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5.12.2018 A8-0392/11 

Pakeitimas 11 

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 

10 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

10. ragina EIVT kurti problemų 

sprendimo koalicijas su panašiai 

mąstančiomis šalimis, siekiant remti ir 

propaguoti taisyklėmis grindžiamą 

tarptautinę tvarką, daugiašališkumą ir 

laisvą bei sąžiningą prekybą, taip pat 

siekti bendradarbiavimu pagrįstų 

pasaulinių problemų, įskaitant galios 

pusiausvyros pasikeitimą, sprendimų; 

ragina EIVT bendradarbiauti su 

besiformuojančios rinkos ekonomikos 

šalimis teikiant visuotines viešąsias 

gėrybes, pvz., užtikrinant taiką ir 

saugumą, be kita ko, bendradarbiaujant 

vykdant krizių prevencijos ir valdymo 

veiksmus visame pasaulyje, taip pat 

klimato kaitos švelninimo, įskaitant tvarų 

gamtos išteklių valdymą, švarų orą ir 

vandenį bei neužterštą žemę, taip pat 

žmogaus teisių gynimo ir propagavimo bei 

finansinio stabilumo srityse; primena, kad 

siekiant remti šiuos tikslus labai svarbūs 

yra tarpparlamentiniai ryšiai; 

Išbraukta. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/12 

Pakeitimas 12 

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 

11 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

11. smerkia nuolatinį Rusijos veto 

teisės naudojimą JT Saugumo Taryboje ir 

mano, kad tai sumenkina tarptautines 

pastangas užtikrinti taiką ir spręsti 

konfliktus; pažymi, kad dėl aklaviečių 

Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje 

tarptautinė bendruomenė negali imtis 

veiksmų ir trukdoma spręsti krizes; dar 

kartą prašo valstybių narių remti JT 

Saugumo Tarybos sudėties ir veikimo 

reformas; pabrėžia, kad ES yra 

įsipareigojusi stiprinti tarptautinį 

Jungtinių Tautų vaidmenį; 

11. pažymi, kad dėl aklaviečių 

Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje 

tarptautinė bendruomenė negali imtis 

veiksmų ir trukdoma spręsti krizes; dar 

kartą prašo valstybių narių remti JT 

Saugumo Tarybos sudėties ir veikimo 

reformas; pabrėžia, kad ES yra 

įsipareigojusi bendradarbiauti su 

Jungtinėmis Tautomis; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/13 

Pakeitimas 13 

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 

12 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

12. pažymi, kad ES atliko svarbų 

vaidmenį švelninant ir sprendžiant 

užsienio politikos krizes, visų pirma, 

kai kurios valstybės narės imasi 

vadovauti remiant visai Sąjungai, 

pvz., kaip Normandijos formato 

derybose arba ES 3+3 derybose su 

Iranu; mano, kad siekiant didesnio 

bendradarbiavimo saugumo ir 

gynybos srityje ilgiuoju laikotarpiu, 

prireikus, valstybių narių ad hoc 

koalicijomis, galinčiomis imtis 

veiksmų greitai reaguojant į 

tarptautines krizes, būtų galima 

užtikrinti didesnį ES išorės veiksmų 

lankstumą ir reagavimą, trumpuoju 

laikotarpiu sprendžiant 

besikeičiančios padėties problemas, 

mažinant spaudimą valstybėms 

narėms pasiekti visuotinį sutarimą; 

 

12. pažymi, kad ES atliko svarbų 

vaidmenį švelninant ir sprendžiant užsienio 

politikos krizes, visų pirma, kai kurios 

valstybės narės imasi vadovauti remiant 

visai Sąjungai, pvz., kaip Normandijos 

formato derybose arba ES 3+3 derybose su 

Iranu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/14 

Pakeitimas 14 

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 

14 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

14. supranta, kad grėsmių artumas 

sąlygoja politikos prioritetus; vis dėlto 

ragina visas valstybes nares paisyti 

Sutartyse (Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo 80 straipsnis) įtvirtinto 

solidarumo principo ir imtis būtinų 

veiksmų siekiant bendrai reaguoti į 

migracijos krizę, kaip kad visos valstybės 

narės solidariai reagavo į problemas, 

kylančias dėl atkaklios Rusijos ir Kinijos 

ekonominiame ir saugumo kontekste; taip 

pat mano, kad dabartinės krizės patikrino 

valstybių narių pasiryžimą veiksmingiau 

bendradarbiauti, kad būtų atremti bendri 

iššūkiai; ragina toliau teikti humanitarinę 

pagalbą ir paramą per konfliktą 

nukentėjusiems gyventojams; 

14. supranta, kad grėsmių artumas 

sąlygoja politikos prioritetus; taip pat 

mano, kad dabartinės krizės patikrino 

valstybių narių pasiryžimą veiksmingiau 

bendradarbiauti, kad būtų atremti bendri 

iššūkiai; ragina toliau teikti humanitarinę 

pagalbą ir paramą per konfliktą 

nukentėjusiems gyventojams; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/15 

Pakeitimas 15 

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 

15 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

15. pažymi, kad vidaus ir išorės 

saugumas yra vis labiau susiję; pabrėžia, 

kad būtina didinti vidinį ES atsparumą 

kišimuisi iš išorės ir kartu su tarptautiniais 

partneriais parengti bendrą strategiją, 

siekiant apsaugoti ypatingos svarbos 

infrastruktūrą ir pagrindines institucijas bei 

mūsų demokratijos bruožus; pritaria 

Komisijai ir Komisijos pirmininko 

pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai 

įgaliotinei, kad, kaip rizikos mažinimo 

strategijos dalis, būtų toliau didinamas ES 

atsparumas teroristiniams išpuoliams, visų 

pirma džihadistų terorizmui, kuris šiandien 

yra vienas iš pagrindinių viešajam 

saugumui ES kylančių iššūkių, 

radikalizacijai, neteisėtai migracijai, 

nuolatiniam cheminio ginklo naudojimui, 

propagandai, dezinformacijos 

kampanijoms internete ir realiame 

gyvenime, Rusijos bandymams vykdyti 

kibernetinius išpuolius ir kištis į rinkimų 

bei referendumų kampanijas ir kitoms 

hibridinėms grėsmėms, kurioms atremti 

reikia greitų, ryžtingų ir koordinuotų kovos 

su jomis veiksmų; pabrėžia, kad turėtų būti 

imamasi visų įmanomų priemonių, kad 

būtų išvengta bet kokio kišimosi į 2019 m. 

Europos Parlamento rinkimus; 

15. pažymi, kad vidaus ir išorės 

saugumas yra vis labiau susiję; pabrėžia, 

kad būtina didinti vidinį ES atsparumą 

kišimuisi iš išorės ir kartu su tarptautiniais 

partneriais parengti bendrą strategiją, 

siekiant apsaugoti ypatingos svarbos 

infrastruktūrą ir pagrindines institucijas bei 

mūsų demokratijos bruožus; pritaria 

Komisijai ir Komisijos pirmininko 

pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai 

įgaliotinei, kad, kaip rizikos mažinimo 

strategijos dalis, būtų toliau didinamas ES 

atsparumas teroristiniams išpuoliams, visų 

pirma džihadistų terorizmui, kuris šiandien 

yra vienas iš pagrindinių viešajam 

saugumui ES kylančių iššūkių, 

radikalizacijai, neteisėtai migracijai, 

nuolatiniam cheminio ginklo naudojimui, 

propagandai, dezinformacijos 

kampanijoms internete ir realiame 

gyvenime, bandymams vykdyti 

kibernetinius išpuolius ir kištis į rinkimų 

bei referendumų kampanijas ir kitoms 

hibridinėms grėsmėms, kurioms atremti 

reikia greitų, ryžtingų ir koordinuotų kovos 

su jomis veiksmų; pabrėžia, kad turėtų būti 

imamasi visų įmanomų priemonių, kad 

būtų išvengta bet kokio kišimosi į 2019 m. 

Europos Parlamento rinkimus; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/16 

Pakeitimas 16 

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 

16 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

16. pabrėžia, kad transatlantinė 

partnerystė susiduria su daugeliu problemų 

ir sutrikimų trumpuoju laikotarpiu, tačiau ir 

toliau yra būtina siekiant saugumo ir 

gerovės abipus Atlanto; apgailestauja dėl 

to, kad JAV palaipsniui traukiasi iš 

daugiašalės, taisyklėmis pagrįstos 

pasaulio tvarkos, visų pirma 

pasitraukdamos iš Paryžiaus susitarimo, 

BVVP, Partnerystės abipus Ramiojo 

vandenyno (TPP) susitarimo ir JT 

žmogaus teisių tarybos, stabdo savo 

finansavimą Jungtinių Tautų pagalbos ir 

darbų agentūrai Palestinos pabėgėliams 

Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) ir 

įvairioms JT agentūroms bei 

daugiašaliams forumams, taip pat dėl to, 

kad užsipuola Tarptautinį baudžiamąjį 

teismą (TBT); ragina ES, reaguojant į 

tokius sprendimus, parodyti vienybę, 

tvirtumą ir proporcingumą, dar kartą 

patvirtinti visapusišką paramą BVVP, 

užtikrinti apčiuopiamus ekonominius 

rezultatus bendradarbiaujant su Iranu ir 

apsaugoti Europos įmones, investuojančias 

Irane nepaisant JAV sankcijų; be to, ragina 

ES padidinti pastangas klimato kaitos 

politikos diplomatijos srityje ir įtraukti 

Paryžiaus susitarimo laikymąsi į visus 

prekybos ir investicijų susitarimus; 

16. pabrėžia, kad transatlantinė 

partnerystė susiduria su daugeliu problemų 

ir sutrikimų trumpuoju laikotarpiu, tačiau ir 

toliau yra būtina siekiant saugumo ir 

gerovės abipus Atlanto; pažymi, kad ES 

dar karta patvirtina savo visapusišką 

paramą BVVP, siekiant užtikrinti 

apčiuopiamus ekonominius rezultatus 

bendradarbiaujant su Iranu ir apsaugoti 

Europos įmones, investuojančias Irane 

nepaisant JAV sankcijų; 
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5.12.2018 A8-0392/17 

Pakeitimas 17 

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 

19 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

19. pakartoja, kad ES įsipareigojusi 

remti savo partnerių suverenitetą, 

nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą; 

pabrėžia, kad reikia spręsti visus 

įšaldytuosius konfliktus pagal tarptautinę 

teisę, normas ir principus, didinti paramą 

nuo konfliktų nukentėjusiems 

gyventojams, šalies viduje perkeltiems 

asmenims ir pabėgėliams ir kovoti su 

trečiųjų šalių, ypač Rusijos, bandymais 

destabilizuoti padėtį; pakartoja, kad 

smerkia Rusijos įvykdytą Krymo aneksiją 

ir karinę intervenciją Rytų Ukrainoje; 
ragina toliau dėti pastangas siekiant 

užtikrinti Minsko susitarimų įgyvendinimą 

ir ragina toliau taikyti ES sankcijas 

Rusijai iki tol, kol ji pradės vykdyti šiuos 

susitarimus; be to smerkia nuolat 

vykdomą militarizavimą ir blogėjančią 

saugumo ir humanitarinę padėtį 

okupuotuose Gruzijos Abchazijos ir 

Cchinvalio / Pietų Osetijos teritorijose ir 

ragina Rusiją vykdyti savo įsipareigojimus 

pagal tarpininkaujant ES 2008 m. 

sudarytą susitarimą dėl ugnies 

nutraukimo; 

19. pakartoja, kad ES įsipareigojusi 

remti savo partnerių suverenitetą, 

nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą; 

pabrėžia, kad reikia spręsti visus 

įšaldytuosius konfliktus pagal tarptautinę 

teisę, normas ir principus, didinti paramą 

nuo konfliktų nukentėjusiems 

gyventojams, šalies viduje perkeltiems 

asmenims ir pabėgėliams ir kovoti su 

trečiųjų šalių bandymais destabilizuoti 

padėtį; ragina toliau dėti pastangas siekiant 

užtikrinti Minsko susitarimų įgyvendinimą 

ir ragina ES stabilizuoti diplomatinius ir 

ekonominius santykius su Rusija 

nutraukiant sankcijų taikymą; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/18 

Pakeitimas 18 

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 

21 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

21. pabrėžia, kad ES turi atlikti 

vadovaujamą vaidmenį Artimuosiuose 

Rytuose ir Persijos įlankos regione 

ryžtingai naudodama savo švelniąją galią ir 

užtikrindama visapusišką visų galiojančių 

asociacijos susitarimų įgyvendinimą; labai 

apgailestauja dėl JAV vyriausybės priimto 

sprendimo perkelti JAV ambasadą 

Izraelyje iš Tel Avivo į Jeruzalę; ragina 
ES būti varomąja jėga atkuriant tikrą 

taikos procesą Artimuosiuose Rytuose, 

pagal kurį būtų siekiama dviejų valstybių 

sambūviu pagrįsto sprendimo; dar kartą 

patvirtina, koks svarbus JT vadovaujamas 

Ženevos procesas siekiant išspręsti 

konfliktą Sirijoje pagal JT Saugumo 

Tarybos rezoliuciją Nr. 2254; smerkia 

Rusijos ir Irano paramą B. Assado 

režimui, jo karo nusikaltimus bei 

nusikaltimus žmoniškumui ir ragina ES bei 

valstybes nares dėti visas pastangas, kad 

būtų nutraukti nusikaltimai prieš Sirijos 

žmones ir, visų pirma, nutrauktas cheminių 

ginklų naudojimas prieš juos; 

21. pabrėžia, kad ES turi atlikti 

vadovaujamą vaidmenį Artimuosiuose 

Rytuose ir Persijos įlankos regione 

ryžtingai naudodama savo švelniąją galią ir 

užtikrindama visapusišką visų galiojančių 

asociacijos susitarimų įgyvendinimą; 

pažymi, kad ES siekia dviejų valstybių 

sambūviu pagrįsto sprendimo; dar kartą 

patvirtina, koks svarbus JT vadovaujamas 

Ženevos procesas siekiant išspręsti 

konfliktą Sirijoje pagal JT Saugumo 

Tarybos rezoliuciją Nr. 2254; smerkia bet 

kokią paramą pagrindinėms 

konfliktuojančioms grupėms Sirijoje ir jų 
karo nusikaltimus bei nusikaltimus 

žmoniškumui ir ragina ES bei valstybes 

nares dėti visas pastangas, kad būtų 

nutraukti nusikaltimai prieš Sirijos žmones 

ir, visų pirma, nutrauktas cheminių ginklų 

naudojimas prieš juos; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/19 

Pakeitimas 19 

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 

23 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

23. po prezidento ir parlamento 

rinkimų regione dar kartą patvirtina savo 

įsipareigojimą toliau megzti glaudžius 

ryšius su Lotynų Amerikos šalimis, 

skatinant ginti demokratiją, teisinės 

valstybės principą ir žmogaus teises, nes jie 

yra didesnės integracijos ir 

bendradarbiavimo pagrindas; reiškia didelį 

susirūpinimą dėl to, kad Kuboje, 

Nikaragvoje ir Venesueloje nepaisoma 

demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės 

valstybės principų; susirūpinęs atkreipia 

dėmesį į rinkimų Brazilijoje raidą ir tikisi, 

kad naujoji vyriausybė toliau laikysis 

demokratijos ir teisinės valstybės 

principų; palankiai vertina visų susijusių 

šalių pastangas, dedamas Kolumbijos 

taikos procese; pakartoja, kad visapusiškai 

remia šį taikos procesą ir jo veiksmingą 

įgyvendinimą; 

23. po prezidento ir parlamento 

rinkimų regione dar kartą patvirtina savo 

įsipareigojimą toliau megzti glaudžius 

ryšius su Lotynų Amerikos šalimis, 

skatinant ginti demokratiją, teisinės 

valstybės principą ir žmogaus teises, nes jie 

yra didesnės integracijos ir 

bendradarbiavimo pagrindas; reiškia didelį 

susirūpinimą dėl to, kad Kuboje, 

Nikaragvoje ir Venesueloje nepaisoma 

demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės 

valstybės principų; atkreipia dėmesį į 

rinkimų Brazilijoje raidą; palankiai vertina 

visų susijusių šalių pastangas, dedamas 

Kolumbijos taikos procese; pakartoja, kad 

visapusiškai remia šį taikos procesą ir jo 

veiksmingą įgyvendinimą; 

Or. en 

 

 


