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Pakeitimas 1
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
ID frakcijos vardu

Pranešimas A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės 
pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl 
Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui
(2019/2209(INI))

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
1 dalies g punktas

Pasiūlymas dėl rekomendacijos Pakeitimas

g) toliau laikytis subalansuoto 
požiūrio, taikant konkrečių šalių 
diferenciaciją Rytų partnerystės srityje ir 
išlaikant daugiašalės sistemos, kuri ir toliau 
yra svarbus visų Rytų partnerystės šalių 
atskaitos taškas, įtrauktį, suderinamumą ir 
nuoseklumą; vengti Rytų partnerystės 
suskaidymo pagal skirtingų šalių  
europinės integracijos siekius; laikytis 
nuomonės, kad ES ir Rytų partnerystės 
šalių bendradarbiavimo mastą ir 
intensyvumą turėtų lemti šalių užmojai ir 
jų reformų įgyvendinimas; pripažinti, kad 
su Sakartvelu, Moldovos Respublika ir 
Ukraina pasirašyti asociacijos 
susitarimai / išsamios ir visapusiškos 
laisvosios prekybos erdvės (IVLPE) – tai 
įrodymas, kad taikomas diferencijuotas 
požiūris, ir jie turėtų lemti tvirtesnių 
dvišalių santykių formatus bei veiksmų 
gaires, grindžiamus principu „parama 
pagal pažangą“;

g) toliau laikytis subalansuoto 
požiūrio, taikant konkrečių šalių 
diferenciaciją Rytų partnerystės srityje ir 
išlaikant daugiašalės sistemos, kuri ir toliau 
yra svarbus visų Rytų partnerystės šalių 
atskaitos taškas, įtrauktį, suderinamumą ir 
nuoseklumą; vengti Rytų partnerystės 
suskaidymo pagal skirtingų šalių europinės 
integracijos siekius; laikytis nuomonės, kad 
ES ir Rytų partnerystės šalių 
bendradarbiavimo mastą ir intensyvumą 
turėtų lemti šalių užmojai ir jų reformų 
įgyvendinimas;
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Pakeitimas 2
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Pranešimas A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui 
ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų 
partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui
(2019/2209(INI))

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
1 dalies b t punktas

Pasiūlymas dėl rekomendacijos Pakeitimas

bt) atsižvelgti į Ukrainos vyriausybės 
raginimus dislokuoti didesnes tarptautines 
taikos palaikymo pajėgas Ukrainos ir 
Rusijos pasienyje bei Luhansko ir 
Donetsko srityse; kai tik bus įmanoma, 
visapusiškai įgyvendinant Minsko 
susitarimus konflikto šalims turėtų būti 
pasiūlyta dislokuoti ES vadovaujamą 
BSGP misiją, kuri padėtų vykdyti įvairias 
užduotis, pvz., šalinti minas, rengti vietos 
rinkimus ir užtikrinti laisvą prieigą 
humanitarinės pagalbos organizacijoms;

bt) atsižvelgti į tai, kad Minsko 
susitarimai dar neįgyvendinti;
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Pakeitimas 3
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
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Pranešimas A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui 
ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų 
partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui
(2019/2209(INI))

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
1 dalies h punktas

Pasiūlymas dėl rekomendacijos Pakeitimas

h) atsižvelgiant į konkrečioms šalims 
taikomą požiūrį, apsvarstyti galimybę 
sukurti trims asocijuotosioms šalims 
taikomą tvirtesnio bendradarbiavimo 
strategiją, pagal kurią būtų galima 
nustatyti reformų ir paramos 
investicijoms programą tokiose srityse 
kaip gebėjimų stiprinimas, transportas, 
infrastruktūra, junglumas, energetika, 
teisingumas ir skaitmeninė ekonomika, 
kurioje vėliau galėtų būti numatyta 
galimybė ją išplėsti likusioms Rytų 
partnerystės šalims remiantis atskirų šalių 
reformų įsipareigojimų ES ir padarytos 
pažangos įvertinimais, atsižvelgiant į tai, 
kad reikia išlaikyti Rytų partnerystės 
darną, ir laikantis įtraukties principo; šis 
dialogas galėtų apimti struktūrizuotus 
susitikimus Europos Vadovų Tarybos 
susitikimo metu su asocijuotųjų šalių 
vadovais ir reguliarų šių šalių atstovų 
dalyvavimą Europos Vadovų Tarybos 
darbo grupių ir komitetų posėdžiuose;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 4
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
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Pranešimas A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės 
pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl 
Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui
(2019/2209(INI))

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
D konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rekomendacijos Pakeitimas

D. kadangi glaudesnis ES ir Rytų 
partnerystės šalių bendradarbiavimas 
nėra linijinis procesas ir visavertį 
bendradarbiavimą galima pasiekti ir 
išlaikyti tik tuo atveju, jei konstitucinio ir 
teisėkūros proceso metu paisoma 
pagrindinių Europos vertybių ir principų 
ir jei užtikrinama kova su korupcija, 
organizuotu nusikalstamumu, pinigų 
plovimu, oligarchinėmis struktūromis ir 
nepotizmu; vis dėlto pabrėžia, kad rimtais 
regreso atvejais bendradarbiavimas gali 
būti atšauktas;

D. kadangi sunkumai siekiant ES 
tikslų, su kuriais susiduria visos Rytų 
partnerystės šalys, rodo pačios 
partnerystės ribas, ypač įgyvendinant 
veiksmingą strategiją dėl šešių šalių, 
kurios yra toli viena nuo kitos geografiniu 
požiūriu ir labai skirtingos ekonominiu, 
socialiniu ir kultūriniu požiūriais;
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Pakeitimas 5
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
ID frakcijos vardu

Pranešimas A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės 
pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl 
Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui
(2019/2209(INI))

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
G konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rekomendacijos Pakeitimas

G. kadangi nuo tada, kai buvo 
inicijuota Rytų partnerystė, šalyse 
partnerėse matomas skirtingas politinių ir 
ekonominių reformų vykdymo tempas ir 
taip yra tiek dėl vidaus, tiek išorės 
veiksnių, ir vykdant šias reformas dar 
nepasiektas toks lygis, kad jos būtų 
negrįžtamos;

G. kadangi nuo tada, kai buvo 
inicijuota Rytų partnerystė, šalyse 
partnerėse pasireiškė ekonominis ir 
finansinis nestabilumas, o dėl santykių su 
Rytų partnerystės šalimis ES kyla nemažai 
su šių šalių silpna valstybės struktūra 
susijusių problemų ir pavojų, kaip antai 
korupcija, neteisėta prekyba, terorizmas ir 
etniniai bei teritoriniai konfliktai;
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Pakeitimas 6
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
ID frakcijos vardu

Pranešimas A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės 
pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl 
Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui
(2019/2209(INI))

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
N konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rekomendacijos Pakeitimas

N. kadangi Europos gerovė ir 
saugumas yra glaudžiai susiję su mūsų 
kaimyninių šalių, ypač Rytų partnerystės 
šalių, padėtimi; kadangi Rytų partneryste 
siekiama bendrų gerų kaimyninių 
santykių ir regioninio bendradarbiavimo 
tikslų, o persvarstyta Europos kaimynystės 
politika turėtų būti skatinami ir stiprinami 
gebėjimai spręsti dvišalius ginčus ir siekti 
Rytų kaimyninių šalių visuomenių 
susitaikymo;

N. kadangi Europos gerovė ir 
saugumas yra glaudžiai susiję su mūsų 
kaimyninių šalių, ypač Rytų partnerystės 
šalių, padėtimi; kadangi turint omenyje tai, 
kad ES užsienio politika savo pobūdžiu 
yra ribota ir fragmentiška, nes šioje srityje 
nėra Europos intereso, Europos veiksmais 
niekada nebuvo pavykę pašalinti grėsmių 
saugumui regione ar užkirsti joms kelio, 
tačiau naudojantis ekonomine įtaka, jie 
dažnai pasitarnauja kaip politinės naudos 
siekimo, taip pat kaip spaudimo ir 
geopolitinės kovos su kitomis ES 
nepriklausančiomis valstybėmis 
priemonė;
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Pakeitimas 7
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
ID frakcijos vardu

Pranešimas A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės 
pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl 
Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui
(2019/2209(INI))

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
1 dalies a punktas

Pasiūlymas dėl rekomendacijos Pakeitimas

a) pripažinti, kad Rytų partnerės 
prisiima vis daugiau įsipareigojimų ir 
atsakomybės už Rytų partnerystės 
iniciatyvą; pabrėžti, kad svarbu siekti 
taikyti nuolatines veiksmingo 
bendradarbiavimo, intensyvaus dialogo ir 
glaudžių ryšių įgyvendinant Rytų 
partnerystę paskatas, kurias sustiprintų 
Rytų partnerystės politikos 
transformacinis poveikis, nes taip 
remiamos reformos, kurias vykdant 
užtikrinami teigiami politiniai, socialiniai, 
ekonominiai ir teisiniai pokyčiai Rytų 
partnerystės šalyse, atsižvelgiant į jų 
užmojų ES atžvilgiu lygį; pabrėžti 
asocijuotųjų šalių siekį palaikyti vis 
glaudesnius santykius su ES; patvirtinti 
Rytų partnerystės šalių partnerių suverenią 
teisę laisvai pasirinkti savo 
bendradarbiavimo su ES ar integracijos į 
ją lygį ir nepaisyti bet kokio išorės 
spaudimo dėl savo pasirinkimo;

a) patvirtinti Rytų partnerystės šalių 
partnerių suverenią teisę laisvai pasirinkti 
savo bendradarbiavimo su ES lygmenį 
pagal savo politines, socialines, teisines ar 
ekonomines gaires ir nepaisyti bet kokio 
išorės spaudimo dėl savo pasirinkimo;
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Pakeitimas 8
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
ID frakcijos vardu

Pranešimas A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės 
pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl 
Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui
(2019/2209(INI))

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
1 dalies b punktas

Pasiūlymas dėl rekomendacijos Pakeitimas

b) pabrėžti, kad pagal ES sutarties 
49 straipsnį kiekviena Europos valstybė, 
gerbianti ES sutarties 2 straipsnyje 
nurodytas vertybes – žmogaus orumą, 
laisvę, demokratiją, lygybę, teisinę 
valstybę ir žmogaus teises, įskaitant 
mažumoms priklausančių asmenų teises, 
gali pareikšti norą tapti ES nare; pripažinti, 
kad, nors pagal Rytų partnerystę stojimas 
nenumatytas, Rytų partnerystės politika 
gali palengvinti laipsniškos integracijos į 
ES procesą; laikytis nuomonės, kad tiek 
ES, tiek atitinkama Rytų partnerystės šalis 
turi būti gerai pasirengusi galimam 
stojimo procesui, atsižvelgiant į būsimų 
ES reformų procesą ir šalies partnerės 
teisės aktų derinimą su ES acquis, taip pat 
į tai, ar šalis partnerė atitinka narystės ES 
kriterijus; užtikrinti, kad visapusiškas 
galiojančių ES ir Rytų partnerystės šalių 
susitarimų įgyvendinimas būtų pirmasis 
žingsnis šiame laipsniškos integracijos 
procese;

b) pabrėžti, kad pagal Rytų 
partnerystę nenumatytas galimas Rytų 
partnerystės šalių stojimas; pripažinti, kad 
pagal ES sutarties 49 straipsnį teoriškai 
kiekviena Europos valstybė, gerbianti ES 
sutarties 2 straipsnyje nurodytas vertybes – 
žmogaus orumą, laisvę, demokratiją, 
lygybę, teisinę valstybę ir žmogaus teises, 
įskaitant mažumoms priklausančių asmenų 
teises, gali pareikšti norą tapti ES nare;
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Pakeitimas 9
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
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Pranešimas A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės 
pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl 
Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui
(2019/2209(INI))

Pasiūlymas dėl rekomendacijos
1 dalies c punktas

Pasiūlymas dėl rekomendacijos Pakeitimas

c) greitai imtis laikytis strateginės ir į 
ateitį orientuotos kito Rytų partnerystės 
dešimtmečio po 2020 m. vizijos, siekiant 
visų pirma piliečiams suteikti naudos, 
stiprinti atsparumą, skatinti tvarią plėtrą, 
užtikrinti negrįžtamo pobūdžio pasiekimus 
ir plėtoti ES ir Rytų partnerystės šalių 
bendradarbiavimo bei integracijos 
procesą, nes tai atitinka pačios ES 
saugumo ir ekonominius interesus;

c) atlikti išsamią Rytų partnerystės 
ekonominės veiklos rezultatų ir 
geopolitinių pasekmių analizę, be kita ko, 
politiniu lygmeniu, siekiant užtikrinti 
apčiuopiamus ES ir Rytų partnerystės šalių 
bendradarbiavimo rezultatus ateinantį 
dešimtmetį;

Or. en


