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5.12.2018 A8-0375/52 

Pakeitimas 52 

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 

55 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

55. pabrėžia, kad svarbus ne tik 

valstybių narių, pagrindinių partnerių ir 

NATO, bet ir įvairių visuomenės subjektų 

bendradarbiavimas ir integracija 

kibernetinio saugumo srityje; 

Išbraukta. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/53 

Pakeitimas 53 

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 

57 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

57. mano, kad labai svarbu toliau 

stiprinti bendradarbiavimą su instituciniais 

partneriais, įskaitant JT, NATO, Afrikos 

Sąjungą ir ESBO, taip pat su strateginiais 

dvišaliais partneriais, pavyzdžiui, JAV; 

rekomenduoja įgyvendinti BSGP 

partnerystę partnerių atsparumo stiprinimo 

ir saugumo sektoriaus reformos (SSR) 

srityse; 

57. mano, kad labai svarbu toliau 

stiprinti bendradarbiavimą su instituciniais 

partneriais, įskaitant JT, Afrikos Sąjungą ir 

ESBO, taip pat su strateginiais dvišaliais 

partneriais, pavyzdžiui, JAV; 

rekomenduoja įgyvendinti BSGP 

partnerystę partnerių atsparumo stiprinimo 

ir saugumo sektoriaus reformos (SSR) 

srityse; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/54 

Pakeitimas 54 

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 

61 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

61. teigiamai vertindamas bendrą 

BSGP srityje pasiektą pažangą nuo tada, 

kai buvo pristatyta VESS, pažymi kad ES 

lygmens parlamentinės struktūros, kurios 

buvo įsteigtos tuo metu, kai ES užmojų 

mastas ir veiklos lygis saugumo ir gynybos 

srityje buvo gana ribotas, nebėra tinkamos, 

kad būtų galima užtikrinti būtiną 

parlamentinę sparčiai kintančios politikos 

srities, kurioje reikia greitojo reagavimo 

pajėgumų, kontrolę; todėl dar kartą 

pakartoja savo ankstesnį raginimą praplėsti 

Saugumo ir gynybos pakomitečio 

kompetenciją, kad jis taptų visaverčiu 

komitetu ir suteikti jam įgaliojimus, 

būtinus tam, jog jis galėtų prisidėti prie 

visapusiškos parlamentinės BSGP, 

įskaitant PESCO, EGA ir bet kuriuos 

kitus Sutartyse numatytus BSGP 

veiksmus, kontrolės; mano, kad komiteto 

statuso suteikimas pakomitečiui turėtų būti 

Komisijos lygmens gynybos ir saugumo 

srities ad hoc valdymo pakeitimo labiau 

specializuotu modeliu rezultatas, 

atsižvelgiant į didėjantį veiksmų, kuriuos 

reikia valdyti, sudėtingumą; 

61. teigiamai vertindamas bendrą 

BSGP srityje pasiektą pažangą nuo tada, 

kai buvo pristatyta VESS, pažymi kad ES 

lygmens parlamentinės struktūros, kurios 

buvo įsteigtos tuo metu, kai ES užmojų 

mastas ir veiklos lygis saugumo ir gynybos 

srityje buvo gana ribotas, nebėra tinkamos, 

kad būtų galima užtikrinti būtiną 

parlamentinę sparčiai kintančios politikos 

srities, kurioje reikia greitojo reagavimo 

pajėgumų, kontrolę; todėl dar kartą 

pakartoja savo ankstesnį raginimą praplėsti 

Saugumo ir gynybos pakomitečio 

kompetenciją, kad jis taptų visaverčiu 

komitetu ir suteikti jam įgaliojimus, 

būtinus tam, jog jis galėtų prisidėti prie 

visapusiškos parlamentinės BSGP 

kontrolės; mano, kad komiteto statuso 

suteikimas pakomitečiui turėtų būti 

Komisijos lygmens gynybos ir saugumo 

srities ad hoc valdymo pakeitimo labiau 

specializuotu modeliu rezultatas, 

atsižvelgiant į didėjantį veiksmų, kuriuos 

reikia valdyti, sudėtingumą; 

Or. en 
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