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5.12.2018 A8-0392/1 

Pakeitimas 1 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2018 

David McAllister 

Metinė bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2097(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

G konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

G. kadangi dėl globalizacijos išaugo 

tarpusavio priklausomybė, o Pekine arba 

Vašingtone priimti sprendimai turi 

tiesioginį poveikį mūsų gyvenimui; 

kadangi dėl tarpusavio priklausomybės 

pasaulio visuomenės nuomonė formuojasi 

suvokiant, kad reikia numatyti 

tarpvalstybinius sprendimus 

tarpvalstybinėms problemoms spręsti ir 

kad veiksmingos daugiašalės 

organizacijos turi pagerinti pasaulinį 

valdymą; 

G. kadangi dėl globalizacijos išaugo 

tarpusavio priklausomybė; kadangi dėl 

tarpusavio priklausomybės pasaulio 

visuomenės nuomonė formuojasi 

suvokiant, kad tarpvalstybinėms 

problemoms spręsti reikia užtikrinti 

tarpvalstybinį bendradarbiavimą; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/2 

Pakeitimas 2 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2018 

David McAllister 

Metinė bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2097(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

J konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

J. kadangi kai kurios Vakarų 

demokratinės šalys tapo pažeidžiamesnės, 

labiau protekcionistinės ir uždaresnės ir 

linksta į kraštutinumus metu, kai 

daugiašalis bendradarbiavimas yra 

vienintelis būdas siekiant veiksmingai 

reaguoti į pasaulinius iššūkius; kadangi šį 

vakuumą bando užpildyti tokios įtakingos 

valstybės, kaip Kinija ir Rusija, kurios 

siekia mesti iššūkį esamam tarptautine 

teise grindžiamam pasauliniam valdymui, 

o ne jį priimti; kadangi pastarosios 

valstybės laikosi kitokio požiūrio į 

vystomąjį bendradarbiavimą, kuris 

nesusijęs su teisinės valstybės principų 

tobulinimu arba kitomis demokratinėmis 

reformomis;  

Išbraukta. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/3 

Pakeitimas 3 

Harald Vilimsky 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2018 

David McAllister 

Metinė bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2097(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

K konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

K. kadangi Bendras visapusiškas 

veiksmų planas (BVVP) su Iranu – tai 

svarbus daugiašalis laimėjimas siekiant 

stabilių ir taikių Artimųjų Rytų; kadangi 

labai apgailestaujama dėl Prezidento 

D. Trumpo sprendimo pasitraukti iš 

BVVP ir nustatyti antrines sankcijas 

Europos įmonėms, kurios vykdo teisėtą 

veiklą bendradarbiaudamos su Iranu, ir 

dėl šio sprendimo padaryta žala Europos 

ekonominiam suverenitetui bei atskleista 

ES problemų kelianti priklausomybė nuo 

prekybos atsiskaitant doleriais sistemos; 

kadangi ES ir jos valstybės narės dar kartą 

patvirtino savo įsipareigojimą įgyvendinti 

BVVP ir ėmėsi priemonių teisėtiems 

Europos ekonominiams interesams 

apsaugoti;  

K. kadangi Bendras visapusiškas 

veiksmų planas (BVVP) su Iranu – tai 

svarbus daugiašalis laimėjimas siekiant 

stabilių ir taikių Artimųjų Rytų; kadangi 

ES ir jos valstybės narės dar kartą 

patvirtino savo įsipareigojimą įgyvendinti 

BVVP ir ėmėsi priemonių teisėtiems 

Europos ekonominiams interesams 

apsaugoti; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/4 

Pakeitimas 4 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2018 

David McAllister 

Metinė bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2097(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

L konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

L. kadangi grupuotės ISIS, „Al-

Qaida“ ir kitos tarptautinės teroristinės 

organizacijos vis dar kelia didelę grėsmę 

Europai ir pasaulio tautoms;  

L. kadangi grupuotės ISIS, „Al-

Qaida“ ir kitos tarptautinės teroristinės 

organizacijos vis dar kelia didelę grėsmę 

Europai ir pasaulio tautoms; kadangi 

politinis islamas ir susijusios 

organizacijos yra viena iš didžiausių 

grėsmių Europai ir jos demokratinėms 

vertybėms; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/5 

Pakeitimas 5 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2018 

David McAllister 

Metinė bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2097(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

M konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

M. kadangi Europos saugumas 

grindžiamas bendro strateginio 

savarankiškumo siekiu, kaip pabrėžta 

Visuotinėje Sąjungos strategijoje; kadangi 

plataus užmojo, patikima ir veiksminga 

bendra užsienio politika turi būti remiama 

numatant atitinkamus finansinius 

išteklius ir priemones ir turi būti 

grindžiama suderintu, laiku 

įgyvendinamu ir nuosekliu valstybių 

narių požiūriu;  

M. kadangi Europos saugumas 

grindžiamas bendro strateginio 

savarankiškumo siekiu, kaip pabrėžta 

Visuotinėje Sąjungos strategijoje; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/6 

Pakeitimas 6 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2018 

David McAllister 

Metinė bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2097(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. pabrėžia, kad atėjo laikas Europos 

Sąjungai perimti likimą į savo rankas; 
laikosi nuomonės, kad ES turėtų atlikti 

visavertės ir suverenios politinės ir 

ekonominės galios, kuri padėtų spręsti 

konfliktus visame pasaulyje ir formuotų 

pasaulinį valdymą, vaidmenį tarptautinių 

santykių srityje; todėl pabrėžia, kad būtina 

numatyti iš tikrųjų bendrą Europos 

užsienio ir saugumo politiką, grindžiamą 

strateginiu savarankiškumu ir jos 

integracija, be kita ko, atsižvelgiant į 

pajėgumus, pramonės ir operacijų srityse, 

kad būtų skatinami mūsų bendri interesai, 

taip pat mūsų principai ir vertybės;  

1. laikosi nuomonės, kad ES turėtų 

atlikti visavertės politinės ir ekonominės 

galios vaidmenį tarptautinių santykių 

srityje; todėl pabrėžia, kad būtina numatyti 

iš tikrųjų bendrą Europos užsienio ir 

saugumo politiką, kad būtų skatinami 

bendri valstybių narių interesai; pabrėžia, 

kad vadovaujamas Europos vaidmuo 

pasaulyje gali būti sustiprintas tik 

apibrėžus bendrus valstybių narių tikslus, 

atsižvelgiant į įvairiausius socialinius ir 

ekonominius poreikius; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/7 

Pakeitimas 7 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2018 

David McAllister 

Metinė bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2097(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 dalis 

 

2. yra įsitikinęs, kad nė viena ES 

valstybė narė pati viena negali veiksmingai 

reaguoti į šiandienos pasaulinius iššūkius; 

mano, kad valstybės narės, sutelkusios 

savo galias ES, gali pasaulinėje arenoje 

daryti įtaką, kurios jos nedarytų kitokiu 

atveju; yra įsitikinęs, kad 28 valstybės 

narės, siekiančios suformuluoti suderintas 

ir vieningas pozicijas ir atstovaujančios 

500 mln. piliečių, turi daugiau įtakos 

tarptautinėse derybose, propaguojant 

žmogaus teises ir atskaitomybę ir nustatant 

tarptautines taisykles bei politinius, 

demokratinius, aplinkos apsaugos, 

socialinius ir ekonominius standartus; be 

to, mano, kad ES piliečiams, kai juos 

apsaugo ES socialinis modelis, 

globalizacija gali suteikti galimybę, o ne 

kelti grėsmę, ir kad Europos ir 

nacionaliniai lyderiai turi aiškiai ir 

teigiamai informuoti apie šią galimybę; 

2. yra įsitikinęs, kad nė viena ES 

valstybė narė pati viena negali veiksmingai 

reaguoti į šiandienos pasaulinius iššūkius; 

mano, kad valstybės narės, sutelkusios 

savo galias ES, gali pasaulinėje arenoje 

daryti įtaką, kurios jos nedarytų kitokiu 

atveju; yra įsitikinęs, kad 28 valstybės 

narės, siekiančios suformuluoti suderintas 

ir vieningas pozicijas ir atstovaujančios 

500 mln. piliečių, turi daugiau įtakos 

tarptautinėse derybose, propaguojant 

žmogaus teises ir atskaitomybę ir nustatant 

tarptautines taisykles bei politinius, 

demokratinius, aplinkos apsaugos, 

socialinius ir ekonominius standartus;  

  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/8 

Pakeitimas 8 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2018 

David McAllister 

Metinė bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2097(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. apgailestauja dėl to, kad valstybės 

narės pernelyg dažnai teikia pirmenybę 

savo nacionaliniams interesams, 

nepaisydamos galimų pasekmių Europos 

lygmeniu, taip kenkdamos ES vienybei, 

nuoseklumui ir veiksmingumui, taigi jos, 

kaip pasaulinio masto veikėjos, 

patikimumui; ragina geriau paskirstyti 

atsakomybę, užtikrinti didesnį solidarumą 

ir stiprinti koordinavimą tarp ES ir jos 

valstybių narių; primena, jog būtina, kad 

Sąjungos išorės politikos priemonės būtų 

suderinamos tarpusavyje ir su kitomis 

politikos priemonėmis, turinčiomis išorės 

aspektą, taip pat, kad dėl jų būtų 

koordinuojama su tarptautiniais partneriais; 

mano, kad geras valstybių narių 

bendradarbiavimas yra būtinas siekiant 

apsaugoti mūsų demokratiją, bendras 

vertybes, laisvę ir mūsų socialinius bei 

aplinkos standartus; pabrėžia, jog reikia 

išplėsti valstybių narių, šalių partnerių ir 

tarptautinių organizacijų 

bendradarbiavimą;  

3. pabrėžia, kad valstybės narės gali 

pačios apibrėžti savo užsienio politiką ir 

kad tai turėtų būti traktuojama kaip 

galimybė spręsti diplomatines krizes ir 

gerinti ES ir trečiųjų valstybių 

diplomatinius bei ekonominius santykius, 

o ne kaip grėsmė; ragina geriau paskirstyti 

atsakomybę, užtikrinti didesnį solidarumą 

ir stiprinti koordinavimą tarp ES ir jos 

valstybių narių; primena, jog būtina, kad 

Sąjungos išorės politikos priemonės būtų 

suderinamos tarpusavyje ir su kitomis 

politikos priemonėmis, turinčiomis išorės 

aspektą, taip pat, kad dėl jų būtų 

koordinuojama su tarptautiniais partneriais; 

mano, kad geras valstybių narių 

bendradarbiavimas yra būtinas siekiant 

apsaugoti mūsų demokratiją, laisvę ir mūsų 

socialinius bei aplinkos standartus; 

pabrėžia, jog reikia išplėsti valstybių narių, 

šalių partnerių ir tarptautinių organizacijų 

bendradarbiavimą; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/9 

Pakeitimas 9 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2018 

David McAllister 

Metinė bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2097(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalies 2 įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 – įsipareigojimas užtikrinti 

daugiašališkumą ir taisyklėmis 

grindžiamą tarptautinę tvarką, remiant JT 

sistemai ir regioninėms organizacijoms, 

pvz., ESBO; 

– geras bendradarbiavimas su JT 

sistema ir regioninėmis organizacijomis, 

pvz., ESBO; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/10 

Pakeitimas 10 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2018 

David McAllister 

Metinė bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2097(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. ragina skirti pakankamai 

finansinių išteklių ES išorės veiksmams 

pagal kitą daugiametę finansinę 

programą (DFP) (2021–2027 m.) ir 

ragina ES orientuoti savo išteklius į 

strateginius prioritetus; primena apie 

svarbų ES išorės finansavimo priemonių 

vaidmenį propaguojant ES užsienio 

politikos interesus; pabrėžia, kad svarbu 

didinti išorės finansavimo priemonių 

suderinamumą, veiksmingumą, 

reagavimo galimybes ir lankstumą; 

pabrėžia, kad reikia tinkamai įtraukti 

Parlamentą į šių priemonių tikrinimą ir 

strateginį valdymą; laikosi nuomonės, kad 

dėl augančių iššūkių ES kaimynystėje ir 

už jos ribų reikia iš esmės padidinti išorės 

veiksmams skiriamus asignavimus ir labai 

sustiprinti civilines BSGP misijas;  

Išbraukta. 

Or. en 

 

 


