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13.1.2021 A9-0266/1

Pakeitimas 1
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0266/2020
David McAllister
2020 m. metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo
(2020/2206(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. atkreipia dėmesį į tai, kad ES yra 
įsipareigojusi stiprinti JT vaidmenį 
tarptautinėje arenoje, ir šiuo tikslu 
pabrėžia, jog būtina pertvarkyti Jungtinių 
Tautų sistemą, kad visų agentūrų, 
organizacijų ir programų veiksmai būtų 
nuoseklesni, siekiant užtikrinti, kad būtų 
pasiekti Darnaus vystymosi darbotvarkės 
iki 2030 m. tikslai; dar kartą ragina 
valstybes nares pritarti Saugumo tarybos 
sudėties ir veiklos reformoms, kad ši taryba 
taptų veiksmingesnė ir operatyvesnė 
siekiant užtikrinti taiką pasaulyje, o jos 
darbotvarkė apimtų ne tik karinį saugumą, 
bet ir pabėgėlių bei perkeltų asmenų 
judėjimą, aprūpinimą maistu, klimato kaitą 
ir kovą su pandemijomis;

17. atkreipia dėmesį į tai, kad ES yra 
įsipareigojusi stiprinti JT vaidmenį 
tarptautinėje arenoje, ir šiuo tikslu 
pabrėžia, jog būtina pertvarkyti Jungtinių 
Tautų sistemą, kad visų agentūrų, 
organizacijų ir programų veiksmai būtų 
nuoseklesni, siekiant užtikrinti, kad būtų 
pasiekti Darnaus vystymosi darbotvarkės 
iki 2030 m. tikslai; dar kartą ragina 
valstybes nares pritarti Saugumo tarybos 
sudėties ir veiklos reformoms, kad ši taryba 
taptų veiksmingesnė ir operatyvesnė 
siekiant užtikrinti taiką pasaulyje, o jos 
darbotvarkė apimtų ne tik karinį saugumą, 
bet ir pabėgėlių bei perkeltų asmenų 
judėjimą, aprūpinimą maistu, klimato kaitą 
ir kovą su pandemijomis; palankiai vertina 
tai, kad 2021 m. sausio 22 d. įsigalios JT 
branduolinio ginklo uždraudimo sutartis 
(TPNW), ir ragina valstybes nares sekti 
Australijos, Maltos ir Airijos bei kitų 83 
valstybių pavyzdžiu ir pasirašyti šią 
sutartį;
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13.1.2021 A9-0266/2

Pakeitimas 2
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0266/2020
David McAllister
2020 m. metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo
(2020/2206(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. pakartoja savo įsipareigojimą dėl 
plėtros kaip pagrindinės pokyčius 
skatinančios ES politikos ir palankiai 
vertina persvarstytą Komisijos metodiką ir 
jos didesnį dėmesį politiniam plėtros 
proceso pobūdžiui; pritaria Vakarų 
Balkanų šalių europinei perspektyvai ir 
palankiai vertina tai, kad ES valstybės 
narės dar kartą patvirtino tvirtą paramą šiai 
perspektyvai, kaip nurodyta 2020 m. 
gegužės 6 d. Zagrebo deklaracijoje, taip pat 
sprendimą pradėti stojimo derybas su 
Albanija ir Šiaurės Makedonija; ragina 
Tarybą ir Komisiją nedelsiant pradėti 
tarpvyriausybines konferencijas su šiomis 
dviem šalimis ir apskritai paspartinti 
stojimo procesą, nes Vakarų Balkanų šalys 
geografiniu, istoriniu ir kultūriniu požiūriu 
yra Europos dalis; pabrėžia, kad šių šalių 
integracija į ES yra labai svarbi viso 
žemyno stabilumui ir saugumui, taip pat 
ES įtakai regione ir už jo ribų; pabrėžia, 
kad stojimo procesas turėtų paskatinti 
tvarią demokratinę, ekonominę ir 
ekologinę pertvarką bei socialinę 
konvergenciją, taip pat užtikrinti 
kaimyninius santykius ir regioninį 
bendradarbiavimą; primena, kad plėtros 
procesas grindžiamas nuopelnais ir 
paremtas griežtomis ir teisingomis 
sąlygomis pagal Kopenhagos kriterijus; 
pakartoja, kad reformų įgyvendinimas turi 

20. pakartoja savo įsipareigojimą dėl 
plėtros kaip pagrindinės pokyčius 
skatinančios ES politikos ir palankiai 
vertina persvarstytą Komisijos metodiką ir 
jos didesnį dėmesį politiniam plėtros 
proceso pobūdžiui; pritaria Vakarų 
Balkanų šalių europinei perspektyvai ir 
palankiai vertina tai, kad ES valstybės 
narės dar kartą patvirtino tvirtą paramą šiai 
perspektyvai, kaip nurodyta 2020 m. 
gegužės 6 d. Zagrebo deklaracijoje, taip pat 
sprendimą pradėti stojimo derybas su 
Albanija ir Šiaurės Makedonija; ragina 
Tarybą ir Komisiją nedelsiant pradėti 
tarpvyriausybines konferencijas su šiomis 
dviem šalimis ir apskritai paspartinti 
stojimo procesą, nes Vakarų Balkanų šalys 
geografiniu, istoriniu ir kultūriniu požiūriu 
yra Europos dalis; ypač primygtinai ragina 
Bulgariją nebeprieštarauti 
tarpvyriausybinės konferencijos su 
Šiaurės Makedonija atidarymui; pabrėžia, 
kad šių šalių integracija į ES yra labai 
svarbi viso žemyno stabilumui ir 
saugumui, taip pat ES įtakai regione ir už 
jo ribų; pabrėžia, kad stojimo procesas 
turėtų paskatinti tvarią demokratinę, 
ekonominę ir ekologinę pertvarką bei 
socialinę konvergenciją, taip pat užtikrinti 
kaimyninius santykius ir regioninį 
bendradarbiavimą; primena, kad plėtros 
procesas grindžiamas nuopelnais ir 
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būti juntamas vietoje, ir pabrėžia, kad 
reikia nustatyti aiškius, skaidrius ir 
nuoseklius stojimo kriterijus, taip pat 
nuolatinę politinę, finansinę (PNPP III) ir 
techninę paramą viso proceso metu, aiškiai 
įvertinant pažangą; pabrėžia, kad šalys 
kandidatės ir galimos šalys kandidatės 
turėtų laikytis susijusių Komisijos 
pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos 
vyriausiojo įgaliotinio BUSP srities 
deklaracijų ES vardu bei Tarybos 
sprendimų;

paremtas griežtomis ir teisingomis 
sąlygomis pagal Kopenhagos kriterijus; 
pakartoja, kad reformų įgyvendinimas turi 
būti juntamas vietoje, ir pabrėžia, kad 
reikia nustatyti aiškius, skaidrius ir 
nuoseklius stojimo kriterijus, taip pat 
nuolatinę politinę, finansinę (PNPP III) ir 
techninę paramą viso proceso metu, aiškiai 
įvertinant pažangą; pabrėžia, kad šalys 
kandidatės ir galimos šalys kandidatės 
turėtų laikytis susijusių Komisijos 
pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos 
vyriausiojo įgaliotinio BUSP srities 
deklaracijų ES vardu bei Tarybos 
sprendimų;
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13.1.2021 A9-0266/3

Pakeitimas 3
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0266/2020
David McAllister
2020 m. metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo
(2020/2206(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
47 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

47. atsižvelgdamas į tai, ragina imtis 
tikslinių ir įvairialypių veiksmų regione 
pasinaudojant bendru ES naratyvu, kad taip 
būtų galima skatinti vykdyti strategijas, 
kurios padėtų kartu įveikti bendrus 
iššūkius, pvz., susijusius su taikos, 
saugumo ir klestėjimo puoselėjimu, ir kartu 
užtikrinti bendrą atsaką susidūrus su 
klimato kaitos keliamomis grėsmėmis; 
pabrėžia Lotynų Amerikos svarbą Europos 
Sąjungai ir ragina ir toliau laikyti šį regioną 
geostrateginiu požiūriu labai svarbiu 
bendrai užsienio ir saugumo politikai, 
ryšium su tuo dalyvauti skatinant 
demokratiją ir žmogaus teises šiame 
regione ir pagelbėti šio regiono 
ekonominio vystymosi procese; pabrėžia, 
kad pagarba teisinei valstybei ir stabiliai 
politinei ir teisinei sistemai, įskaitant kovą 
su korupcija ir nebaudžiamumu, taip pat 
pažanga siekiant demokratijos ir pagarbos 
pagrindinėms laisvėms bei jų skatinimas 
yra kertiniai gilesnės integracijos ir 
bendradarbiavimo su Lotynų Amerikos ir 
Karibų regiono šalimis elementai; 
pabrėžia, kad svarbu tęsti ir užbaigti 
visuotinių susitarimų su Čile ir Meksika, 
taip pat ES ir MERCOSUR asociacijos 
susitarimo peržiūrą, ir pabrėžia, kad tai 
yra itin svarbios ES sąjungininkės ir 
partnerės; reiškia didelį susirūpinimą dėl 
to, kad nesilaikoma demokratijos ir teisinės 

47. atsižvelgdamas į tai, ragina imtis 
tikslinių ir įvairialypių veiksmų regione 
pasinaudojant bendru ES naratyvu, kad taip 
būtų galima skatinti vykdyti strategijas, 
kurios padėtų kartu įveikti bendrus 
iššūkius, pvz., susijusius su taikos, 
saugumo ir klestėjimo puoselėjimu, ir kartu 
užtikrinti bendrą atsaką susidūrus su 
klimato kaitos keliamomis grėsmėmis; 
pabrėžia Lotynų Amerikos svarbą Europos 
Sąjungai ir ragina ir toliau laikyti šį regioną 
geostrateginiu požiūriu labai svarbiu 
bendrai užsienio ir saugumo politikai, 
ryšium su tuo dalyvauti skatinant 
demokratiją ir žmogaus teises šiame 
regione ir pagelbėti šio regiono 
ekonominio vystymosi procese; pabrėžia, 
kad pagarba teisinei valstybei ir stabiliai 
politinei ir teisinei sistemai, įskaitant kovą 
su korupcija ir nebaudžiamumu, taip pat 
pažanga siekiant demokratijos ir pagarbos 
pagrindinėms laisvėms bei jų skatinimas 
yra kertiniai gilesnės integracijos ir 
bendradarbiavimo su Lotynų Amerikos ir 
Karibų regiono šalimis elementai; reiškia 
didelį susirūpinimą dėl to, kad nesilaikoma 
demokratijos ir teisinės valstybės principų, 
ir dėl išpuolių prieš demokratiškai išrinktus 
opozicijos lyderius, žurnalistus, studentus, 
žmogaus teisių gynėjus, kurių darbas visų 
pirma susijęs su aplinkos klausimais, ir jų 
teisininkus; 
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valstybės principų, ir dėl išpuolių prieš 
demokratiškai išrinktus opozicijos lyderius, 
žurnalistus, studentus, žmogaus teisių 
gynėjus, kurių darbas visų pirma susijęs su 
aplinkos klausimais, ir jų teisininkus; 
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13.1.2021 A9-0266/4

Pakeitimas 4
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0266/2020
David McAllister
2020 m. metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo
(2020/2206(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
57 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

57. pabrėžia savo paramą bendros 
gynybos politikos, kuria siekiama stiprinti 
BSGP ir jos tikslus bei uždavinius, kaip 
nustatyta Sutartyse, laipsniškam 
formavimui ir plėtojimui, siekiant sukurti 
visavertę gynybos sąjungą, kurioje būtų 
pripažįstama konkreti neutralių šalių 
konstitucinė padėtis ir kuri būtų grindžiama 
aiškiais strateginiais tikslais ir orientuota į 
žmonių saugumą ir tvarią taiką; 
atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina 
tikslą 2022 m. priimti strateginį kelrodį; 
pažymi, kad reikia toliau stiprinti ES ir 
NATO santykius, akcentuojant jų 
suderinamumą ir abipusę strateginę svarbą; 
ragina Europos šalis daugiau investuoti į 
savo gynybos pajėgumus, naujai nustatyti 
atsakomybę NATO ir tapti labiau 
lygiavertėmis partnerėmis Jungtinėms 
Amerikos Valstijoms; pripažįsta BSGP 
misijų ir operacijų indėlį užtikrinant taiką, 
saugumą ir stabilumą tarptautiniu mastu; 
palankiai vertina pažangą siekiant 
įgyvendinti Europos taikos priemonę; 
pabrėžia, kad reikia neapsiriboti 
deklaracijomis ir imtis veiksmų, visų pirma 
suteikti ES tikrą Europos gynybos 
pramonės pagrindą sukuriant Europos 
gynybos fondą, kuriam būtų suteiktas 
reikiamas biudžetas, užtikrinti sparčiau bei 
nuosekliau vykdomą struktūrizuotą 
bendradarbiavimą ir taip siekti ES 

57. pabrėžia savo paramą bendros 
gynybos politikos, kuria siekiama stiprinti 
BSGP ir jos tikslus bei uždavinius, kaip 
nustatyta Sutartyse, laipsniškam 
formavimui ir plėtojimui, siekiant pradėti 
patikimą gilesnį gynybos srities 
bendradarbiavimą, kurį vykdant būtų 
pripažįstama konkreti neutralių šalių 
konstitucinė padėtis ir kuri būtų grindžiama 
aiškiais strateginiais tikslais ir orientuota į 
žmonių saugumą ir tvarią taiką; 
atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina 
tikslą 2022 m. priimti strateginį kelrodį; 
pažymi, kad reikia toliau stiprinti ES ir 
NATO santykius, akcentuojant jų 
suderinamumą ir abipusę strateginę svarbą; 
ragina Europos šalis daugiau investuoti į 
savo gynybos pajėgumus, naujai nustatyti 
atsakomybę NATO ir tapti labiau 
lygiavertėmis partnerėmis Jungtinėms 
Amerikos Valstijoms; pripažįsta BSGP 
misijų ir operacijų indėlį užtikrinant taiką, 
saugumą ir stabilumą tarptautiniu mastu; 
palankiai vertina pažangą siekiant 
įgyvendinti Europos taikos priemonę; 
pabrėžia, kad reikia neapsiriboti 
deklaracijomis ir imtis veiksmų, visų pirma 
suteikti ES tikrą Europos gynybos 
pramonės pagrindą pasitelkiant įvairius 
Europos bendradarbiavimo projektus, 
susijusius su gynybos srities moksliniais 
tyrimais, plėtra, įsigijimu ir technine 
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strateginio savarankiškumo, kad ES galėtų 
skatinti labiau integruotą gynybai skirtų 
prekių vidaus rinką; pabrėžia, kad svarbu 
vykdyti įtraukias įvairių suinteresuotųjų 
subjektų konsultacijas, siekiant skatinti 
bendrą strateginę kultūrą saugumo ir 
gynybos srityse;

priežiūra, kurie apimtų susitarimus dėl 
tiekimo saugumo, ir užtikrinti sparčiau bei 
nuosekliau vykdomą struktūrizuotą 
bendradarbiavimą ir taip siekti visu 
pajėgumu veikiančios ir itin patikimos 
BSGP, kad ES galėtų skatinti labiau 
integruotą gynybai skirtų prekių vidaus 
rinką; pabrėžia, kad svarbu vykdyti 
įtraukias įvairių suinteresuotųjų subjektų 
konsultacijas, siekiant skatinti bendrą 
strateginę kultūrą saugumo ir gynybos 
srityse;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/5

Pakeitimas 5
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0266/2020
David McAllister
2020 m. metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo
(2020/2206(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
63 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

63. atkreipia dėmesį į vidutinės 
trukmės ir ilgalaikes grėsmes, į kurias 
ateityje reikės reaguoti įgyvendinant 
BUSP, įskaitant riziką saugumui, kurią 
kelia autoritariniai režimai, nevalstybiniai 
subjektai ir klimato kaita, kibernetines 
grėsmes, ChBRB išpuolius, hibridines 
grėsmes ir grėsmes, be kita ko, susijusias 
su platesniu dirbtinio intelekto naudojimu, 
dezinformacijos kampanijomis, kosmoso 
lenktynėmis ir jų militarizavimu, taip pat 
naujomis technologijomis, terorizmu ir 
nekontroliuojamais migracijos srautais, 
be jau nustatytų geopolitinių iššūkių; 
pabrėžia, kad ES turi daryti pažangą 
apibrėžiant ir pripažįstant hibridines 
grėsmes; ragina ES didinti informuotumą 
apie šias grėsmes ir kurti bendrus 
atsparumo pajėgumus; pabrėžia, kad tokias 
grėsmes galima įveikti tik vykdant 
suderintus veiksmus ir laiku bei 
pakankamai investuojant į Europos 
mokslinius tyrimus ir inovacijas; palankiai 
vertina tai, kad Parlamentas sudarė 
Specialųjį komitetą dirbtinio intelekto 
skaitmeniniame amžiuje klausimais, kaip 
forumą, kuriame sprendžiami strateginiai 
su dirbtiniu intelektu susiję klausimai; 
mano, kad svarbu užtikrinti geresnę ES 
politikos vidaus ir išorės aspektų sąsają, 
siekiant užtikrinti, kad vykdant ES politiką 
būtų siekiama BUSP, įskaitant ES 

63. atkreipia dėmesį į vidutinės 
trukmės ir ilgalaikes grėsmes, į kurias 
ateityje reikės reaguoti įgyvendinant 
BUSP, įskaitant riziką saugumui, kurią 
kelia autoritariniai režimai, nevalstybiniai 
subjektai ir klimato kaita, kibernetines 
grėsmes, ChBRB išpuolius, hibridines 
grėsmes ir grėsmes, be kita ko, susijusias 
su platesniu dirbtinio intelekto naudojimu, 
dezinformacijos kampanijomis, kosmoso 
lenktynėmis ir jų militarizavimu, taip pat 
naujomis technologijomis, populizmu ir 
terorizmu, be jau nustatytų geopolitinių 
iššūkių; pabrėžia, kad ES turi daryti 
pažangą apibrėžiant ir pripažįstant 
hibridines grėsmes; ragina ES didinti 
informuotumą apie šias grėsmes ir kurti 
bendrus atsparumo pajėgumus; pabrėžia, 
kad tokias grėsmes galima įveikti tik 
vykdant suderintus veiksmus ir laiku bei 
pakankamai investuojant į Europos 
mokslinius tyrimus ir inovacijas; palankiai 
vertina tai, kad Parlamentas sudarė 
Specialųjį komitetą dirbtinio intelekto 
skaitmeniniame amžiuje klausimais, kaip 
forumą, kuriame sprendžiami strateginiai 
su dirbtiniu intelektu susiję klausimai; 
mano, kad svarbu užtikrinti geresnę ES 
politikos vidaus ir išorės aspektų sąsają, 
siekiant užtikrinti, kad vykdant ES politiką 
būtų siekiama BUSP, įskaitant ES 
energetikos politiką, tikslų;
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energetikos politiką, tikslų;

Or. en


