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5.12.2018 A8-0392/20 

Pakeitimas 20 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2018 

David McAllister 

Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo 

(2018/2097(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

24 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

24. mano, kad, nepaisant švelniosios 

galios ir institucijų stiprinimo svarbos, vien 

jų gali nepakakti, kad būtų galima daryti 

įtaką pasaulyje, kur galios politika ir kietoji 

galia tampa vis svarbesnės; mano, kad ES 

užsienio politikos veiksmingumas 

galiausiai didžia dalimi priklausys nuo 

veiksmingo švelniosios ir kietosios galios 

priemonių derinio, įskaitant atvirą dialogą, 

taip pat nuo jos gebėjimo rodyti pavyzdį ir 

nuo išteklių bei pajėgumų jam remti, 

įskaitant pakankamus finansinius 

išteklius, veiksmingą daugiašališkumą, 

švelniosios galios ir įtikinamos kietosios 

galios derinį, karinių pajėgumų sutelkimą 

ir valstybių narių pasirengimą nusileisti 

priimant sprendimus šioje srityje, taip pat 

bendradarbiavimą su NATO ir kitomis 

panašiai mąstančiomis šalimis; 

24. mano, kad, nepaisant švelniosios 

galios ir institucijų stiprinimo svarbos, vien 

jų gali nepakakti, kad būtų galima daryti 

įtaką pasaulyje, kur galios politika ir kietoji 

galia tampa vis svarbesnės; mano, kad ES 

užsienio politikos veiksmingumas 

galiausiai didžia dalimi priklausys nuo 

veiksmingo švelniosios ir kietosios galios 

priemonių derinio, įskaitant atvirą dialogą, 

taip pat nuo jos gebėjimo rodyti pavyzdį be 

pernelyg didelio EIVT biurokratizmo, nuo 

veiksmingo daugiašališkumo, švelniosios 

galios ir įtikinamos kietosios galios 

derinio, valstybių narių pasirengimo 

koordinuoti sprendimų priėmimą šioje 

srityje ir bendradarbiavimo su NATO ir 

kitomis panašiai mąstančiomis šalimis; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/21 

Pakeitimas 21 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2018 

David McAllister 

Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo 

(2018/2097(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

27 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

27. pabrėžia, kad naujų formatų, pvz., 

ES Saugumo Tarybos, kaip ragina 

Kanclerė A. Merkel ir Prezidentas 

E. Macron, kūrimas ir nauji glaudesnio 

koordinavimo Europos Sąjungoje ir su 

tarptautinėmis institucijomis būdai galėtų 

sudaryti palankesnes sąlygas 

veiksmingesniam sprendimų dėl BUSP 

priėmimo procesui; mano, kad kuriant šias 

struktūras kartu turėtų būti rengiami ir jų 

demokratinės priežiūros užtikrinimo 

mechanizmai; 

27. pabrėžia, kad naujų formatų, pvz., 

ES Saugumo Tarybos, kūrimas ir nauji 

glaudesnio koordinavimo Europos 

Sąjungoje ir su tarptautinėmis 

institucijomis būdai galėtų sudaryti 

palankesnes sąlygas veiksmingesniam 

sprendimų dėl BUSP priėmimo procesui; 

mano, kad kuriant šias struktūras kartu 

turėtų būti rengiami ir jų demokratinės 

priežiūros užtikrinimo mechanizmai, kai 

sprendimus priima valstybės narės, 

vadovaudamosi vieningumo taisykle ir 

nacionaliniams parlamentams pritarus; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/22 

Pakeitimas 22 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0392/2018 

David McAllister 

Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo 

(2018/2097(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

28 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

28. pritaria diskusijoms Europos 

Sąjungoje dėl naujų formatų, įskaitant 

pasiūlymą, kurį 2018 m. rugsėjo 12 d. 

pranešime apie Sąjungos padėtį išdėstė 

Komisijos Pirmininkas J.-C. Juncker, kad 

kvalifikuota balsų dauguma būtų 

balsuojama konkrečiose BUSP srityse, 

kuriose šiuo metu pagal Sutartis 

reikalaujama vieningumo, būtent 

žmogaus teisių klausimų, sankcijų ir 

civilinių misijų srityse; ragina valstybes 

nares išnagrinėti, kaip jos galėtų veikti 

veiksmingiau BUSP ir BSGP srityse; 

mano, kad taikant kvalifikuotą balsų 

daugumą būtų sudarytos sąlygos ES veikti 

ryžtingiau, greičiau ir veiksmingiau; 

ragina Europos Vadovų Tarybą imtis šios 

iniciatyvos pasinaudojant nuostata dėl 

pereigos (ES sutarties 31 straipsnio 3 

dalis); ragina Europos Vadovų Tarybą, 

vykdant platesnio masto diskusijas dėl ES 

politikos priemonių priėmimo balsų 

dauguma, apsvarstyti galimybę priimti 

sprendimus kvalifikuota balsų dauguma 

ir kitose BUSP srityse; pripažįsta, kad 

reikia ieškoti kūrybiškų sprendimų dėl 

būsimo Europos Sąjungos ir Jungtinės 

Karalystės bendradarbiavimo BUSP ir 

BSGP srityse, atsižvelgiant į jo 2018 m. 

kovo 14 d. rezoliucijoje dėl pagrindinių 

būsimų ES ir Jungtinės Karalystės 

Išbraukta. 
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santykių principų, išdėstytus principus; 

Or. en 

 

 


