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PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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; 

Or. en

Pagrindimas

Šalia 3 priede išvardytų juridinių ir teisėkūros paramos priemonių, taikant priemonę turėtų 
būti galima greičiau teikti paramą bendradarbiavimui ir techninę paramą sienų kontrolės 
srityje siekiant kovoti su visų rūšių neteisėta prekyba, dėl kurios kyla krizės ar konfliktai.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) paramą teisminėms institucijoms ir 
muitinėms, dalyvaujančioms kovoje su 
terorizmu, organizuotu nusikalstamumu 
ir visomis neteisėtos prekybos rūšimis, ir 
techninį bendradarbiavimą su jomis bei 
paramą regioniniam bendradarbiavimui 
sprendžiant muitinio tikrinimo klausimus;

Or. en

Pagrindimas

Šalia 3 priede išvardytų juridinių ir teisėkūros paramos priemonių, taikant priemonę turėtų 
būti galima greičiau teikti paramą bendradarbiavimui ir techninę paramą sienų kontrolės 
srityje siekiant kovoti su visų rūšių neteisėta prekyba, dėl kurios kyla krizės ar konfliktai.

Pakeitimas 3

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

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

Or. en

Pagrindimas

Prekybos pajėgumų, kaip ir gamybos pajėgumų, atkūrimas yra itin svarbus stabilizavimui.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal šį punktą priemonės taip pat apima 
patirties perdavimą, keitimąsi informacija 
ir geriausia patirtimi, rizikos ir (arba) 
pavojaus vertinimą, mokslinius tyrimus ir 
analizę, ankstyvo perspėjimo sistemas, 
mokymą ir paslaugų teikimą. Priemonės 
dar gali apimti finansinę ir techninę 
pagalbą, skirtą su taikos ir valstybės 
kūrimu susijusiems veiksmams 
įgyvendinti.

Pagal šį punktą priemonės taip pat apima 
patirties perdavimą, keitimąsi informacija 
ir geriausia patirtimi, rizikos ir (arba) 
pavojaus vertinimą, mokslinius tyrimus ir 
analizę, ankstyvo perspėjimo sistemas, 
paramą makroekonominės informacijos ir 
duomenų siekiant numatyti arba nustatyti 
krizes rinkimui, analizei ir naudojimui, 
mokymą ir paslaugų teikimą. Priemonės 
dar gali apimti finansinę ir techninę 
pagalbą, skirtą su taikos ir valstybės 
kūrimu susijusiems veiksmams 
įgyvendinti. 

Or. en

Pagrindimas

Duomenų apie, pvz., svarbiausių prekių lygį, infliaciją, padidintos rizikos prekių ar gaminių 
eksportavimą ar importavimą, rinkimui ir analizei turėtų būti teikiama parama taikant 
stabilumo priemonę. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 punkto a papunkčio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
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kontrolės įgyvendinimą;

Or. en

Pagrindimas

Kimberley proceso sertifikavimo schema (sukurta 2002 m.) siekiama kontroliuoti prekybą 
neapdorotais deimantais, kad būtų sustabdytas ginkluotų judėjimų finansavimas. 
Įgyvendinant griežtą gavybos ir prekybos vidaus kontrolę labai sumažėjo prekybos 
vadinamaisiais kruvinaisiais deimantais atvejų, todėl buvo prisidėta prie daugelio konfliktų 
stabilizavimo.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 punkto e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) spręsti ribotų galimybių įsigyti 
svarbiausių prekių ir būtiniausių 
reikmenų arba jų trūkumo problemą, dėl 
kurios galiausiai gali kilti grėsmė 
socialinės ir ekonominės veiklos 
stabilumui;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti paminėtas ir šis tikslas, iš dalies įtrauktas į I priedo m punktą, kaip ilgalaikis 
stabilizavimo tikslas, atsižvelgiant į reglamento 4 ir 5 straipsnių apibrėžtis. 


