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Michael Gahler 

 
Pranešimas A7-0377/2010 

Michael Gahler 

Tvari ES Tolimosios Šiaur÷s politika 
2009/2214(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

28 nurodomoji dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

– atsižvelgdamas į 2009 m. geguž÷s m÷n. 
Rusijos nacionalinę saugumo strategiją iki 
2020 m., 

– atsižvelgdamas į 2008 m. rugs÷jo 18 d. 
patvirtintą dokumentą „Rusijos 
Federacijos valstybin÷s politikos Arktyje 
pagrindai laikotarpiu iki 2020 m. ir 
tolimesnei perspektyvai“ ir 2009 m. 
geguž÷s m÷n. Rusijos nacionalinę saugumo 
strategiją iki 2020 m., 

Or. en 
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Pakeitimas  3 

Michael Gahler 

 
Pranešimas A7-0377/2010 

Michael Gahler 

Tvari ES Tolimosios Šiaur÷s politika 
2009/2214(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

36 nurodomoji dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

– atsižvelgdamas į būsimą naują NATO 
strateginę koncepciją, kurią 2010 m. 
lapkričio m÷n. valstybių ir vyriausybių 
vadovai patvirtins Lisabonos aukščiausiojo 
lygio susitikime ir jos reikšmę Arkties 
regiono saugumui ir ypač kariniams 
aspektams tolimojoje šiaur÷je, 

– atsižvelgdamas į naują NATO strateginę 
koncepciją, kurią 2010 m. lapkričio m÷n. 
valstybių ir vyriausybių vadovai patvirtino 
Lisabonos aukščiausiojo lygio susitikime ir 
jos reikšmę Arkties regiono saugumui ir 
ypač kariniams aspektams tolimojoje 
šiaur÷je, 

Or. en 
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Michael Gahler 

 
Pranešimas A7-0377/2010 

Michael Gahler 

Tvari ES Tolimosios Šiaur÷s politika 
2009/2214(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

31 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

31. pripažįsta, kad d÷l tirpstančio ledo ir 
švelnesn÷s temperatūros taip pat sukuriama 
galimyb÷ Arkties regiono ekonominiam 
vystymui; pripažįsta Arkties regiono 
vyriausybių su suvereniomis teis÷mis ir 
atsakomybe norą ir toliau tęsti tvaraus 
ekonomikos vystymo procesą kartu 
apsaugant labai jautrią Arkties ekosistemos 
gamtą ir atsižvelgiant į jų patirtį tvaraus 
regiono išteklių naudojimo ir vystymo 
srityje; rekomenduoja taikyti ekosistema 
pagrįstus valdymo principus, kad 
ekologin÷s mokslin÷s žinios būtų sujungtos 
su socialin÷mis vertyb÷mis ir poreikiais; 

31. pripažįsta, kad d÷l tirpstančio ledo ir 
švelnesn÷s temperatūros ne tik persikelia 
vietos gyventojai ir taip kyla pavojus vietos 
gyventojų gyvenimo būdui, bet taip pat 
sukuriama galimyb÷ Arkties regiono 
ekonominiam vystymui; pripažįsta Arkties 
regiono gyventojų ir vyriausybių su 
suvereniomis teis÷mis ir atsakomybe norą 
ir toliau tęsti tvaraus ekonomikos vystymo 
procesą kartu apsaugant tradicinius vietos 
gyventojų pragyvenimo šaltinius ir labai 
jautrią Arkties ekosistemos gamtą ir 
atsižvelgiant į jų patirtį regiono įvairių 
atsinaujinančiųjų išteklių tvaraus 
naudojimo ir vystymo srityje; 
rekomenduoja taikyti ekosistema pagrįstus 
valdymo principus, kad ekologin÷s 
mokslin÷s žinios būtų sujungtos su 
socialin÷mis vertyb÷mis ir poreikiais; 
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Michael Gahler 
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Michael Gahler 

Tvari ES Tolimosios Šiaur÷s politika 
2009/2214(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

45 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

45. pripažįsta AT, kaip svarbiausio 
regioninio viso Arkties regiono 
bendradarbiavimo forumo, vaidmens 
svarbą; patvirtina savo įsipareigojimą 
neremti jokių susitarimų, į kuriuos 
neįtrauktos ES priklausančios Arkties 
regiono valstyb÷s nar÷s, šalys kandidat÷s ar 
EEE / ELPA nar÷mis esančios Arkties 
valstyb÷s; pripažįsta konkretų darbą, kurį 
atliko AT darbo grup÷s įtraukdamos 
steb÷tojus, ir ragina Komisiją ir ES 
agentūras kai tik įmanoma ir toliau aktyviai 
dalyvauti visose svarbiose darbo grup÷se; 
skatina stiprinti AT teisinę ir ekonominę 
bazę; 

45. pripažįsta AT, kaip svarbiausio 
regioninio viso Arkties regiono 
bendradarbiavimo forumo, vaidmens 
svarbą; primena, kad be ES valstybių 
narių Danijos, Švedijos, Suomijos ir šalies 
kandidat÷s Islandijos, kurios yra Arkties 
tarybos nar÷s, dar aktyvios nuolatin÷s 
steb÷tojos yra ES valstyb÷s nar÷s 
Vokietija, Prancūzija, JK, Olandija, 
Ispanija ir Lenkija; patvirtina savo 
įsipareigojimą neremti jokių susitarimų, į 
kuriuos neįtrauktos ES priklausančios 
Arkties regiono valstyb÷s nar÷s, šalys 
kandidat÷s ar EEE / ELPA nar÷mis 
esančios Arkties valstyb÷s; pripažįsta 
konkretų darbą, kurį atliko AT darbo 
grup÷s įtraukdamos steb÷tojus, ir ragina 
Komisiją ir ES agentūras kai tik įmanoma 
ir toliau aktyviai dalyvauti visose svarbiose 
darbo grup÷se; skatina stiprinti AT teisinę 
ir ekonominę bazę; 

Or. en 
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Michael Gahler 
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Michael Gahler 

Tvari ES Tolimosios Šiaur÷s politika 
2009/2214(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

54 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

54. patvirtina savo paramą ES nuolatinio 
steb÷tojo statusui AT; pripažįsta, kad ES 
valstyb÷s nar÷s dalyvauja AT darbe per 
įvairias tarptautines organizacijas (pvz., 
Tarptautinę jūrų organizaciją, OSPAR, 
Žvejybos šiaur÷s rytų Atlante komisiją ir 
Stokholmo konvenciją) ir pabr÷žia visų ES 
politikos krypčių, susijusių su Arkties 
regionu, nuoseklumo poreikį; ragina 
Komisiją tinkamai informuoti Parlamentą 
apie AT ir jos darbo grupių veiklą ir 
pos÷džius; pabr÷žia, kad ES ir jos valstyb÷s 
nar÷s kaip nar÷s arba steb÷tojos jau 
dalyvauja kitose tarptautin÷se 
organizacijose, kurios svarbios Arkties 
regionui, pvz., Tarptautin÷je jūrų 
organizacijoje, OSPAR, Žvejybos šiaur÷s 
rytų Atlante komisijoje ir su Stokholmo 
konvencija susijusioje veikloje, ir tod÷l 
tur÷tų nuosekliau sutelkti d÷mesį į darbą 
šiose organizacijose; atsižvelgdamas į tai 
ypatingai pabr÷žia visų ES politikos 
krypčių, susijusių su Arkties regionu, 
nuoseklumo poreikį; ragina AT kaip ad 
hoc steb÷tojus įtraukti pilietinę visuomenę 
ir nevyriausybines organizacijas; 

54. patvirtina savo paramą ES nuolatinio 
steb÷tojo statusui AT; pripažįsta, kad ES 
valstyb÷s nar÷s dalyvauja AT darbe per 
įvairias tarptautines organizacijas (pvz., 
Tarptautinę jūrų organizaciją, OSPAR, 
Žvejybos šiaur÷s rytų Atlante komisiją ir 
Stokholmo konvenciją) ir pabr÷žia visų ES 
politikos krypčių, susijusių su Arkties 
regionu, nuoseklumo poreikį; ragina 
Komisiją tinkamai informuoti Parlamentą 
apie AT ir jos darbo grupių veiklą ir 
pos÷džius; pabr÷žia, kad ES ir jos valstyb÷s 
nar÷s kaip nar÷s arba steb÷tojos jau 
dalyvauja kitose tarptautin÷se 
organizacijose, kurios svarbios Arkties 
regionui, pvz., Tarptautin÷je jūrų 
organizacijoje, OSPAR, Žvejybos šiaur÷s 
rytų Atlante komisijoje ir su Stokholmo 
konvencija susijusioje veikloje, ir tod÷l 
tur÷tų nuosekliau sutelkti d÷mesį į darbą 
šiose organizacijose; atsižvelgdamas į tai 
ypatingai pabr÷žia visų ES politikos 
krypčių, susijusių su Arkties regionu, 
nuoseklumo poreikį; ragina AT kaip ad 
hoc steb÷tojus labiau įtraukti pilietinę 
visuomenę ir nevyriausybines 
organizacijas; 
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Michael Gahler 

 
Pranešimas A7-0377/2010 

Michael Gahler 

Tvari ES Tolimosios Šiaur÷s politika 
2009/2214(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

57 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  57a. pažymi, jog moksliniai duomenys 
aiškiai rodo, kad Arkties ekosistemoje 
šiuo metu vyksta didžiuliai su klimatu 
susiję pokyčiai ir kad esant tokiai pad÷čiai 
reikalinga prevencin÷ ir moksliškai 
pagrįsta koncepcija, kaip reaguoti į bet 
kokius būsimus pokyčius Arktyje; ragina 
toliau vykdyti mokslinius tyrimus 
vadovaujantis daugiašaliais susitarimais 
siekiant, kad apie Arkties ekosistemą būtų 
suteikta daugiau informacijos 
tarptautiniu lygmeniu ir pagerintas 
sprendimų pri÷mimo procesas prieš 
įvykstant kitiems didžiuliams pokyčiams; 

Or. en 

 
 


