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Pakeitimas 7
Isabel Santos, Kati Piri, Tonino Picula, Juozas Olekas
S&D 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
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. primygtinai ragina skubiai priimti 
ir įgyvendinti griežtą ES tikslinį sankcijų 
žmogaus teisių srityje mechanizmą 
(panašų kaip ES Magnitskio aktas), 
apimantį draudimus išduoti vizas ir turto 
įšaldymą; pabrėžia, kad toks sankcijų 
mechanizmas turėtų būti taikomas ir 
korupcijos veiksmams, taip pat prekybai 
žmonėmis ir seksualiniam smurtui bei 
smurtui dėl lyties; pabrėžia, kad sankcijų 
režimas turi apimti veiksmingą 
įgyvendinimo mechanizmą, pagal kurį būtų 
užtikrinama, jog jo laikytųsi visos 
valstybės narės;

14. palankiai vertina tai, kad buvo 
priimtas ES visuotinis sankcijų už 
žmogaus teisių pažeidimus režimas, 
apimantis draudimus išduoti vizas ir turto 
įšaldymą, ir primygtinai ragina skubiai jį 
įgyvendinti; pabrėžia, kad toks sankcijų 
mechanizmas turėtų būti taikomas ir 
korupcijos veiksmams, taip pat prekybai 
žmonėmis ir seksualiniam smurtui bei 
smurtui dėl lyties; pabrėžia, kad sankcijų 
režimas turi apimti veiksmingą 
įgyvendinimo mechanizmą, pagal kurį būtų 
užtikrinama, jog jo laikytųsi visos 
valstybės narės;
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Pakeitimas 8
Tonino Picula, Kati Piri, Juozas Olekas
S&D 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
38 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

38. pabrėžia, kad ES ir JK abipusis 
interesas, kurį sustiprina bendri principai 
bei vertybės, taip pat geografinis artumas ir 
ilgalaikis strateginis bendradarbiavimas, 
yra susitarti dėl bendro atsako į užsienio, 
saugumo ir gynybos politikos problemas, 
remiantis daugiašališkumo, konfliktų 
sprendimo dialogo ir diplomatinėmis 
priemonėmis bei tarptautinės teisės 
principais ir atsižvelgiant į tai, kad 
dauguma tarptautinių grėsmių abiem 
pusėms daro tokį pat stiprų poveikį; 
pabrėžia, kad svarbu pasiekti gerą 
susitarimą dėl būsimų ES ir JK santykių, 
kuriuo būtų apsaugoti ES interesai;

38. pabrėžia, kad ES ir JK abipusis 
interesas, kurį sustiprina bendri principai 
bei vertybės, taip pat geografinis artumas ir 
ilgalaikis strateginis bendradarbiavimas, 
yra susitarti dėl bendro atsako į užsienio, 
saugumo ir gynybos politikos problemas, 
remiantis daugiašališkumo, konfliktų 
sprendimo dialogo ir diplomatinėmis 
priemonėmis bei tarptautinės teisės 
principais ir atsižvelgiant į tai, kad 
dauguma tarptautinių grėsmių abiem 
pusėms daro tokį pat stiprų poveikį;
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Pakeitimas 9
Tonino Picula, Kati Piri, Juozas Olekas
S&D 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
41 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

41a. griežčiausiai smerkia JAV 
Kongreso rūmų šturmą, surengtą 
riaušininkų, pakurstytų prezidento 
Donaldo Trumpo sąmokslo teorijų ir 
nepagrįstų tvirtinimų, kad buvo suklastoti 
2020 m. lapkričio 3 d. prezidento 
rinkimai; tikisi, kad JAV užtikrins taikų 
valdžios perdavimą išrinktam prezidentui 
Josephui Bidenui ir išrinktajai 
viceprezidentei Kamalai Harris; yra 
sunerimęs dėl plintančio populizmo ir 
ekstremizmo abiejose Atlanto pusėse ir 
pabrėžia, kad reikia skubiai ginti 
demokratiją, žmogaus teises ir teisinę 
valstybę visame pasaulyje;
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Pranešimas A9-0266/2020
David McAllister
2020 m. metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo
(2020/2206(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
52 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

52. ragina Komisiją, Tarybą ir 
vyriausiąjį įgaliotinį ir pirmininko 
pavaduotoją ir toliau teikti pranešimus 
Kinijos Liaudies Respublikai, kad ES 
netoleruos Kinijos nuolatinių žmogaus 
teisių pažeidimų Honkonge, Tibete ir 
Sindziange ir elgesio su mažumoms 
priklausančiais asmenimis, ir atlikti 
lemiamą vaidmenį tarptautinėje arenoje 
siekiant užtikrinti Honkongo 
savarankiškumą; smerkia tai, kad Kinijoje 
priėmus Nacionalinio saugumo įstatymą, 
kuriuo smarkiai ribojamas didelis 
Honkongo savarankiškumas ir kenkiama 
teisėjų nepriklausomybei bei saviraiškos 
laisvei Honkonge, pažeistas principas 
„viena šalis, dvi sistemos“; reiškia 
susirūpinimą dėl Honkonge priimto 
Nacionalinio saugumo įstatymo poveikio 
Kinijos ir Taivano santykiams; pabrėžia, 
kad tai, jog Pekinas nuolat pažeidžia 
Honkongo autonomiją, neatitinka Kinijos 
įsipareigojimų, prisiimtų pagal dvišales 
sutartis ir tarptautinę teisę, ir kad dėl to taip 
pat kyla abejonių dėl Pekino, kaip patikimo 
partnerio, vaidmens; pažymi, kad 
Parlamentas atsižvelgs į žmogaus teisių 
pažeidimus žemyninėje Kinijoje ir 
Honkonge, kai jo bus paprašyta pritarti 
visapusiškam susitarimui dėl investicijų ir 
bet kokiems būsimiems prekybos 
susitarimams su Kinija; ragina valstybes 

52. ragina Komisiją, Tarybą ir 
vyriausiąjį įgaliotinį ir pirmininko 
pavaduotoją ir toliau teikti pranešimus 
Kinijos Liaudies Respublikai, kad ES 
netoleruos Kinijos nuolatinių žmogaus 
teisių pažeidimų Honkonge, Tibete ir 
Sindziange ir elgesio su mažumoms 
priklausančiais asmenimis, ir atlikti 
lemiamą vaidmenį tarptautinėje arenoje 
siekiant užtikrinti Honkongo 
savarankiškumą; smerkia tai, kad Kinijoje 
priėmus Nacionalinio saugumo įstatymą, 
kuriuo smarkiai ribojamas didelis 
Honkongo savarankiškumas ir kenkiama 
teisėjų nepriklausomybei bei saviraiškos 
laisvei Honkonge, pažeistas principas 
„viena šalis, dvi sistemos“; reiškia 
susirūpinimą dėl Honkonge priimto 
Nacionalinio saugumo įstatymo poveikio 
Kinijos ir Taivano santykiams; pabrėžia, 
kad tai, jog Pekinas nuolat pažeidžia 
Honkongo autonomiją, neatitinka Kinijos 
įsipareigojimų, prisiimtų pagal dvišales 
sutartis ir tarptautinę teisę, ir kad dėl to taip 
pat kyla abejonių dėl Pekino, kaip patikimo 
partnerio, vaidmens; pažymi, kad 
Parlamentas atsižvelgs į žmogaus teisių 
pažeidimus žemyninėje Kinijoje ir 
Honkonge, kai jo bus paprašyta pritarti 
visapusiškam susitarimui dėl investicijų ir 
bet kokiems būsimiems prekybos 
susitarimams su Kinija; ragina valstybes 
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nares įgyvendinti priemonių rinkinį, dėl 
kurio 2020 m. liepos 28 d. sutarta Užsienio 
reikalų taryboje, taip pat 2020 m. birželio 
19 d. Parlamento rezoliuciją1; prašo 
Komisijos ir valstybių narių imtis aktyvių 
atsakomųjų veiksmų reaguojant į žiaurų 
uigūrų, taip pat kitų etninių ir religinių 
mažumų grupių, ypač krikščionių ir 
tibetiečių, persekiojimą Sindziange;

_______________________
1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0174.

nares įgyvendinti priemonių rinkinį, dėl 
kurio 2020 m. liepos 28 d. sutarta Užsienio 
reikalų taryboje, taip pat 2020 m. birželio 
19 d. Parlamento rezoliuciją1; prašo 
Komisijos ir valstybių narių imtis aktyvių 
atsakomųjų veiksmų reaguojant į žiaurų 
uigūrų, taip pat kitų etninių ir religinių 
mažumų grupių, ypač krikščionių ir 
tibetiečių, persekiojimą Sindziange; ragina 
valstybes nares ir Sąjungos vyriausiąjį 
įgaliotinį ir Komisijos pirmininko 
pavaduotoją pagal ES visuotinį sankcijų 
už žmogaus teisių pažeidimus režimą 
nustatyti sankcijas Kinijos pareigūnams ir 
valstybės valdomiems subjektams, 
atsakingiems už masinio uigūrų 
sulaikymo ir priverstinio darbo Kinijoje 
politikos vykdymą;

_______________________
1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0174.
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