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2. propaguoja ir gina ES vaidmenį, 
nes ji yra patikima partnerė pasaulyje, 
trečiųjų šalių pageidaujama pasirinkta 
partnerė, principinga, bet ne dogmatiška, 
sąžininga tarpininkė, etaloninė veikėja 
konfliktų sprendimo ir tarpininkavimo 
srityje, skatinanti diplomatiją ir dialogą 
kaip tinkamiausią būdą konstruktyviam 
vaidmeniui pasauliniuose konfliktuose 
atlikti, svarbiausia tvaraus vystymosi 
propaguotoja ir pagrindinis prie 
daugiašalės sistemos prisidedantis 
subjektas, taip pat pasaulinio masto 
veikėja, kuri yra pasiruošusi veikti 
savarankiškai ir ryžtingai kai reikia ginti 
ES vertybes ir interesus, imasi 
atsakomybės užtikrindama savo pačios 
saugumą ir skatindama tarptautinę taiką 
ir stabilumą, grindžiamą JT Chartijos 
principais ir vertybėmis ir įtvirtintą 
tarptautinėje teisėje, laikantis tarptautinės 
taisyklėmis grindžiamos tvarkos; mano, 
kad kūrybiškumas, iniciatyvesnis požiūris 
ir didesnė valstybių narių vienybė ir 
solidarumas, taip pat valstybių narių 
įsipareigojimas ir ištekliai yra reikalingi 
siekiant padidinti ES įtaką pasaulyje ir 
skatinti jos pozityviosios galios modelį bei 
atsakingą vaidmenį pasaulinio valdymo 
srityje, taip pat sudaryti sąlygas jai 
prisiimti strateginę atsakomybę 
artimiausiose kaimyninėse šalyse;

2. primena, kad ES kompetencija 
neapima tarptautinės taikos ir stabilumo 
užtikrinimo ir kad šį įgaliojimą šalys 
suteikė JT, remiantis JT Chartija; mano, 
kad nėra teisinio pagrindo ES įtakai 
pasaulyje didinti arba jos teigiamam galios 
modeliui skatinti; 
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3. pabrėžia, kad didėjantis pasaulio 
nestabilumas, vis labiau konfrontacinė 
aplinka, daugiašališkumo erozija ir 
autoritarizmo iškilimas, taip pat 
daugialypiai pasauliniai iššūkiai, ypač 
aštrėjanti konfliktų atmosfera, dėl kurios 
tęsiami ir kartais atnaujinami ginkluoti 
konfliktai, be kita ko, prie rytinių ir 
pietinių Europos žemyno sienų, 
terorizmas, klimato kaita ir didėjanti 
grėsmė gamtos ištekliams, 
nekontroliuojami migracijos srautai, su 
sveikata susiję pavojai, hibridinės 
grėsmės, pvz., dezinformacijos 
kampanijos, aktyvios priemonės ir 
kibernetiniai išpuoliai, be kitų dalykų, 
turėtų paskatinti ES plėtoti strateginę 
autonomiją tuo pačiu metu stiprinant 
bendradarbiavimą su sąjungininkais; 
pabrėžia, kad šiuo atžvilgiu Sąjungai 
svarbu užmegzti labiau strateginį 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, 
grindžiamą pasitikėjimu ir abipuse nauda, 
ir kurti sąjungas su panašių pažiūrų 
demokratinėmis šalimis, įskaitant Pietų 
pusrutulio valstybes, taip pat prireikus 
sudaryti ad hoc koalicijas su kitais 
panašiai mąstančiais partneriais; 

3. pabrėžia, kad didėjantis 
nestabilumas pasaulyje ir didėjantys 
precedento neturintys pasauliniai iššūkiai, 
įskaitant ginkluotus konfliktus, kuriuos 
kursto tokios šalys kaip Turkija, 
terorizmą, nekontroliuojamus migracijos 
srautus, su sveikata susijusią riziką, 
hibridines grėsmes ir kibernetinius 
išpuolius, neturėtų skatinti ES plėtoti 
strateginę autonomiją, bet turėtų skatinti 
ES valstybes nares kurti daugiau 
strateginių aljansų su panašiai 
mąstančiomis demokratinėmis valstybėmis 
ir prireikus kurti ad hoc koalicijas su kitais 
partneriais; 
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5. reiškia susirūpinimą dėl precedento 
neturinčio valstybės ir ne valstybės 
remiamų dezinformacijos ir propagandos 
kampanijų, darančių pragaištingą poveikį 
visuomenei, masto, be kita ko, Europos 
kaimynystėje ir ypač Vakarų Balkanų 
šalyse; smerkia manipuliavimą 
informacija ir jos panaudojimą kaip 
ginklą, be kita ko, vykdomą piktavališkų 
ketinimų turinčių valstybinių, 
subnacionalinių ir nevalstybinių subjektų, 
taip pat platformas ir organizacijas, 
kurias autoritarinės trečiosios šalys 
naudoja siekdamos tiesiogiai ir 
netiesiogiai finansuoti Europos politines 
partijas ir veikėjus bei daryti jiems įtaką; 
palankiai vertina labai reikalingą ES 
institucijų atsaką į šį naują iššūkį, pvz., 
naujo specialiojo komiteto įsteigimą 
Parlamente, kuriame daugiausia dėmesio 
skiriama užsienio subjektų kišimuisi į 
demokratinius procesus ES, įskaitant 
dezinformaciją, ir tai, kad priimtas 
Tarybos sprendimas dėl ribojamųjų 
priemonių, skirtų kovai su Sąjungai ar jos 
valstybėms narėms gresiančiais 
kibernetiniais išpuoliais5; pabrėžia, kad 
reikia pateikti atsaką, kuriuo nebūtų 
ribojamos pagrindinės teisės ir laisvės; 
atkreipia dėmesį į veiksmingos ES 
strateginės komunikacijos svarbą ir 

5. reiškia susirūpinimą dėl to, kokio 
požiūrio laikomasi kovojant su tariamu 
užsienio subjektų kišimusi ir 
dezinformacija; mano, kad turėtų būti 
gerbiama saviraiškos laisvė, ir įspėja, kad 
ES, kovodama su tariama dezinformacija, 
turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad ji netaptų 
kovos su propaganda mašina arba 
pasiskelbusia tiesos ministerija;
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palankiai vertina strateginės 
komunikacijos stiprinimą Europos išorės 
veiksmų tarnyboje (EIVT) ir jos pastangas 
nustatyti ir nuslopinti dezinformacijos 
kampanijas; pabrėžia, kad ES turi toliau 
stiprinti savo pajėgumus siekdama 
aktyviai kovoti su melagingomis 
naujienomis ir dezinformacija kaip 
grėsme demokratijai ir gerinti savo 
saugumo kultūrą, kad būtų geriau 
apsaugoti jos informacijos ir ryšių tinklai; 
ragina ES tapti lydere propaguojant 
kolektyvinę kovos su hibridinėmis 
grėsmėmis ir piktavališka autoritarinių 
režimų įtaka, ypač demokratiniam 
valdymui ir privačioms įmonėms visame 
pasaulyje, savigynos ir bendradarbiavimo 
sistemą; todėl pabrėžia, kad ES turi 
stiprinti savo sąjungas su kitais pasaulio 
demokratiniais veikėjais, kad būtų 
kovojama su tokiomis grėsmėmis 
pasauliniu mastu, be kita ko, pasitelkiant 
reformuotas ir atsparesnes daugiašales 
institucijas;
___________________
5 2019 m. gegužės 17 d. Tarybos 
sprendimas (BUSP) 2019/797 dėl 
ribojamųjų priemonių, skirtų kovai su 
Sąjungai ar jos valstybėms narėms 
gresiančiais kibernetiniais išpuoliais. 
OL L 129I, 2019 5 17, p. 13.
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13. apgailestauja dėl nepakankamos 
pažangos gerinant sprendimų BUSP 
klausimais priėmimo procesą, nes tai daro 
poveikį ES veiksmų ir sprendimų 
priėmimo tarptautinėje arenoje 
veiksmingumui, spartai ir patikimumui; 
ragina valstybes nares nedelsiant pradėti 
diskusijas dėl galimybės pereiti nuo 
vieningo balsavimo prie kvalifikuotos 
balsų daugumos bent jau pasirinktose 
BUSP srityse, pavyzdžiui priimant 
sprendimus žmogaus teisių klausimais ir 
dėl sankcijų, nes tai būtų konkrečios 
priemonės, kuriomis būtų stiprinama ES 
įtaka pasaulinėje arenoje;

13. ragina valstybes nares nepritarti 
bet kokiam perėjimui nuo vieningo 
balsavimo prie kvalifikuotos balsų 
daugumos bet kurioje BUSP srityje, nes tai 
nepataisomai ir neatšaukiamai pažeistų 
valstybių narių suverenitetą;
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16. remia ES masto debatus siekiant 
apsvarstyti tokius naujus 
bendradarbiavimo formatus kaip Europos 
saugumo taryba, nes atėjo laikas oficialiai 
nustatyti veiksmingus formatus ir 
institucijas, kad būtų pagerintas ES 
užsienio ir saugumo politikos 
nuoseklumas ir įtaka; mano, kad ši idėja 
turėtų būti aptarta konferencijoje dėl 
Europos ateities, taip pat pakartoja savo 
raginimą įsteigti Gynybos ministrų 
tarybą; 

Išbraukta.
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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 
dabartinė Saugumo Tarybos, visų pirma 
jos nuolatinių narių, sudėtis ir veikla 
geriausiai užtikrina stabilumą ir 
pusiausvyrą šioje tarptautinėje 
organizacijoje; prieštarauja tam, kad 
Europos Sąjungai būtų paskirta vieta 
Saugumo Taryboje;
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32. mano, kad ES turi skubiai nustatyti 
geresnę geopolitinę ir bendrą 
trumpalaikių, vidutinės trukmės ir 
ilgalaikių santykių su Turkija strategiją, 
visų pirma atsižvelgiant į besitęsiantį 
demokratijos padėties blogėjimą ir vis 
kategoriškesnę Turkijos užsienio politiką, 
kuri prisideda prie įtampos eskalavimo ir 
daro destabilizuojamąjį poveikį, o tai kelia 
grėsmę regioninei taikai ir stabilumui 
rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje, 
Artimuosiuose Rytuose ir Pietų Kaukaze, 
taip pat atsižvelgiant į jos vaidmenį 
konfliktuose Sirijoje, Irake, Libijoje ir 
Kalnų Karabache;

32. mano, kad ES turi skubiai ir visam 
laikui nutraukti stojimo derybas su 
Turkija ir turėtų nedelsiant nutraukti visą 
Turkijai teikiamą finansavimą, nes ji nėra 
Europos šalis ir ne kartą pažeidė Europos 
principus ir vertybes, visų pirma 
atsižvelgiant į besitęsiantį demokratijos 
padėties blogėjimą ir vis kategoriškesnę 
Turkijos užsienio politiką, kuri prisideda 
prie įtampos eskalavimo ir daro 
destabilizuojamąjį poveikį, o tai kelia 
grėsmę regioninei taikai ir stabilumui 
rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje, 
Artimuosiuose Rytuose ir Pietų Kaukaze, 
taip pat atsižvelgiant į jos vaidmenį 
konfliktuose Sirijoje, Irake, Libijoje ir 
Kalnų Karabache;
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64. pabrėžia, kad reikia plėtoti 
nuoseklų su klimato politika susijusį 
BUSP aspektą, nes klimato kaita daro vis 
didesnį poveikį destabilizuojant 
ekonominę, socialinę ir politinę padėtį ir 
didinant grėsmę;

Išbraukta.
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