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Pakeitimas 11
David McAllister
PPE 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 priimtas 
naujasis ES visuotinis sankcijų už 
žmogaus teisių pažeidimus režimas 
(panašus į ES Magnitskio aktą), pagal 
kurį leidžiama ES taikyti tikslines 
sankcijas už sunkius žmogaus teisių 
pažeidimus visame pasaulyje atsakingiems 
asmenims; rekomenduoja ateityje išplėsti 
sankcijų režimo taikymo sritį įtraukiant 
korupcijos atvejus;
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Pakeitimas 12
David McAllister
PPE 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
25 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25. ragina ES, vykdant savo politiką 
Viduržemio jūros pietinio regiono 
atžvilgiu, atsižvelgti į kiekvienos šio 
regiono šalies ypatumus; ragina ES stiprinti 
bendradarbiavimą su regioniniais veikėjais, 
pvz., Arabų Lyga, Afrikos Sąjunga ir 
Viduržemio jūros sąjunga, ir aktyviai remti 
pietinių kaimyninių šalių tarpusavio 
bendradarbiavimą regione, kaip 
nepamainomą priemonę, kuria 
užtikrinamas saugumas ir darnus 
ekonomikos vystymasis; pabrėžia, kad 
būtina stiprinti Sąjungos santykius su 
Šiaurės Afrikos šalimis; apgailestauja, kad 
praėjus 25 metams po vadinamojo 
Barselonos proceso nustatymo, vis dar 
nebaigta kurti bendros gerovės, stabilumo 
ir laisvės erdvė su Viduržemio jūros 
pietinėmis kaimyninėmis šalimis; visiškai 
remia Berlyno procesą ir palankiai vertina 
visas JT iniciatyvas, skirtas rasti 
visapusišką politinį krizės Libijoje 
sprendimą; 

25. palankiai vertina būsimą 
Komisijos ir vyriausiojo įgaliotinio bendrą 
komunikatą dėl atnaujintos partnerystės 
su pietinėmis kaimyninėmis šalimis; 
ragina ES, vykdant savo politiką 
Viduržemio jūros pietinio regiono 
atžvilgiu, atsižvelgti į kiekvienos šio 
regiono šalies ypatumus; ragina ES stiprinti 
bendradarbiavimą su regioniniais veikėjais, 
pvz., Arabų Lyga, Afrikos Sąjunga ir 
Viduržemio jūros sąjunga, ir aktyviai remti 
pietinių kaimyninių šalių tarpusavio 
bendradarbiavimą regione, kaip 
nepamainomą priemonę, kuria 
užtikrinamas saugumas ir darnus 
ekonomikos vystymasis; pabrėžia, kad 
būtina stiprinti Sąjungos santykius su 
Šiaurės Afrikos šalimis; apgailestauja, kad 
praėjus 25 metams po vadinamojo 
Barselonos proceso nustatymo, vis dar 
nebaigta kurti bendros gerovės, stabilumo 
ir laisvės erdvė su Viduržemio jūros 
pietinėmis kaimyninėmis šalimis; visiškai 
remia Berlyno procesą ir palankiai vertina 
visas JT iniciatyvas, skirtas rasti 
visapusišką politinį krizės Libijoje 
sprendimą; 
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Pakeitimas 13
David McAllister
PPE 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; 
palankiai vertina tai, kad sudarytas ES ir 
Jungtinės Karalystės prekybos ir 
bendradarbiavimo susitarimas, kuris 
suteikia aiškumo ir tikrumo abiejų šalių 
piliečiams ir įmonėms; pabrėžia, kad šiuo 
metu nagrinėja šį susitarimą ir ketina 
atidžiai stebėti visų ES ir Jungtinės 
Karalystės susitarimo aspektų 
įgyvendinimą; 
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Pakeitimas 14
David McAllister
PPE 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; pabrėžia, 
kad svarbu tęsti ir užbaigti visuotinių 
susitarimų su Čile ir Meksika, taip pat ES 
ir MERCOSUR asociacijos susitarimo 
peržiūrą bei ratifikavimą, ir pabrėžia, kad 
tai yra itin svarbios ES sąjungininkės ir 
partnerės; reiškia didelį susirūpinimą dėl 
to, kad nesilaikoma demokratijos ir teisinės 
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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; 

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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Pakeitimas 15
David McAllister
PPE 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
56 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

56. apgailestauja, kad Komisija 
Arkties regiono neįtraukė į savo 2020 m. 
darbo programą; vis dėlto pripažįsta, kad ji 
pradėjo viešas konsultacijas, kurias 
vykdant siekiama stiprinti dabartinę 
politiką ir panaikinti jos trūkumus, 
siekiant potencialiai parengti atnaujintą 
požiūrį; mano, kad ES būtina priimti 
Arkties regiono strategiją;

56. palankiai vertina tai, kad į 2021 m. 
Komisijos darbo programą įtrauktas 
bendras komunikatas dėl Arkties; mano, 
kad ES būtina priimti Arkties regiono 
strategiją;
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