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3.6.2015 A8-0162/1 

Grozījums Nr.  1 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

ES un Krievijas attiecības 
2015/2001(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

P. apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

P. tā kā enerăētika, kas ieĦem īpaši 
nozīmīgu un stratēăisku vietu ES un 
Krievijas attiecībās, ir galvenais Krievijas 
ārpolitikas instruments; tā kā ES izturību 
pret ārēju spiedienu var panākt, dažādojot 
energoapgādi un samazinot atkarību no 
Krievijas; tā kā ES ir jāpauž vienota 
nostāja un jāapliecina stingra iekšējā 
solidaritāte attiecībā uz tās energoapgādes 
drošību; 
 

P. tā kā enerăētika, kas ieĦem īpaši 
nozīmīgu un stratēăisku vietu ES un 
Krievijas attiecībās, ir galvenais Krievijas 
ārpolitikas instruments; tā kā ES izturību 
pret ārēju spiedienu var panākt, dažādojot 
energoapgādi un samazinot atkarību no 
Krievijas un citiem autoritāriem režīmiem, 
kā arī neatjaunojamiem enerăijas 
avotiem; tā kā ES ir jāpauž vienota nostāja 
un jāapliecina stingra iekšējā solidaritāte 
attiecībā uz tās energoapgādes drošību; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/2 

Grozījums Nr.  2 

Tamás Meszerics, Peter Eriksson 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

ES un Krievijas attiecības 
2015/2001(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  3.a pauž nožēlu par to, ka Krievijas varas 
iestādes ir izveidojušas melno sarakstu, 
kurā iekĜautajiem 89 Eiropas politiėiem 
un amatpersonām, starp kurām ir arī 
vairāki pašreizējie un bijušie Eiropas 
Parlamenta deputāti, ir liegts ieceĜot 
Krievijā; uzsver, ka šis politisku motīvu 
dēĜ pieĦemtais aizliegums ir klajš 
demokrātijas pamatprincipu pārkāpums, 
jo ir balstīts uz nepārredzamiem, patvaĜīgi 
noteiktiem kritērijiem un tā mērėis ir 
Krievijas Federācijā apklusināt tos 
cilvēkus, kas iesaistījušies cilvēktiesību 
ievērošanas un demokrātijas veicināšanā 
un Krievijas pilsoniskās sabiedrības 
nostiprināšanā, kā arī tos cilvēkus, kas 
atbalsta Ukrainu; uzskata, ka šis saraksts 
nopietni apdraud pašreizējo un turpmāko 
Eiropas Parlamenta sadarbību ar 
Krievijas Valsts domi, un aicina pārskatīt 
abu iestāžu attiecības; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/3 

Grozījums Nr.  3 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

ES un Krievijas attiecības 
2015/2001(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  6.a šajā sakarā pauž nožēlu par Somijas 
un Ungārijas pieĦemtajiem lēmumiem 
pastiprināt sadarbību ar Krieviju 
enerăētikas jomā un jo īpaši nesen 
noslēgtos līgumus kodolenerăijas jomā, 
kas vēl vairāk palielinās atkarību no 
Maskavas;  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/4 

Grozījums Nr.  4 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

ES un Krievijas attiecības 
2015/2001(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

7.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  7.a vēlreiz atgādina, ka Austrumu 
partnerības attīstīšana nav vērsta pret 
Krieviju; šajā nolūkā uzsver, ka 
pašreizējas konfrontācijas līmenis starp 
ES un Krievijas Federāciju nav Austrumu 
partnerības valstu interesēs, un aicina 
Komisiju izpētīt ES un Eirāzijas 
Ekonomiskās Savienības sadarbības 
jomas un sadarbspēju; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/5 

Grozījums Nr.  5 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

ES un Krievijas attiecības 
2015/2001(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. atkārtoti pauž pārliecību, ka enerăētikas 
politika ir būtisks ES ārējās politikas 
elements; tādēĜ stingri atbalsta spēcīgas 
Eiropas Enerăētikas savienības tūlītēju 
izveidi, jo īpaši valstu energotīklu 
starpsavienojumu izveidošanu, lai 
ievērojami mazinātu atsevišėu dalībvalstu 
atkarību no ārējiem enerăijas 
piegādātājiem, jo īpaši no Krievijas; pauž 
stingru pārliecību, ka pret Eiropas 
solidaritātes apdraudējumiem un 
nenoturību, kā arī pret to, ka pret 
atsevišėām dalībvalstīm un 
kandidātvalstīm energoresursu vajadzību 
dēĜ tiek vērsts politisks un diplomātisks 
spiediens, var efektīvi cīnīties tikai tad, ja 
tiks pilnībā piemēroti visi ES tiesību akti 
enerăētikas jomā, jo īpaši trešā enerăētikas 
pakete, un pabeigta brīva, pārredzama, 
integrēta, sinhronizēta, energoefektīva un 
noturīga Eiropas iekšējā enerăijas tirgus 
izveide, kurā būs pietiekami liels 
atjaunojamo energoresursu īpatsvars un 
dažādoti piegādes avoti un uz kuru 
nepārprotami attieksies tiesību akti 
konkurences jomā; aicina ES pietiekami 
atbalstīt Enerăētikas kopienas 
līgumslēdzējas puses, kuras ir apĦēmušās 
īstenot ES tiesību aktu kopumu enerăētikas 
jomā, lai palīdzētu tām gūt labākus 
rezultātus sarunās ar ārējiem energoresursu 

9. atkārtoti pauž pārliecību, ka enerăētikas 
politika ir būtisks ES ārējās politikas 
elements; tādēĜ stingri atbalsta spēcīgas 
Eiropas Enerăētikas savienības tūlītēju 
izveidi, jo īpaši valstu energotīklu 
starpsavienojumu izveidošanu, lai 
ievērojami mazinātu atsevišėu dalībvalstu 
atkarību no ārējiem enerăijas 
piegādātājiem, jo īpaši no Krievijas un 
citiem autoritāriem režīmiem; pauž stingru 
pārliecību, ka pret Eiropas solidaritātes 
apdraudējumiem un nenoturību, kā arī pret 
to, ka pret atsevišėām dalībvalstīm un 
kandidātvalstīm energoresursu vajadzību 
dēĜ tiek vērsts politisks un diplomātisks 
spiediens, var efektīvi cīnīties tikai tad, ja 
tiks pilnībā piemēroti visi ES tiesību akti 
enerăētikas jomā, jo īpaši trešā enerăētikas 
pakete, un pabeigta brīva, pārredzama, 
integrēta, sinhronizēta, energoefektīva un 
noturīga Eiropas iekšējā enerăijas tirgus 
izveide, kurā būs pietiekami liels 
atjaunojamo energoresursu īpatsvars un 
dažādoti piegādes avoti un uz kuru 
nepārprotami attieksies tiesību akti 
konkurences jomā; aicina ES pietiekami 
atbalstīt Enerăētikas kopienas 
līgumslēdzējas puses, kuras ir apĦēmušās 
īstenot ES tiesību aktu kopumu enerăētikas 
jomā, lai palīdzētu tām gūt labākus 
rezultātus sarunās ar ārējiem energoresursu 
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piegādātājiem; 
 

piegādātājiem; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/6 

Grozījums Nr.  6 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

ES un Krievijas attiecības 
2015/2001(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

12. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. nosoda ukraiĦu un tatāru TV kanālu 
darbības aizliegumu Krimā; atkārtoti prasa 
izveidot lielākas spējas analizēt un 
uzraudzīt Krievijas propagandu, jo īpaši 
krievu valodā, lai varētu atklāt un ātri un 
pienācīgi reaăēt uz apzināti sagrozītu 
informāciju, kas tiek izplatīta dažādās ES 
valodās; aicina Komisiju nekavējoties 
atvēlēt pienācīgu finansējumu konkrētiem 
projektiem, lai pretdarbotos Krievijas 
propagandai un dezinformācijai ES un 
ārpus tās un sniegtu objektīvu informāciju 
sabiedrībai Austrumu partnervalstīs, un 
izveidot piemērotus instrumentus 
stratēăiskiem sakariem; šajā sakarībā 
atzinīgi vērtē 2015. gada 20. marta 
Eiropadomes secinājumus par rīcības 
plānu, lai reaăētu uz dezinformācijas 
kampaĦām; aicina Komisiju un dalībvalstis 
arī izveidot saskaĦotu mehānismu, ar kuru 
var apkopot, uzraudzīt un sniegt 
informāciju par finansiālo, politisko un 
tehnisko palīdzību, ko Krievija sniedz 
politiskajām partijām un citām 
organizācijām Eiropas Savienībā, lai 
izvērtētu tās iesaistīšanos ES un tās 
Austrumu kaimiĦvalstu politiskajā dzīvē 
un sabiedrības viedokĜa veidošanā un tās 
ietekmi uz šiem procesiem, un veikt 
atbilstīgus pasākumus; 

12. nosoda ukraiĦu un tatāru TV kanālu 
darbības aizliegumu Krimā; atkārtoti prasa 
izveidot lielākas spējas analizēt un 
uzraudzīt Krievijas propagandu, jo īpaši 
krievu valodā, lai varētu atklāt un ātri un 
pienācīgi reaăēt uz apzināti sagrozītu 
informāciju, kas tiek izplatīta dažādās ES 
valodās; aicina Komisiju nekavējoties 
atvēlēt pienācīgu finansējumu konkrētiem 
projektiem, lai, izmantojot profesionālas 
reportāžas, kas atbilst žurnālistikas ētikai, 
standartiem un labai praksei, reaăētu uz 
Krievijas propagandu un dezinformāciju 
ES un ārpus tās un sniegtu objektīvu 
informāciju sabiedrībai Austrumu 
partnervalstīs, un izveidot piemērotus 
instrumentus stratēăiskiem sakariem; šajā 
sakarībā atzinīgi vērtē 2015. gada 
20. marta Eiropadomes secinājumus par 
rīcības plānu, lai reaăētu uz 
dezinformācijas kampaĦām; aicina 
Komisiju un dalībvalstis arī izveidot 
saskaĦotu mehānismu, ar kuru var apkopot, 
uzraudzīt un sniegt informāciju par 
finansiālo, politisko un tehnisko palīdzību, 
ko Krievija sniedz politiskajām partijām un 
citām organizācijām Eiropas Savienībā, lai 
izvērtētu tās iesaistīšanos ES un tās 
Austrumu kaimiĦvalstu politiskajā dzīvē 
un sabiedrības viedokĜa veidošanā un tās 
ietekmi uz šiem procesiem, un veikt 
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atbilstīgus pasākumus; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/7 

Grozījums Nr.  7 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

ES un Krievijas attiecības 
2015/2001(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

19.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  19.a šajā sakarā uzsver, ka nesen 
pieĦemtais likums par „ārvalstu 
organizāciju nevēlamību”, kas Ĝauj valsts 
varas iestādēm aizliegt tādu starptautisku 
NVO darbību, ko tās uzskata par draudu 
Krievijas aizsardzības spējām vai 
konstitucionālajam pamatam, ir vēl viena 
satraucoša pilsoniskās sabiedrības 
apspiešanas pazīme; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/8 

Grozījums Nr.  8 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

ES un Krievijas attiecības 
2015/2001(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

20.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  20.a. pauž kritiku prezidenta Putina 
lēmumam parakstīt dekrētu, ar kuru tiktu 
slepenota informācija par Krievijas 
bruĦoto spēku zaudējumiem "speciālās 
operācijās" miera laikā; uzsver, ka 
Krievijas tiesību aktos nefigurē termins 
"speciāla operācija", un norāda, ka šāds 
tiesību akts Ĝaus varas iestādēm saukt pie 
atbildības tos, kas mēăinās iegūt 
pierādījumus par Krievijas militāristu 
iejaukšanos notikumus Austrumukrainā, 
un ignorēt žurnālistu un cilvēktiesību 
aktīvistu pieprasījumus sniegt informāciju 
par bojāgājušajām un ievainotajām 
Krievijas militārpersonām;  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/9 

Grozījums Nr.  9 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

ES un Krievijas attiecības 
2015/2001(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

21. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

21. mudina Komisiju ierosināt tiesību 
aktus, kas aizliedz politiski vai ekonomiski 
ieinteresētām trešo valstu personām 
finansēt ES politiskās partijas; 

21. mudina Komisiju ierosināt tiesību 
aktus, ar kuriem atbilstīgi Eiropas 
Padomes ieteikumiem tiktu nodrošināta 
pilnīga pārredzamība par politisko fondu 
un partiju finansēšanu ES, īpaši tad, ja 
finansējumu nodrošina politiski vai 
ekonomiski ieinteresētas personas no 
trešā, valstīm; 

Or. en 


