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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina valstybių narių suinteresuotumą nuolatiniu struktūrizuotu 
bendradarbiavimu (PESCO) po to, kai jis buvo nustatytas 2017 m. gruodžio 11 d. 
Tarybos sprendimu (BUSP) 2017/2315, kaip rodo iki šiol Tarybos pagal PESCO 
nustatytų projektų skaičius; ragina dalyvaujančias valstybes nares paspartinti šį darbą ir 
sutelkti dėmesį į greitą ir veiksmingą šių projektų įgyvendinimą;

2. ragina Tarybą ir valstybes nares toliau stiprinti visų bendros saugumo ir gynybos 
politikos (BSGP) priemonių ir iniciatyvų suderinamumą, kad būtų pasiektas reikiamas 
veiksmingumo lygis užtikrinant strateginį savarankiškumą ir užmojį palaipsniui 
formuojant bendrą Sąjungos gynybos politiką pagal Europos Sąjungos sutartį;

3. šiuo atžvilgiu palankiai vertina Komisijos politines gaires dėl gynybos politikos, ypač 
dėl poreikio imtis ryžtingų veiksmų kuriant tikrą Europos gynybos sąjungą ir siekiant 
integruoto bei visapusiško požiūrio į ES saugumą; tikisi, kad naujo Komisijos Gynybos 
pramonės ir kosmoso generalinio direktorato sukūrimas bus didesnio nuoseklumo 
kuriant gynybos pajėgumus katalizatorius;

4. mano, kad būtina padidinti faktinį PESCO projektų indėlį siekiant ES plataus užmojo 
tikslų saugumo ir gynybos srityje, veiksmingai užtikrinant, kad dalyvaujančios 
valstybės narės stiprintų savo bendradarbiavimą plėtojant svarbius ir plataus užmojo 
pajėgumus ir kad ES ir NATO prioritetai būtų susiję;

5. ragina dalyvaujančias valstybes nares toliau skirti išteklių PESCO projektams, kartu 
užtikrinant tikrą atsakomybę už PESCO koordinavimo ir telkimo procesus ir 
įsipareigojimą juos vykdyti;

6. ragina Tarybą apibrėžti griežtas trečiųjų valstybių dalyvavimo PESCO projektuose 
sąlygas pagal Tarybos sprendimo (BUSP) 2017/2315 9 straipsnį; mano, kad toks 
dalyvavimas neturėtų nukrypti nuo PESCO, kaip ES BSGP priemonės, pagrindinių 
tikslų, kartu laikantis įsipareigojimų pagal Šiaurės Atlanto sutartį;

7. pakartoja, kad Parlamentas turėtų atlikti svarbų vaidmenį tikrinant ir prižiūrint, kaip 
įgyvendinama BSGP, ir ją vertinant; šiuo atžvilgiu tikisi, kad Komisijos pirmininkės 
pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai 
visapusiškai informuos Parlamentą ir su juo konsultuosis atliekant dabartinę pirmojo 
PESCO etapo, kuris baigiasi 2020 m., strateginę peržiūrą.


