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5.12.2018 A8-0375/42 

Pakeitimas 42 

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 

32 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

32. dar kartą atkreipia dėmesį į tai, kad 

EGA turėtų būti agentūra, įgyvendinanti 

Sąjungos veiksmus pagal Europos 

pajėgumų ir ginkluotės politiką, kaip 

numatyta Lisabonos sutartyje; pabrėžia, 

kad EGA administracinės ir veiklos 

išlaidos turėtų būti finansuojamos iš 

Sąjungos biudžeto; palankiai vertina 

atliktus nedidelius EGA biudžeto 

pakeitimus, tačiau pabrėžia, kad 

padidinus EGA atsakomybę, susijusią, be 

kita ko, su PESCO, CARD ir EGF, reikia 

adekvataus finansavimo; 

32. dar kartą atkreipia dėmesį į tai, kad 

EGA turėtų būti agentūra, įgyvendinanti 

Sąjungos veiksmus pagal Europos 

pajėgumų ir ginkluotės politiką, kaip 

numatyta Lisabonos sutartyje; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/43 

Pakeitimas 43 

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

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Lynn Boylan  

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 

36 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

36. palankiai vertina tai, kad 

įgyvendinamas įtraukus nuolatinis 

struktūrizuotas bendradarbiavimas 
(PESCO), kuris yra svarbiausias žingsnis 

link tvirtesnio valstybių narių 

bendradarbiavimo saugumo ir gynybos 

srityje; pripažįsta, kad PESCO yra 

teisiškai privalomas ilgalaikis projektas, 

apimantis itin plataus užmojo 

įsipareigojimų rinkinį ir didelį kiekį 

bendradarbiavimo projektų; pabrėžia 

būtinybę PESCO veiklą visiškai suderinti 

su kita BSGP veikla, ypač su ES sutartyje 

nustatytais BSGP tikslais, ir su NATO 

vykdoma veikla; laikosi nuomonės, kad 

PESCO turėtų būti abiejų organizacijų 

pajėgumų stiprinimo veiksnys; 

36. atmeta nuolatinio struktūrizuoto 

bendradarbiavimo (PESCO) 

įgyvendinimą, kaip žingsnį link Europos 

Sąjungos militarizavimo ir faktinio 

Europos gynybos sąjungos sukūrimo; šiuo 

aspektu įspėja, kad vykdant PESCO 

Taryboje taikoma vieningumo taisyklė 

priimant sprendimus dėl BUSP ir BSGP 

bus panaikinta; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/44 

Pakeitimas 44 

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 

37 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

37. ragina dalyvaujančias valstybes 

nares pateikti strateginį Europos aspektą 

turinčių projektų, kuriais būtų šalinami 

nustatyti ES pajėgumų trūkumai ir 

stiprinama EGPTB; ragina PESCO 

dalyvaujančias valstybes nares vadovautis 

platesniu užmoju ir teikiant pasiūlymus 

dėl kitų PESCO projektų visapusiškai 

atsižvelgti į Europos pridėtinę vertę; 

37. ragina dalyvaujančias valstybes 

nares pateikti strateginį Europos aspektą 

turinčių projektų, kuriais būtų šalinami 

nustatyti ES pajėgumų trūkumai ir 

stiprinama EGPTB;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/45 

Pakeitimas 45 

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 

38 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

38. pabrėžia glaudų PESCO ryšį su 

CARD ir EGF, siekiant stiprinti valstybių 

narių gynybos pajėgumus; 

Išbraukta. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/46 

Pakeitimas 46 

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 

39 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

39. palankiai vertina Tarybos 

sprendimą dėl bendro PESCO projektų 

valdymo taisyklių rinkinio nustatymo, 

kuris padeda atsakyti į daugelį ilgai 

neatsakytų klausimų apie PESCO 

įgyvendinimo detales; vis dėlto pažymi, 

kad reikės galimų papildomų biudžeto 

asignavimų siekiant padengti Europos 

išorės veiksmų tarnybos (EIVT) ir EGA 

administracines išlaidas, kad šios 

organizacijos galėtų atlikti PESCO 

sekretoriato funkcijas; 

39. atmeta Tarybos sprendimą dėl 

bendro PESCO projektų valdymo taisyklių 

rinkinio nustatymo; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/47 

Pakeitimas 47 

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 

50 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

50. yra įsitikinęs, kad ES ir valstybės 

narės susiduria su tokia precedento 

neturinčia grėsme kaip valstybės remiami 

ir kibernetiniai išpuoliai, taip pat su 

kibernetiniais nusikaltimais ir terorizmu; 

mano, kad dėl savo pobūdžio kibernetiniai 

išpuoliai tampa grėsme, į kurią reikia 

atsakyti ES lygmeniu; skatina valstybes 

nares teikti savitarpio pagalbą, jeigu 

kibernetiniai išpuoliai vykdomi prieš 

vieną iš jų; 

50. yra įsitikinęs, kad ES ir valstybės 

narės susiduria su tokia precedento 

neturinčia grėsme kaip valstybės remiami 

ir kibernetiniai išpuoliai, taip pat su 

kibernetiniais nusikaltimais ir terorizmu; 

mano, kad dėl savo pobūdžio kibernetiniai 

išpuoliai tampa grėsme, į kurią reikia 

atsakyti ES lygmeniu;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/48 

Pakeitimas 48 

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 

51 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

51. pabrėžia, kad ES ir NATO 

strateginė partnerystė yra saugumo 

problemų, kylančių ES ir jos kaimyninėms 

šalims, sprendimo pagrindas; 

atkreipdamas dėmesį į tai, kad 22 iš 28 ES 

valstybių narių taip pat yra NATO narės, 

pabrėžia, kad ES ir NATO 

bendradarbiaudamos turėtų viena 

papildyti kitą ir atsižvelgti į viena kitos 

ypatumus ir funkcijas; pabrėžia, kad šios 

dvi organizacijos pasižymi skirtingomis 

savybėmis ir kad jų bendradarbiavimas 

turėtų vykti toliau, visapusiškai 

atsižvelgiant į abiejų organizacijų 

savarankiškumą ir sprendimų priėmimo 

procedūras, remiantis abipusiškumo 

principais ir nepažeidžiant nė vienos 

valstybės narės specifinių saugumo ir 

gynybos politikos nuostatų; yra įsitikinęs, 

kad tvirtesnė ES ir NATO stiprintų viena 

kitą, sukurdamos didesnę visų partnerių 

saugumo ir gynybos srities sinergiją ir 

veiksmingumą; pabrėžia, kad ES ir NATO 

strateginė partnerystė yra ne mažiau 

svarbi ES BSGP raidai, Aljanso ateičiai 

bei ES ir JK santykiams po „Brexit’o“; 

51. pabrėžia, kad ES ir NATO 

strateginė partnerystė nėra saugumo 

problemų, kylančių ES ir jos kaimyninėms 

šalims, sprendimo pagrindas; 

pripažindamas, kad nors 22 iš 28 ES 

valstybių narių taip pat yra NATO narės, 

šešios valstybės narės nėra NATO narės; 

pabrėžia, kad šios dvi organizacijos 

pasižymi skirtingomis savybėmis ir kad jų 

bendradarbiavimas turėtų vykti toliau, 

visapusiškai atsižvelgiant į abiejų 

organizacijų savarankiškumą ir sprendimų 

priėmimo procedūras, remiantis 

abipusiškumo principais ir nepažeidžiant 

nė vienos valstybės narės specifinių 

saugumo ir gynybos politikos nuostatų; yra 

įsitikinęs, kad tvirtesnė ES ir NATO 

stiprintų viena kitą; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/49 

Pakeitimas 49 

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 

52 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

52. teigiamai vertina 2018 m. liepos 12 

d. Briuselyje priimtos naujos ES ir NATO 

deklaracijos pagrindinius teiginius ir 

pabrėžia, kad sėkmingas bendros 

deklaracijos įgyvendinimas priklauso nuo 

visų valstybių narių politinės valios viso 

proceso metu; nors ir pripažindamas 

apčiuopiamus 74 bendrų veiksmų 

įgyvendinimo rezultatus, mano, kad reikia 

dėti daugiau pastangų siekiant praktiškai 

įgyvendinti daugelį jau prisiimtų 

įsipareigojimų, ypač kovos su 

hibridinėmis grėsmėmis, kibernetinio 

saugumo ir bendrai vykdomų pratybų 

srityse; ypač atkreipia dėmesį į tai, kad 

įgyvendinant 30 veiksmų dalyvauja EGA; 

Išbraukta. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/50 

Pakeitimas 50 

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 

53 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

53. pabrėžia, kad su kariniu mobilumu 

susijusios pastangos turėtų tapti prioritetu 

ir padėti veiksmingai įgyvendinti BSGP 

misijas ir operacijas ir prisidėti prie 

Aljanso gynybos politikos; todėl ragina 

abi organizacijas kuo glaudžiau toliau 

bendradarbiauti karinio mobilumo srityje, 

be kita ko, formuluojant bendrus 

reikalavimus, kurie palengvintų greitą 

pajėgų ir įrangos judėjimą per Europą, 

atsižvelgiant į daugiakrypčius iššūkius, 

kurie dažniausiai kyla Pietuose ir 

Rytuose; ragina Komisiją remti šias 

pastangas užtikrinant būtinas investicijas 

ir, prireikus, teisės aktus; pabrėžia, kad 

reikia palengvinti administracines greito 

reagavimo pajėgų tarpvalstybinio 

judėjimo ES viduje procedūras; 

53. pabrėžia, kad su kariniu mobilumu 

susijusios pastangos neturėtų tapti 

prioritetu ir padėti veiksmingai įgyvendinti 

BSGP misijas ir operacijas ir prisidėti prie 

Aljanso gynybos politikos; taip pat 

pabrėžia, kad prioritetas turėtų būti taikos 

palaikymas; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/51 

Pakeitimas 51 

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 

54 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

54. šiomis aplinkybėmis pabrėžia, kad 

ES ir NATO vieną kitą papildo ir kad 

reikia užtikrinti, jog tarptautinės ES ir 

NATO pajėgumų plėtojimo iniciatyvos 

papildytų ir stiprintų viena kitą; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 


