.

Or. el


