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5.12.2018 A8-0375/22 

Pakeitimas 22 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 nurodomoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 

7 d. diskusijoms skirtą dokumentą dėl 

Europos gynybos ateities, 

– atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 

7 d. diskusijoms skirtą dokumentą dėl 

Europos gynybos ateities ir į jo poveikį 

tokioms neutralioms valstybėms narėms 

kaip Airija; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/23 

Pakeitimas 23 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

A konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

A. kadangi valstybės narės yra 

pasiryžusios palaipsniui sukurti bendrą 

gynybos politiką, kuri galėtų lemti bendrą 

gynybą pagal ES sutarties 42 straipsnio 

nuostatas, taip stiprinant Europos 

tapatybę ir jos nepriklausomumą, siekiant 

skatinti taiką, saugumą ir pažangą 

Europoje ir pasaulyje; 

Išbraukta. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/24 

Pakeitimas 24 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. atkreipia dėmesį į tai, kad ES 

kaimynystėje ir tolesniuose regionuose 

taisyklėmis grindžiamai pasaulinei 

santvarkai vis dažniau kyla pavojus ir 

politiniu kariniu, o pastaruoju metu – 

prekybos ir ekonomikos lygmeniu; 

pažymi, kad šias sistemines problemas lydi 

nuolatinis strateginės tarptautinės aplinkos, 

kuriai grėsmę kelia tarpvalstybiniai 

konfliktai ir konfliktai valstybių viduje bei 

smurtas, terorizmas, valstybių 

nefunkcionavimas, kibernetiniai ir 

hibridiniai išpuoliai prieš pamatinius mūsų 

visuomenių ramsčius, klimato kaitos 

poveikis ir gaivalinės nelaimės, 

blogėjimas; pripažįsta, kad taisyklėmis 

pagrįstos tarptautinės tvarkos, tarptautinės 

teisės ir liberaliųjų demokratijų ginamų 

vertybių užtikrinimas turėtų būti 

svarbiausias prioritetas ir kad santykis su 

jomis turėtų būti be kompromisų; 

1. atkreipia dėmesį į tai, kad ES 

kaimynystėje ir tolesniuose regionuose 

taisyklėmis grindžiamai pasaulinei 

santvarkai vis dažniau kyla pavojus; 

pažymi, kad šias sistemines problemas lydi 

nuolatinis strateginės tarptautinės aplinkos, 

kuriai grėsmę kelia tarpvalstybiniai 

konfliktai ir konfliktai valstybių viduje bei 

smurtas, terorizmas, valstybių 

nefunkcionavimas, kibernetiniai ir 

hibridiniai išpuoliai prieš pamatinius mūsų 

visuomenių ramsčius, klimato kaitos 

poveikis ir gaivalinės nelaimės, 

blogėjimas; pripažįsta, kad taisyklėmis 

pagrįstos tarptautinės tvarkos, tarptautinės 

teisės ir liberaliųjų demokratijų ginamų 

vertybių užtikrinimas turėtų būti 

svarbiausias prioritetas ir kad santykis su 

jomis turėtų būti be kompromisų; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/25 

Pakeitimas 25 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. atkreipia dėmesį į tai, kad 

pastarojo meto Rusijos veikla ir politika 

sumažino stabilumą ir pakeitė saugumo 

aplinką, ir pabrėžia, kad ES ir valstybėms 

narėms reikia rasti bendresnį strateginį 

požiūrį į Rusiją; 

Išbraukta. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/26 

Pakeitimas 26 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. su nerimu pastebi, kad ES piliečio 

mirtimi pasibaigęs paralyžiuojamosios 

nuodingosios medžiagos „Novičiok" 

panaudojimas 2018 m. kovo mėn. 

Solsberyje buvo pirma tokio tipo ataka 

Europos teritorijoje po Antrojo pasaulinio 

karo; ragina Europos Vadovų Tarybą 

priimti ribojamąsias priemones prieš 

asmenis, kurie atsakingi už cheminių 

ginklų naudojimą ir platinimą; 

Išbraukta. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/27 

Pakeitimas 27 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. pabrėžia, kad tęsiasi Rusijos 

okupacija Ukrainoje, o Minsko 

susitarimai, be kurių konfliktas negali 

būti išspręstas, neįgyvendinti ir tęsiasi 

neteisėta Krymo aneksija ir jo 

militarizavimas; yra labai susirūpinęs dėl 

to, kad dėl Rusijos perteklinių karinių 

pratybų ir veiklos bei hibridinės taktikos, 

įskaitant kibernetinį terorizmą, 

melagingas naujienas ir dezinformacijos 

kampanijas, ekonominį ir energetinį 

šantažą, yra destabilizuojamos Rytų 

partnerystės šalys ir Vakarų Balkanai ir 

taip pat veikiama prieš demokratines 

Vakarų šalis ir didinama įtampa tarp jų; 

yra susirūpinęs dėl to, kad saugumo 

padėtis aplink ES per ateinančius metus 

išliks itin nestabili; dar kartą primena, 

kokie strategiškai svarbūs ES saugumui ir 

stabilumui yra Vakarų Balkanai, ir kad 

būtina sutelkti dėmesį į šį regioną ir 

stiprinti ES politinį aktyvumą jo atžvilgiu, 

be kita ko, plečiant ES BSGP misijų 

įgaliojimus; yra tvirtai įsitikinęs, kad 

siekiant sumažinti ES pažeidžiamumą 

būtina aktyviau vykdyti integraciją ir 

koordinuoti veiksmus; 

Išbraukta. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/28 

Pakeitimas 28 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. pažymi, kad šis bendradarbiavimo 

poreikis pastaraisiais metais vis didėja, ir 

palankiai vertina šia linkme padarytą 

pažangą, kaip antai nuolatinį 

struktūrizuotą bendradarbiavimą 

(PESCO), nors konkretūs rezultatai dar 

turi būti tinkamai įvertinti; mano, kad ES 

taip pat turėtų intensyvinti dialogą ir 

bendradarbiavimą su savo regiono 

trečiosiomis šalimis bei su regioninėmis ir 

subregioninėmis organizacijomis; 

Išbraukta. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/29 

Pakeitimas 29 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. tačiau pabrėžia, kad iki šiol 

bendradarbiavimas vis dar plėtojamas ir 

kad dar turi būti labai daug nuveikta 

siekiant užtikrinti, kad ES ir valstybės 

narės galėtų gauti naudos iš tvirto, 

tvaraus ir ilgalaikio bendradarbiavimo 

gynybos srityje; 

Išbraukta. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/30 

Pakeitimas 30 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

10. atkreipia dėmesį į tolesnės 

Europos gynybos pajėgumų integracijos 

praktinę ir finansinę naudą; pabrėžia, kad 

visiems suinteresuotiesiems subjektams 

nuosekliai ir patikimai dirbant įmanoma 

padidinti išlaidų gynybai naudojimo sritį ir 

efektyvumą, pačių išlaidų gynybai 

nedidinant; 

10. pabrėžia, kad visiems 

suinteresuotiesiems subjektams nuosekliai 

ir patikimai dirbant įmanoma padidinti 

išlaidų gynybai naudojimo sritį ir 

efektyvumą, pačių išlaidų gynybai 

nedidinant; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/31 

Pakeitimas 31 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

11 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

11. atkreipia dėmesį į tai, kad ES 

valstybių narių gynyba pirmiausia 

grindžiama jų politine valia ir jų kariniu 

pajėgumu užtikrinti atsakomybės 

įgyvendinimą nesaugioje strateginėje 

aplinkoje; pabrėžia transatlantinio ryšio 

svarbą Europos ir Šiaurės Amerikos 

demokratinių šalių saugumui ir gynybai; 

tačiau reiškia susirūpinimą dėl dabartinės 

šių santykių padėties ir ragina visas 

atsakingas politines ir socialines jėgas 

abiejose Atlanto pusėse toliau stiprinti 

šiuos itin svarbius santykius, o ne jiems 

kenkti; pabrėžia, kad reikia vengti to, jog 

pastaruoju metu kilę sunkumai prekybos 

santykių srityje turėtų šalutinį poveikį 

transatlantiniam saugumo ryšiui; pabrėžia, 

kad gerai apibrėžtas strateginis 

savarankiškumas stiprins Europos 

saugumą ir ES bei NATO santykius; todėl 

kartoja, kad reikia labiau bendradarbiauti 

gynybos srityje Europos lygmeniu ir 

nukreipti išteklius į strateginius 

prioritetus; 

11. atkreipia dėmesį į tai, kad ES 

valstybių narių gynyba pirmiausia 

grindžiama jų politine valia ir jų kariniu 

pajėgumu užtikrinti atsakomybės 

įgyvendinimą nesaugioje strateginėje 

aplinkoje; pabrėžia transatlantinio ryšio 

svarbą Europos ir Šiaurės Amerikos 

demokratinių šalių saugumui ir gynybai; 

tačiau reiškia susirūpinimą dėl dabartinės 

šių santykių padėties ir ragina visas 

atsakingas politines ir socialines jėgas 

abiejose Atlanto pusėse toliau stiprinti 

šiuos itin svarbius santykius, o ne jiems 

kenkti; pabrėžia, kad reikia vengti to, jog 

pastaruoju metu kilę sunkumai prekybos 

santykių srityje turėtų šalutinį poveikį 

transatlantiniam saugumo ryšiui; 

Or. en 

 

 


