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16.11.2016 A8-0317/1 

Grozījums Nr.  1 

Ioan Mircea Paşcu 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

2016/2067(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. atsauce 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

–ņemot vērā Padomes 2013. gada 

25. novembra, 2014. gada 18. novembra, 

2015. gada 18. maija un 2016. gada 

27. jūnija secinājumus par kopējo drošības 

un aizsardzības politiku, 

– ņemot vērā Padomes 2013. gada 

25. novembra, 2014. gada 18. novembra, 

2015. gada 18. maija, 2016. gada 

27. jūnija un 2016. gada 17. oktobra 

secinājumus par kopējo drošības un 

aizsardzības politiku, 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/2 

Grozījums Nr.  2 

Ioan Mircea Paşcu 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

2016/2067(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8.a atsauce (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  – ņemot vērā drošības un aizsardzības 

politikas īstenošanas plānu, ko 2016. gada 

14. novembrī iesniedza PV/AP Federica 

Mogherini, un Padomes 2016. gada 

14. novembra secinājumus par ES 

globālās stratēģijas īstenošanu drošības 

un aizsardzības jomā; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/3 

Grozījums Nr.  3 

Ioan Mircea Paşcu 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

2016/2067(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

14. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. atzinīgi vērtē gaidāmo ceļvedi par 

KDAP, ar kuru iepazīstinās PV/AP un kurā 

būs iekļauts konkrēts grafiks un pasākumi; 

uzskata, ka ar šo ceļvedi būtu jāpapildina 

Eiropas Aizsardzības rīcības plāns; uzsver 

to, ka ir jāpastiprina KDAP militārais 

aspekts; stingri atbalsta to, ka dalībvalstis 

koordinē ieguldījumus drošībā un 

aizsardzībā, kā arī to, ka ES līmenī ir 

jāpalielina finansiālais atbalsts pētniecībai 

aizsardzības jomā; 

14. atzinīgi vērtē ceļvedi par KDAP, ar 

kuru iepazīstināja PV/AP un kurā ir 

iekļauts konkrēts grafiks un pasākumi; 

atzinīgi vērtē to, ka ar šis ceļvedis 

papildina Eiropas Aizsardzības rīcības 

plānu; uzsver to, ka ir jāpastiprina KDAP 

militārais aspekts; stingri atbalsta to, ka 

dalībvalstis koordinē ieguldījumus drošībā 

un aizsardzībā, kā arī to, ka ES līmenī ir 

jāpalielina finansiālais atbalsts pētniecībai 

aizsardzības jomā; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/4 

Grozījums Nr.  4 

Ioan Mircea Paşcu 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

2016/2067(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

18. uzsver, ka ir vajadzīga dalībvalstu un 

nacionālo parlamentu stingra apņemšanās, 

atbildība un atbalsts, ko īsteno ciešā 

sadarbībā ar visām attiecīgajām ES 

struktūrām, lai nodrošinātu, ka politiskā 

līmenī tiek ātri un efektīvi īstenots ESGS 

vērienīgums, prioritātes un visaptverošā 

pieeja, šajā nolūkā izstrādājot ES Balto 

grāmatu par drošību un aizsardzību; 

atzinīgi vērtē PV/AP nemitīgo darbu 

īstenošanas procesā; uzsver, ka ir jāpiešķir 

pienācīgi resursi ESGS īstenošanai un 

efektīvākai un robustākai KDAP; 

18. uzsver, ka ir vajadzīga dalībvalstu un 

nacionālo parlamentu stingra apņemšanās, 

atbildība un atbalsts, ko īsteno ciešā 

sadarbībā ar visām attiecīgajām ES 

struktūrām, lai nodrošinātu, ka politiskā 

līmenī tiek ātri un efektīvi īstenots ESGS 

vērienīgums, prioritātes un visaptverošā 

pieeja, šajā nolūkā pēc drošības un 

aizsardzības politikas īstenošanas plāna 

izstrādājot ES Balto grāmatu par drošību 

un aizsardzību; izceļ īstenošanas plāna 

ciešo saistību ar ESGS plašāku 

īstenošanu, gaidāmo Komisijas Eiropas 

aizsardzības rīcības plānu un Varšavā 

parakstīto ES un NATO kopīgo 

deklarāciju; atzinīgi vērtē PV/AP un 

dalībvalstu nemitīgo darbu īstenošanas 

procesā; uzsver, ka ir jāpiešķir pienācīgi 

resursi ESGS īstenošanai un efektīvākai un 

robustākai KDAP; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/5 

Grozījums Nr.  5 

Ioan Mircea Paşcu 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

2016/2067(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

19. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. uzskata, ka vajadzīgs turpmākais 

pasākums pēc ESGS izstrādes ir tādas 

nozaru stratēģijas izstrāde, par kuru 

vienojas un ar kuru iepazīstina 

Eiropadome un kurā būtu vairāk 

jāprecizē vērienīgums, uzdevumi, prasības 

un spēju prioritātes civilajā un militārajā 

līmenī; atkārtoti aicina izstrādāt Balto 

grāmatu par Eiropas aizsardzību un 

mudina Padomi bez kavēšanās sagatavot 

šo dokumentu; pauž bažas, ka ierosinātais 

drošības un aizsardzības politikas 

īstenošanas plāns ir daudz pieticīgāks par 

to, ko sagaida Parlaments un sabiedrība; 

atkārtoti norāda uz visu Eiropas Savienību 

dalībvalstu drošības nedalāmību; 

19. uzskata, ka ir svarīgi, lai ES un 

dalībvalstis efektīvi un ātri īstenotu visas 

īstenošanas plānā ierosinātās konkrētās 

darbības; norāda uz Padomes noteikto 

vērienīguma līmeni attiecībā uz atbalstu 

ESGS minētajām trijām stratēģiskajām 

prioritātēm: reaģēšana uz ārējiem 

konfliktiem un krīzēm, partneru spēju 

veidošana un Savienības un tās pilsoņu 

aizsardzība; aicina 2016. gada 15. un 

16. decembrī paredzētajā Eiropadomes 

sanāksmē pieņemt vērienīgas stratēģiskās 

pamatnostādnes nolūkā pastiprināt ar 

drošību un aizsardzību saistīto darbu; 

atkārtoti norāda uz visu Eiropas Savienību 

dalībvalstu drošības nedalāmību; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/6 

Grozījums Nr.  6 

Ioan Mircea Paşcu 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

2016/2067(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

23. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

23. uzsver, ka ir svarīgi izveidot pastāvīgu 

ES štābu civilo un militāro KDAP misiju 

un operāciju veikšanai, no kurienes 

integrēti, pamatdarbībās iesaistīti 

darbinieki atbalstītu visu plānošanas 

ciklu, sākot no sākotnējās politiskās 

koncepcijas izstrādes līdz detalizētiem 

plāniem; uzsver, ka tā nebūtu NATO 

struktūru replika, bet gan nepieciešams 

institucionāls risinājums, lai stiprinātu 

KDAP misiju un operāciju plānošanas un 

īstenošanas spējas; 

23. uzsver, ka ir svarīgi stratēģiskā līmenī 

izveidot pastāvīgu operatīvās plānošanas 

un veikšanas struktūru militārajām 

misijām bez izpildes pilnvarām, strādājot 

kopīgi un nodrošinot integrētu civilo un 

militāro iesaisti, ar plānošanas un 

veikšanas spējām attiecībā uz civilajām 

misijām; uzsver, ka tā nebūtu NATO 

struktūru dublēšana, bet gan nepieciešams 

institucionāls risinājums, lai stiprinātu 

KDAP misiju un operāciju plānošanas un 

īstenošanas spējas; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/7 

Grozījums Nr.  7 

Ioan Mircea Paşcu 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

2016/2067(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

29. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

29. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 

grozīt Regulu (ES) Nr. 230/2014 (ar ko 

izveido stabilitātes un miera veicināšanas 

instrumentu), lai paplašinātu ES palīdzību, 

to sniedzot arī militāro dalībnieku 

apbruņošanai partnervalstīs, jo tas ir 

neaizstājams ieguldījums to noturībā, kas 

mazinās šo valstu iespējas atkal iekļūt 

konfliktā un kļūt par labvēlīgu vietu 

naidīgām darbībām pret ES; uzsver, ka tā 

būtu jārīkojas vienīgi ārkārtas gadījumā, kā 

paredzēts minētā priekšlikuma par 

Regulas (ES) Nr. 230/2014 grozīšanu 

3.a pantā, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību, 

labu pārvaldību un tiesiskumu; šajā 

sakarībā mudina EĀDD un Komisiju ātrāk 

īstenot iniciatīvu par spēju veidošanu 

drošības un attīstības atbalstam (CBSD), 

lai uzlabotu KDAP misiju efektivitāti un 

ilgtspēju; 

29. pieņem zināšanai Komisijas 

priekšlikumu grozīt Regulu (ES) 

Nr. 230/2014 (ar ko izveido stabilitātes un 

miera veicināšanas instrumentu), lai 

paplašinātu ES palīdzību, to sniedzot arī 

militāro dalībnieku apbruņošanai 

partnervalstīs, jo tas ir neaizstājams 

ieguldījums to noturībā, kas mazinās šo 

valstu iespējas atkal iekļūt konfliktā un kļūt 

par labvēlīgu vietu naidīgām darbībām pret 

ES; uzsver, ka tā būtu jārīkojas vienīgi 

ārkārtas gadījumā, kā paredzēts minētā 

priekšlikuma par Regulas (ES) 

Nr. 230/2014 grozīšanu 3.a pantā, lai 

veicinātu ilgtspējīgu attīstību, labu 

pārvaldību un tiesiskumu; šajā sakarībā 

mudina EĀDD un Komisiju ātrāk īstenot 

iniciatīvu par spēju veidošanu drošības un 

attīstības atbalstam (CBSD), lai uzlabotu 

KDAP misiju efektivitāti un ilgtspēju; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/8 

Grozījums Nr.  8 

Ioan Mircea Paşcu 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

2016/2067(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

48. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

48. atbalsta Komisijas iniciatīvas 

aizsardzības jomā, piemēram, aizsardzības 

rīcības plānu un aizsardzības rūpniecības 

politiku, kuras būtu jāuzsāk pēc tam, kad 

būs iesniegta ES Baltā grāmata par 

drošību un aizsardzību; atbalsta Komisijas 

turpmāku iesaistīšanos aizsardzības jomā, 

lai veiktu plašu un mērķtiecīgu pētniecību, 

plānošanu un īstenošanu; atzinīgi vērtē 

sagatavošanas darbību attiecībā uz 

pētniecību, kas saistīta ar KDAP, un prasa 

nodrošināt pienācīgu finansējumu 

atlikušajam pašreizējās daudzgadu finanšu 

shēmas (DFS) periodam; atbalsta ES 

pētniecības programmas izstrādi 

aizsardzības jomā saskaņā ar nākamo 

daudzgadu finanšu shēmu (2021–2027); 

48. atbalsta Komisijas iniciatīvas 

aizsardzības jomā, piemēram, aizsardzības 

rīcības plānu un aizsardzības rūpniecības 

politiku; atbalsta Komisijas turpmāku 

iesaistīšanos aizsardzības jomā, lai veiktu 

plašu un mērķtiecīgu pētniecību, plānošanu 

un īstenošanu; pieņem zināšanai 

sagatavošanas darbību attiecībā uz 

pētniecību, kas saistīta ar KDAP, un prasa 

nodrošināt pienācīgu finansējumu 

atlikušajam pašreizējās daudzgadu finanšu 

shēmas (DFS) periodam; atbalsta 

iespējamas jaunas ES finansētas 

pētniecības programmas izstrādi 

aizsardzības jomā, kuru izskatītu saskaņā 

ar nākamo daudzgadu finanšu shēmu 

(2021–2027); aicina dalībvalstis 

nodrošināt vajadzīgos papildu finanšu 

resursus; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/9 

Grozījums Nr.  9 

Ioan Mircea Paşcu 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

2016/2067(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

48.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  48.a uzskata, ka ar jaunu ES pētniecības 

programmu aizsardzības jomā būtu 

jāfinansē pētniecības projekti tādās 

prioritāšu jomās, par kurām ir vienojušās 

dalībvalstis, un ka Eiropas Aizsardzības 

fonds varētu atbalstīt tādu spēju 

finansēšanu, kuras ir kopīgi noteikušas 

dalībvalstis un kurām ir atzīta ES 

pievienotā vērtība; 

Or. en 

 

 


