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Pakeitimas 381
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

Sujungus esamas išorės priemones nebus užtikrintas didesnis veiksmingumas ir efektyvumas, 
taip pat nepadidės skaidrumas ir nebus sustiprinta parlamentinė kontrolė. Kita vertus, 
sujungimas į vieną priemonę reikš visų priemonių ir ES politikos, įskaitant paramą 
vystymuisi, subordinavimą saugumo, geopolitiniams ir ekonominiams ES interesams. Taigi 
toliau tęsiamas civilinių lėšų nukreipimas į karines išlaidas. Šiuo pasiūlymu nebus galima 
užtikrinti didesnės parlamentinės kontrolės, demokratinės kontrolės ir skaidrumo.

Pakeitimas 382
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 383
Judith Sargentini, Michel Reimon

Teisėkūros rezoliucijos projektas
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2 dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti 
klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo 
pasiūlymą keičia nauju tekstu, jį keičia iš 
esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

2. ragina Komisiją atsiimti savo pasiūlymą;

Or. en

Pakeitimas 384
Judith Sargentini, Michel Reimon

Teisėkūros rezoliucijos projektas
2 a dalis (nauja)
–

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

2a. reikalauja, kad Komisija kuo greičiau 
pateiktų naują pasiūlymą dėl reglamento, 
atitinkantį 2018 m. kovo 14 d. Parlamento 
rezoliucijoje išdėstytus reikalavimus1a.

_________________

1a Priimtas tekstas, P8_TA(2018)0075.

Or. en

Pakeitimas 385
Judith Sargentini, Michel Reimon

Teisėkūros rezoliucijos projektas
2 b dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

2b. Pritaria prie šios rezoliucijos 
pridedamam Parlamento pareiškimui.
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Toliau susipažinti pateikiamas pareiškimo 
tekstas:

Europos Parlamentas apgailestauja, kad 
Komisija neatsižvelgė į 2018 m. kovo 14 d. 
Europos Parlamento rezoliuciją1a, kurioje 
raginama numatyti atskiras specialias 
pasirengimo narystei, kaimynystės, 
vystomojo bendradarbiavimo ir 
humanitarinės pagalbos priemones.

1a Priimtas tekstas, P8_TA(2018)0075.

Or. en

Pakeitimas 386
Judith Sargentini, Michel Reimon

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Šiame reglamente nurodytoje 
Sąjungos išorės veiksmų sistema turėtų, 
be kita ko, apimti: ES strateginę 
programą ir veiksmų planą žmogaus 
teisių ir demokratijos srityje; Europos
konsensusą dėl vystymosi; Adis Abebos 
veiksmų darbotvarkę; Darnaus vystymosi 
darbotvarkę iki 2030 m.; Paryžiaus 
susitarimą dėl klimato kaitos; Naują 
miestų darbotvarkę; vystymosi 
veiksmingumo principus, sutartus 
Visuotinėje veiksmingo vystomojo 
bendradarbiavimo partnerystėje (VVVBP) 
per 2011 m. Busano aukšto lygio forumą 
dėl pagalbos veiksmingumo ir atnaujintus 
per 2016 m. Nairobio aukšto lygio 
susitikimą; JT verslo ir žmogaus teisių 
pagrindinius principus; EBPO 
rekomendacijas daugiašalėms įmonėms; 
JT neįgaliųjų teisių konvenciją; 
visapusišką požiūrį į Jungtinių Tautų 
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Saugumo Tarybos rezoliucijų 1325 ir 
1820 dėl moterų, taikos ir saugumo 
įgyvendinimą ES; Europos Sąjungos 
2016–2020 m. lyčių lygybės veiksmų 
planą; lyčių lygybę ir moterų įgalinimą 
išorės santykiuose; Konvenciją dėl visų 
formų diskriminacijos panaikinimo 
moterims; ES integruotą požiūrį į išorės 
konfliktus ir krizes; Sąjungos smurtinių 
konfliktų prevencijos programą; ES 
tarpininkavimo ir dialogo palaikymo 
gebėjimų stiprinimo koncepciją; ES masto 
strateginę sistemą saugumo sektoriaus 
reformai (SSR) remti; ES kovos su 
neteisėtais šaunamaisiais ginklais, šaulių 
ir lengvaisiais ginklais ir jų šaudmenimis 
strategiją; Paramos nusiginklavimui, 
demobilizacijai ir reintegracijai (NDR) ES 
koncepciją; Mastrichto valstybių 
ekstrateritorinių įsipareigojimų 
ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių 
srityje principus; Konvenciją dėl 
pabėgėlių statuso; Pasaulinį susitarimą 
dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos 
migracijos, patvirtintą Marakeše 2018 m. 
gruodžio 10 d.; Pasaulinį susitarimą dėl 
pabėgėlių; Pekino veiksmų platformos ir 
Tarptautinės konferencijos gyventojų ir 
vystymosi klausimais veiksmų programos 
(ICDP) rezultatus; UNCTAD veiksmų 
gaires siekiant tvaraus valstybės skolos 
restruktūrizavimo (2015 m. 
balandžio mėn.) ir JT vyriausiojo 
žmogaus teisių komisaro biuro parengtus 
pagrindinius principus dėl išorės skolos ir 
žmogaus teisių.

Or. en
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