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16.10.2013 A7-0330/13 

Pakeitimas  13 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Miloslav Ransdorf, 

Nikolaos Chountis, Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui d÷l bendros užsienio ir saugumo politikos 

2013/2081(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  1a. pažymi, kad išeitis iš pasaulin÷s kriz÷s 

bus rasta tik jeigu bus radikaliai 

panaikinta neoliberali politika, siekiant 

sukurti naują pasaulinę sistemą, 

grindžiamą socialiniu vystymusi, žmonių 

gerove, socialiniu teisingumu ir kova su 

skurdu; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/14 

Pakeitimas  14 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Miloslav Ransdorf, 

Nikolaos Chountis, Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui d÷l bendros užsienio ir saugumo politikos 

2013/2081(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

3 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  3a. mano, kad ekonominiai, politiniai, 

socialiniai, kultūriniai arba kitokio 

pobūdžio ES ir trečiųjų šalių santykiai 

turi būti grindžiami vienodų sąlygų, 

solidarumo, dialogo ir kiekvienos šalies 

specifinių skirtumų ir ypatumų paisymo 

principais; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/15 

Pakeitimas  15 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Miloslav Ransdorf 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui d÷l bendros užsienio ir saugumo politikos 

2013/2081(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

14 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  14a. konstatuoja, kad Europos išor÷s 

veiksmų tarnyba (EIVT) jokiu būdu n÷ra 

institucija, kuri geriausiai gali 

koordinuoti BUSP ir išor÷s politiką, nes ji 

n÷ra nei skaidri, nei demokratiška ir 

vadovaujasi savo interesais;  

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/16 

Pakeitimas  16 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Inês Cristina Zuber, 

João Ferreira 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui d÷l bendros užsienio ir saugumo politikos 

2013/2081(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

28 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  28a. smerkia JAV nacionalin÷s saugumo 

agentūros vykdomas ES piliečių ir 

valstybių narių šnipin÷jimo programas ir 

pareiškia, kad reikia nutraukti 

vykstančias derybas d÷l ES ir JAV 

transatlantin÷s prekybos ir investicijų 

partneryst÷s; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/17 

Pakeitimas  17 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Miloslav Ransdorf, 

Nikolaos Chountis, Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui d÷l bendros užsienio ir saugumo politikos 

2013/2081(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

29 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  29b. pakartoja, kad smerkia ypatinguosius 

perdavimus, slaptus kal÷jimus ir 

kankinimą, su kuriais susijusios JAV ir 

kai kurios ES valstyb÷s nar÷s – jie  

draudžiami pagal nacionalinę ir 

tarptautinę teisę žmogaus teisių srityje ir  

jais pažeidžiamos, be kita ko, teis÷s į 

laisvę, saugumą, humanišką elgesį, teis÷ 

nebūti kankinamam, nekaltumo 

prezumpcija, teis÷ į teisingą bylos 

nagrin÷jimą, teis÷ tur÷ti advokatą ir teis÷ į 

pagal teis÷s aktus suteikiamą vienodą 

apsaugą; apgailestauja, kad iki šiol nei 

JAV, nei ES lygiu nenustatyta, kas 

atsakingas už šiuos veiksmus; reikalauja 

nedelsiant uždaryti Gvantanamo įlankos 

sulaikymo ir kankinimų centrą; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/18 

Pakeitimas  18 

Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Jacky Hénin, Miloslav Ransdorf, Nikolaos Chountis, 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui d÷l bendros užsienio ir saugumo politikos 

2013/2081(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

44 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

44. pabr÷žia, kad ES dialogas su Turkija ir 

bendradarbiavimas su ja stabilumo, 

demokratijos ir saugumo srityse, ypatingą 

d÷mesį kreipiant į platesnį Artimųjų Rytų 

regioną, turi strateginę reikšmę; atkreipia 

d÷mesį į tai, kad Turkija yra ne tik NATO 

sąjunginink÷, bet ir kandidat÷ įstoti į ES, 

jei ir kai bus laikomasi stojimo kriterijų ir 

sprendimas d÷l visiškos naryst÷s bus 

demokratiškai patvirtintas; prašo prad÷ti 

derybas d÷l svarbiausių skyrių, ypač 

siekiant paspartinti būtinas politines 

reformas; atkreipia d÷mesį į tai, kad 

Turkija griežtai ir ne vieną kartą pasmerk÷ 

Sirijos režimo vykdomą smurtą prieš 

civilius gyventojus ir teikia būtiniausią 

humanitarinę pagalbą sieną kertantiems 

nuo smurto b÷gantiems Sirijos 

gyventojams; ragina toliau bendradarbiauti 

valstyb÷ms nar÷ms ir Turkijai taikant 

Sąjungos lygmens priemones atsižvelgiant 

į did÷jantį pab÷g÷lių antplūdį prie ES 

išor÷s sienų; pabr÷žia, kad stipr÷janti 

tarptautin÷ Turkijos pad÷tis tur÷tų būti 

grindžiama ir jos įsipareigojimu savo šalyje 

gerbti pagrindines teises, pasaulietinę 

valstybę, pliuralistinę demokratiją bei 

laikytis teisin÷s valstyb÷s principo ir kad 

dar reikia įvykdyti svarbiausias reformas; 

pažymi daugelį demokratinių reikalavimų, 

44. pabr÷žia, kad ES dialogas su Turkija ir 

bendradarbiavimas su ja stabilumo, 

demokratijos ir saugumo srityse, ypatingą 

d÷mesį kreipiant į platesnį Artimųjų Rytų 

regioną, turi strateginę reikšmę; atkreipia 

d÷mesį į tai, kad Turkija yra ne tik NATO 

sąjunginink÷, bet ir kandidat÷ įstoti į ES, 

jei ir kai bus laikomasi stojimo kriterijų, 

įskaitant iš papildomojo protokolo 

kylančias prievoles ir Turkijos paj÷gų 

išvedimą iš Kipro, ir sprendimas d÷l 

visiškos naryst÷s bus demokratiškai 

patvirtintas; prašo prad÷ti derybas d÷l 

svarbiausių skyrių, ypač siekiant 

paspartinti būtinas politines reformas; 

atkreipia d÷mesį į tai, kad Turkija griežtai 

ir ne vieną kartą pasmerk÷ Sirijos režimo 

vykdomą smurtą prieš civilius gyventojus 

ir teikia būtiniausią humanitarinę pagalbą 

sieną kertantiems nuo smurto b÷gantiems 

Sirijos gyventojams; ragina toliau 

bendradarbiauti valstyb÷ms nar÷ms ir 

Turkijai taikant Sąjungos lygmens 

priemones atsižvelgiant į did÷jantį 

pab÷g÷lių antplūdį prie ES išor÷s sienų; 

pabr÷žia, kad stipr÷janti tarptautin÷ 

Turkijos pad÷tis tur÷tų būti grindžiama ir 

jos įsipareigojimu savo šalyje gerbti 

pagrindines teises, pasaulietinę valstybę, 

pliuralistinę demokratiją bei laikytis 
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kuriuos kelia Turkijos pilietin÷ visuomen÷, 

ir pakartoja savo susirūpinimą d÷l valdžios 

institucijų prievertinio, represinio ir dažnai 

neadekvataus atsako; prašo Turkijos 

paramos kovojant su fundamentalistiniais 

ir nedemokratiniais jud÷jimais regione; 

teisin÷s valstyb÷s principo ir kad dar reikia 

įvykdyti svarbiausias reformas; pažymi 

daugelį demokratinių reikalavimų, kuriuos 

kelia Turkijos pilietin÷ visuomen÷, ir 

pakartoja savo susirūpinimą d÷l valdžios 

institucijų prievartinio, represinio ir dažnai 

neadekvataus atsako; prašo Turkijos 

paramos kovojant su fundamentalistiniais 

ir nedemokratiniais jud÷jimais regione; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/19 

Pakeitimas  19 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Paul Murphy, Nikolaos Chountis, Inês Cristina Zuber, 

João Ferreira 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui d÷l bendros užsienio ir saugumo politikos 

2013/2081(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

47 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  47a. dar kartą smerkia užsienio karinę 

intervenciją į Libiją, kuria Libijos 

gyventojų gynimo pretekstu siekta ES 

geopolitinių ir strateginių tikslų regione, 

įskaitant siekį gauti prieigą prie šalies 

naftos ir dujų rezervų; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/20 

Pakeitimas  20 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, 

Nikolaos Chountis, Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui d÷l bendros užsienio ir saugumo politikos 

2013/2081(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

59 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  59a. griežtai prieštarauja bet kokiai 

karinei intervencijai Sirijoje, nes toks 

žingsnis būtų Jungtinių Tautų chartijos 

pažeidimas ir dar labiau paaštrintų pad÷tį, 

tur÷tų nenusp÷jamų pasekmių Sirijos 

gyventojams ir visiems Artimiesiems 

Rytams; primygtinai tvirtina, kad Sirijos 

ateitis turi likti nepajudinamai jos 

gyventojų rankose ir kad vienintelis 

konflikto sprendimas yra politinis Sirijos 

gyventojų priimtas susitarimas be jokio 

užsienio įsikišimo; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/21 

Pakeitimas  21 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui d÷l bendros užsienio ir saugumo politikos 

2013/2081(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

59 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  59b. primena, kad Vakarų Sacharos 

konfliktas ir toliau kliudo regioninei 

Magribo regiono integracijai; tod÷l 

pabr÷žia, jog reikia skubiai užbaigti 

neautonomin÷s Vakarų Sacharos 

teritorijos, kaip nustatyta tarptautin÷je 

teis÷je, dekolonizacijos procesą, kad būtų 

nutraukta Maroko vykdoma okupacija; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/22 

Pakeitimas  22 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Inês Cristina 

Zuber, João Ferreira 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui d÷l bendros užsienio ir saugumo politikos 

2013/2081(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

61 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  61a. smerkia tebesitęsiančią Izraelio 

Valstyb÷s vykdomą Palestinos okupaciją 

ir tarptautin÷s bei humanitarin÷s teis÷s 

pažeidimus; ragina taikiai išspręsti 

konfliktą, remiantis dviejų valstybių 

sambūviu ir 1967 m. sienomis pagrįstu 

sprendimu; 

Or. en 



 

AM\1006862LT.doc  PE519.346v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 

16.10.2013 A7-0330/23 

Pakeitimas  23 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Miloslav Ransdorf, 

Nikolaos Chountis, Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui d÷l bendros užsienio ir saugumo politikos 

2013/2081(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

74 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  74a. smerkia tai, kad ES politika 

Afganistane ir Pakistane grindžiama JAV 

strategija, kuria iš esm÷s siekiama tik 

karinių sprendimų; primygtinai tvirtina, 

kad Afganistane reikia užtikrinti 

stabilumą, tačiau ne karin÷mis 

priemon÷mis, o teikiant paramą 

vystymuisi ir gerbiant šalies teritorinį ir 

politinį suverenitetą; ragina nedelsiant 

išvesti visas užsienio karines paj÷gas; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/24 

Pakeitimas  24 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Paul Murphy, Miloslav Ransdorf, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui d÷l bendros užsienio ir saugumo politikos 

2013/2081(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

86 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  86a. pabr÷žia, kad civilin÷s ir karin÷s 

operacijos kiekvienoje srityje tur÷tų likti 

griežtai atskirtos; pabr÷žia, kad civilinis ir 

karinis bendradarbiavimas kelia 

neįvertinamą riziką, kad civiliai gali būti 

panaudoti kariniams tikslams pasiekti, ir 

tai gali sukelti rimtų padarinių; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/25 

Pakeitimas  25 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Paul Murphy, Miloslav Ransdorf, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui d÷l bendros užsienio ir saugumo politikos 

2013/2081(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

87 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  87a. ragina išformuoti NATO; pareiškia, 

kad Europos Sąjunga turi būti tik civilinio 

pobūdžio, ir tod÷l prašo kariniams 

tikslams skirtas išlaidas panaudoti 

civilin÷ms reikm÷ms; smerkia tai, kad 

priimta naujoji NATO strategin÷ 

koncepcija, kuria siekiama stiprinti ES ir 

NATO partnerystę, neleidžia vykdyti 

nepriklausomos, taikios ir civilin÷s ES 

užsienio politikos, kadangi toji strategin÷ 

koncepcija tik didina ES užsienio politikos 

militarizaciją; 

Or. en 

 

 


