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29.9.2021 A9-0250/1

Pakeitimas 1
Tonino Picula, pranešėjas

Pranešimas A9-0250/2021
Tonino Picula
ES ir JAV santykių ateitis
(2021/2038(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
F konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

F. kadangi siekdama transatlantinio 
bendradarbiavimo ir jį plėtodama ES turėtų 
siekti tokios partnerystės, kai lyderio 
vaidmuo atliekamas kartu su JAV, 
daugiausia dėmesio skiriant bendrų 
interesų siekimui; kadangi ES taip pat 
turėtų puoselėti savo strateginę autonomiją 
gynybos ir ekonominių santykių srityje, 
nes tai yra priemonė transatlantiniams 
ryšiams stiprinti ir bendrai ES ir JAV 
įtakai pasaulio arenoje didinti, taip pat 
siekti padidinti savo gebėjimą prisiimti 
didesnę atsakomybę už pagrindinių 
pasaulinių ir regioninių uždavinių 
sprendimą ir, jei reikia, savarankiškai 
spręsti užsienio reikalų ir saugumo bei 
gynybos klausimus;

F. kadangi siekdama transatlantinio 
bendradarbiavimo ir jį plėtodama ES turėtų 
siekti tokios partnerystės, kai lyderio 
vaidmuo atliekamas kartu su JAV, 
daugiausia dėmesio skiriant bendrų 
interesų siekimui; kadangi ES taip pat 
turėtų puoselėti savo strateginę autonomiją 
gynybos ir ekonominių santykių srityje, 
nes tai yra priemonė teisėtiems 
diplomatiniams, saugumo ir 
ekonominiams interesams siekti kartu 
stiprinant transatlantinius ryšius ir 
bendrai ES ir JAV įtakai pasaulio arenoje 
didinti, taip pat siekti padidinti savo 
gebėjimą prisiimti didesnę atsakomybę už 
pagrindinių pasaulinių ir regioninių 
uždavinių sprendimą ir, jei reikia, 
savarankiškai spręsti užsienio reikalų ir 
saugumo bei gynybos klausimus;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/2

Pakeitimas 2
Tonino Picula, pranešėjas

Pranešimas A9-0250/2021
Tonino Picula
ES ir JAV santykių ateitis
(2021/2038(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. dar kartą patvirtina savo paramą 
tvirtam ES ir JAV transatlantiniam 
bendradarbiavimui, partnerystei ir 
draugystei, kurie pastaruosius 70 metų 
prisideda prie Europos vystymosi, 
klestėjimo ir sėkmingos integracijos ir yra 
jos stabilumo bei saugumo pagrindas nuo 
Antrojo pasaulinio karo pabaigos; pabrėžia, 
kad ES santykiai su JAV grindžiami 
bendromis vertybėmis; primena, kad ir 
JAV, ir ES politinės sistemos yra pagrįstos 
demokratiniais bei teisinės valstybės 
principais ir pagarba pagrindinėms 
laisvėms; yra įsitikinęs, kad transatlantiniu 
bendradarbiavimu galime geriausiai 
prisidėti prie taikaus, tvaraus ir 
konstruktyvaus esamų pasaulinių ir 
regioninių problemų sprendimo, be kita ko, 
sutelkdami dėmesį į tvarų ir aplinką 
tausojantį ekonomikos atkūrimą, įskaitant 
anglies dioksido poveikio neutralizavimą 
iki 2050 m., ir įveikdami regioninę, 
socialinę, rasinę ir lyčių nelygybę; 
primygtinai reikalauja, kad atnaujinta 
transatlantinė partnerystė būtų paremta 
partnerių lygybe; sykiu pabrėžia, kad 
kokybiškai nepagerinus ES užsienio 
politikos prioritetų ir principų 
įgyvendinimo, taip pat neužtikrinus 
plataus užmojo partnerystės ir 
bendradarbiavimo su artimiausiais 
Sąjungos sąjungininkais, tokiais kaip 
Jungtinės Amerikos Valstijos, neįmanoma 

2. dar kartą patvirtina savo paramą 
tvirtam ES ir JAV transatlantiniam 
bendradarbiavimui, partnerystei ir 
draugystei, kurie pastaruosius 70 metų 
prisideda prie Europos vystymosi, 
klestėjimo ir sėkmingos integracijos ir yra 
jos stabilumo bei saugumo pagrindas nuo 
Antrojo pasaulinio karo pabaigos; pabrėžia, 
kad ES santykiai su JAV grindžiami 
bendromis vertybėmis; primena, kad ir 
JAV, ir ES politinės sistemos yra pagrįstos 
demokratiniais bei teisinės valstybės 
principais ir pagarba pagrindinėms 
laisvėms; yra įsitikinęs, kad transatlantiniu 
bendradarbiavimu galime geriausiai 
prisidėti prie taikaus, tvaraus ir 
konstruktyvaus esamų pasaulinių ir 
regioninių problemų sprendimo, be kita ko, 
sutelkdami dėmesį į tvarų ir aplinką 
tausojantį ekonomikos atkūrimą, įskaitant 
anglies dioksido poveikio neutralizavimą 
iki 2050 m., ir įveikdami regioninę, 
socialinę, rasinę ir lyčių nelygybę; 
primygtinai reikalauja, kad atnaujinta 
transatlantinė partnerystė būtų paremta 
partnerių lygybe; sykiu pabrėžia, kad 
kokybiškai nepagerinus ES užsienio ir 
gynybos politikos prioritetų ir principų bei 
ES gebėjimo prireikus elgtis 
savarankiškai įgyvendinimo, siekiant 
teisėtų interesų, įskaitant plataus užmojo 
partnerystę ir bendradarbiavimą su 
artimiausiais Sąjungos sąjungininkais, 
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pasiekti strateginio ES savarankiškumo; tokiais kaip Jungtinės Amerikos Valstijos, 
neįmanoma pasiekti strateginio ES 
savarankiškumo;
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29.9.2021 A9-0250/3

Pakeitimas 3
Tonino Picula, pranešėjas

Pranešimas A9-0250/2021
Tonino Picula
ES ir JAV santykių ateitis
(2021/2038(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
29 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

29a. yra labai susirūpinęs dėl to, kad 
Teksaso teisės aktų leidėjas priėmė 
Teksaso širdies plakimo įstatymą 
(angl. Texas Heartbeat Act), kuriuo de 
facto uždraudžiami abortai, o tai yra 
rimtas išpuolis prieš moterų lytines ir 
reprodukcines teises; apgailestauja, kad 
JAV Aukščiausiasis Teismas atskiru 
sprendimu atsisakė priimti sprendimą dėl 
šio precedento neturinčio įstatymo 
priėmimo;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/4

Pakeitimas 4
Tonino Picula, pranešėjas

Pranešimas A9-0250/2021
Tonino Picula
ES ir JAV santykių ateitis
(2021/2038(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
35 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

35a. pabrėžia, kad Prekybos ir 
technologijų taryba yra konstruktyvios 
transatlantinės prekybos darbotvarkės 
dalis, kurios galutinis tikslas – įtvirtinti 
demokratines vertybes ir etiką naujose 
technologijose, kad ji taptų skaidria 
institucine struktūra ir vadovautų 
pasaulinei skaitmeninei transformacijai; 
šiuo atžvilgiu palankiai vertina tai, kad 
steigiamasis posėdis vyko kaip planuota, 
nepaisant įtampos, kurią reikia atvirai ir 
nuoširdžiai aptarti; atkreipia dėmesį į tai, 
kad būtų galima greitai gauti naudos, kuri 
sustiprintų dvišalę prekybą, todėl ragina 
abi šalis sutelkti dėmesį į konkrečius 
apčiuopiamus rezultatus; atsižvelgdamas į 
tai, palankiai vertina rugsėjo 29 d. 
Pitsburge vykusio pirmojo Prekybos ir 
technologijų tarybos posėdžio, kuriame 
buvo priimtos konkrečios kiekvienos iš 
10 darbo grupių temos, rezultatus; 
pritaria, be kita ko, įsipareigojimui 
bendradarbiauti siekiant išvengti naujų ir 
nereikalingų kliūčių prekybai naujomis ir 
besiformuojančiomis technologijomis, 
investicijų tikrinimo ir dvejopo naudojimo 
prekių eksporto srityje, taip pat 
įsipareigojimui didinti politikos, kuria 
sprendžiamos ne rinkos ir prekybą 
iškraipančios politikos ir praktikos 
problemos, veiksmingumą; palankiai 
vertina tai, kad Pasaulinės prekybos 
problemų darbo grupėje nustatytos 
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konkrečios temos, pvz., ne rinkos 
ekonomikos keliamų problemų 
sprendimas ir bendradarbiavimas darbo 
teisių ir su prekyba susijusios klimato 
politikos klausimais; pabrėžia 
bendradarbiavimo tarptautinių 
technologijų standartų nustatymo srityje 
svarbą; ragina Transatlantinio teisės aktų 
leidėjų dialogo struktūroje įsteigti 
Prekybos ir technologijų pakomitetį, 
kuriuo būtų papildytos Prekybos ir 
technologijų tarybos vykdomosios 
funkcijos ir kuris vykdytų šios tarybos 
demokratinę kontrolę; pabrėžia, kad 
Prekybos ir technologijų taryba nėra 
derybų dėl ES ir JAV prekybos susitarimo 
forumas, nedarant poveikio būsimoms 
iniciatyvoms šioje srityje;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/5

Pakeitimas 5
Tonino Picula, pranešėjas

Pranešimas A9-0250/2021
Tonino Picula
ES ir JAV santykių ateitis
(2021/2038(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
53 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

53. ragina laikytis bendro požiūrio į 
kovą su COVID-19 krize, be kita ko, 
didinant vakcinų prieinamumą ir 
įperkamumą; ragina ES ir JAV 
bendradarbiauti ir vadovauti pastangoms, 
dedamoms sprendžiant vakcinų trūkumo 
problemą, ir užtikrinti, kad visame 
pasaulyje būtų kuo greičiau pristatoma kuo 
daugiau vakcinų; primena, kad pasaulyje 
susiduriama su visuotinio vakcinų trūkumo 
problema; taigi, siekiant užtikrinti teisingas 
galimybes įsigyti vakcinų, ragina ES ir 
JAV bendradarbiauti su gamintojais, kad 
būtų didinami pasauliniai vakcinų ir jų 
sudedamųjų dalių gamybos pajėgumai; 
ragina abi šalis susilaikyti nuo bet kokių 
eksportą ribojančių priemonių, užtikrinti 
tinkamą tiekimo grandinių veikimą bei 
reikiamą technologijų perdavimą ir gerinti 
pasirengimą būsimoms pasaulinėms 
ekstremaliosioms sveikatos situacijoms; 
ragina abi šalis stiprinti bendradarbiavimą 
reguliavimo srityje, kad būtų sudaromos 
palankesnės galimybės įsigyti būtinų 
vaistų;

53. ragina laikytis bendro požiūrio į 
kovą su COVID-19 krize, be kita ko, 
didinant vakcinų prieinamumą ir 
įperkamumą; ragina ES ir JAV 
bendradarbiauti ir vadovauti pastangoms, 
dedamoms sprendžiant vakcinų trūkumo 
problemą, ir užtikrinti, kad visame 
pasaulyje būtų kuo greičiau pristatoma kuo 
daugiau vakcinų; palankiai vertina tai, kad 
paskelbta apie ES ir JAV partnerystę 
siekiant prisidėti prie pasaulinių pastangų 
skiepyti nuo COVID-19 iki kitų metų JT 
Generalinės Asamblėjos paskiepijant 
70 proc. pasaulio gyventojų; primena, kad 
pasaulyje susiduriama su visuotinio 
vakcinų trūkumo problema; taigi, siekiant 
užtikrinti teisingas galimybes įsigyti 
vakcinų, ragina ES ir JAV bendradarbiauti 
su gamintojais, kad būtų didinami 
pasauliniai vakcinų ir jų sudedamųjų dalių 
gamybos pajėgumai; ragina abi šalis 
susilaikyti nuo bet kokių eksportą 
ribojančių priemonių, užtikrinti tinkamą 
tiekimo grandinių veikimą bei reikiamą 
technologijų perdavimą ir gerinti 
pasirengimą būsimoms pasaulinėms 
ekstremaliosioms sveikatos situacijoms; 
ragina abi šalis stiprinti bendradarbiavimą 
reguliavimo srityje, kad būtų sudaromos 
palankesnės galimybės įsigyti būtinų 
vaistų;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/6

Pakeitimas 6
Tonino Picula, pranešėjas

Pranešimas A9-0250/2021
Tonino Picula
ES ir JAV santykių ateitis
(2021/2038(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
94 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

94. pabrėžia, kad reikia nustatyti 
bendro sutarimo ir galimo 
bendradarbiavimo su JAV Kinijos 
klausimais sritis, visų pirma dėl žmogaus ir 
mažumų teisių apsaugos ir įtampos Pietų ir 
Rytų Kinijos jūrose, Honkonge bei 
Taivano sąsiauryje deeskalavimo; pabrėžia 
UNCLOS, kaip teisinio pagrindo 
sprendžiant konfliktus, svarbą; pakartoja, 
kad remia bendras junglumo iniciatyvas; 
ragina koordinuoti veiksmus Indijos ir 
Ramiojo vandenyno regione; pritaria 
glaudesniam šių ir kitų bendro intereso 
klausimų koordinavimui;

94. pabrėžia, kad reikia nustatyti ES ir 
JAV bendro sutarimo, galimo 
bendradarbiavimo ir geresnio 
koordinavimo bei konsultacijų Kinijos 
klausimais sritis, siekiant išvengti 
transatlantinės įtampos, pavyzdžiui, 
tokios, kuri kilo po to, kai buvo priimtas 
trišalis JAV, Jungtinės Karalystės ir 
Australijos susitarimas dėl saugumo, taip 
pat vadinamas AUKUS, 
nepasikonsultavus su ES sąjungininkais, 
visų pirma dėl žmogaus ir mažumų teisių 
apsaugos ir įtampos Pietų ir Rytų Kinijos 
jūrose, Honkonge bei Taivano sąsiauryje 
deeskalavimo; pabrėžia UNCLOS, kaip 
teisinio pagrindo sprendžiant konfliktus, 
svarbą; pakartoja, kad remia bendras 
junglumo iniciatyvas, be kita ko, pagal 
neseniai paskelbtą ES strategiją 
„Pasauliniai vartai“;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/7

Pakeitimas 7
Tonino Picula, pranešėjas

Pranešimas A9-0250/2021
Tonino Picula
ES ir JAV santykių ateitis
(2021/2038(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
95 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

95. nurodo atliekamą su ES Indijos ir 
Ramiojo vandenyno regiono strategija 
susijusį darbą ir atkreipia dėmesį į šį 
geostrateginės reikšmės regioną, kuriame 
yra tokios transatlantiniams partneriams 
svarbios demokratinės draugiškos šalys ir 
partnerės kaip Japonija, Pietų Korėja, 
Australija ir Naujoji Zelandija, taip pat 
Taivanas, ir ragina stiprinti ES ir JAV 
partnerystę bei koordinavimą su Indijos ir 
Ramiojo vandenyno regionu susijusiais 
klausimais; primena ryšių su ASEAN 
narėmis ir su Ramiojo vandenyno salų 
forumu (PIF) stiprinimo svarbą;

95. palankiai vertina pažangą, 
pasiektą pagal ES Indijos ir Ramiojo 
vandenyno regiono strategiją, ragina ją 
įgyvendinti greitai ir visapusiškai, nes ji 
atitinka ES interesus ir pagal ją būtų 
skatinamos ES vertybės, taip pat atkreipia 
dėmesį į tai, koks svarbus šis 
geostrateginės reikšmės regionas, kuriame 
yra tokios transatlantiniams partneriams 
svarbios demokratinės draugiškos šalys ir 
partnerės kaip Japonija, Pietų Korėja, 
Australija ir Naujoji Zelandija, taip pat 
Taivanas, ir ragina stiprinti ES ir JAV 
partnerystę bei koordinavimą su Indijos ir 
Ramiojo vandenyno regionu susijusiais 
klausimais; primena strateginių ryšių su 
ASEAN narėmis ir su Ramiojo vandenyno 
salų forumu (PIF) stiprinimo svarbą;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/8

Pakeitimas 8
Tonino Picula, pranešėjas

Pranešimas A9-0250/2021
Tonino Picula
ES ir JAV santykių ateitis
(2021/2038(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
108 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

108. pripažįsta, kad po JAV ir Europos 
pajėgų išvedimo padėtis Afganistane ir 
toliau bus labai sudėtinga; pakartoja savo 
poziciją, kad transatlantinė bendruomenė 
turi toliau dėti pastangas dirbti taikos, 
stabilumo ir pažangos Afganistane labui; 
primygtinai ragina imtis atsakingų, 
įsipareigojimu grindžiamų veiksmų dėl 
Afganistano žmonių, visų pirma remiant 
Afganistano vidaus taikos derybas ir 
saugant pagrindines laisves bei žmogaus 
teises, ypač daug dėmesio skiriant etninių 
mažumų, mergaičių ir moterų, įskaitant jų 
teisę į mokslą ir dalyvavimą visuomenėje, 
bei kitų pažeidžiamų grupių teisėms;

108. apgailestauja dėl to, kad po JAV ir 
Europos pajėgų išvedimo Talibanas 
smurtu perėmė Afganistaną ir dėl to 
plačiai pažeidžiamos žmogaus teisės, visų 
pirma mergaičių, moterų ir etninių bei 
religinių mažumų teisės, taip pat dėl šalyje 
įsivyravusios humanitarinės krizės; 
pakartoja savo poziciją, kad transatlantinė 
bendruomenė turi padvigubinti pastangas 
dirbti ilgalaikės taikos, stabilumo ir 
pažangos Afganistane labui, remiant 
Afganistano pilietinę visuomenę, žmogaus 
teisių gynėjus, ypač moterų teisių gynėjus, 
politinius aktyvistus, žurnalistus, 
mokslininkus, menininkus ir kitas grupes 
bei asmenis, kuriems gresia pavojus; 
ragina vykdyti tvirtą transatlantinį 
koordinavimą ir konsultacijas siekiant 
gauti ir išsaugoti žvalgybos informaciją, 
susijusią su Afganistano, visų pirma 
grupuotės „Islamo valstybė“, „Al Kaida“ 
ir su jais susijusių subjektų keliama 
terorizmo grėsme, bei dalytis šia 
informacija; ragina laikytis suderinto 
transatlantinio požiūrio, pagal kurį būtų 
derinamas operatyvinis 
bendradarbiavimas su Talibanu 
humanitariniais ir kovos su terorizmu 
tikslais ir aiškios bendradarbiavimo su 
Talibano vadovaujama vyriausybe ateityje 
sąlygos, įskaitant įsipareigojimą gerbti 
žmogaus teises ir kovoti su terorizmu; 
ragina išsamiai transatlantiniu lygmeniu 
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apsvarstyti misijos Afganistane patirtį, 
siekiant padaryti reikiamas išvadas dėl 
būsimų pastangų skatinti stabilumą, 
saugumą ir gerą valdymą pasaulyje; be to, 
ragina transatlantinius partnerius 
bendradarbiauti su visomis Afganistano 
kaimynėmis, atsižvelgiant į sunkią 
Afganistano žmonių, kurie ten ieško 
prieglobsčio, padėtį ir būtinybę jiems 
padėti;

Or. en


