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LV Vienoti daudzveidībā LV 

16.11.2016 A8-0317/11 

Grozījums Nr.  11 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

2016/2067(INI) 

 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. ar bažām norāda, ka Eiropā ir 

nepieredzētā apmērā pieaudzis radikālu 

islāmistu organizāciju īstenots terorisms, 

kas izdara spiedienu uz eiropeisko 

dzīvesveidu; uzsver, ka līdz ar to 

individuālā drošība ir kļuvusi īpaši svarīga, 

mazinot tradicionālo drošības iedalījumu 

ārējās un iekšējās dimensijās; 

4. ar bažām norāda, ka Eiropā ir 

nepieredzētā apmērā pieaudzis radikālu 

islāmistu organizāciju un radikālu 

islāmistu īstenots terorisms; uzsver, ka 

līdz ar to individuālā drošība ir kļuvusi 

īpaši svarīga, zināmā mērā mazinot 

tradicionālo drošības iedalījumu ārējās un 

iekšējās dimensijās; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/12 

Grozījums Nr.  12 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

2016/2067(INI) 

 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. pauž stingru pārliecību, ka minēto 

iemeslu dēļ ir visaptveroši un pamatīgi 

jāpārskata KDAP, lai ļautu ES un 

dalībvalstīm sniegt būtisku ieguldījumu 

Savienības drošības garantēšanā, 

starptautisku krīžu pārvarēšanā un ES 

stratēģiskās autonomijas aizstāvēšanā; 

atgādina, ka neviena valsts nevar šīs 

problēmas atrisināt viena pati; 

10. pauž stingru pārliecību, ka minēto 

iemeslu dēļ ir vajadzīga efektīvāka KDAP, 

kas ļautu ES un dalībvalstīm sniegt būtisku 

ieguldījumu Savienības drošības 

garantēšanā, starptautisku krīžu 

pārvarēšanā un ES stratēģiskās 

autonomijas aizstāvēšanā; atgādina, ka 

neviena valsts nevar šīs problēmas atrisināt 

viena pati; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/13 

Grozījums Nr.  13 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

2016/2067(INI) 

 

Rezolūcijas priekšlikums 

10.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 10.a aicina PV/AP un dalībvalstis 

izmantot Lisabonas līguma sniegto 

potenciālu attiecībā uz kopējo drošības un 

aizsardzības politiku (KDAP); pauž 

nožēlu, ka līdz šim, neraugoties uz 

daudzām ar drošību, mieru un stabilitāti 

saistītām problēmām, dalībvalstis ir 

īstenojušas vienīgi dažus no Lisabonas 

līguma noteikumiem KDAP jomā; tāpat 

pauž nožēlu par iepriekš pieņemto 

lēmumu zemo īstenošanas līmeni un ļoti 

ierobežoto operatīvo efektivitāti; mudina 

AP un dalībvalstis KDAP padarīt 

efektīvāku, pārredzamāku, 

darbotiesspējīgāku un preventīvāku, sākot 

īstenot daudzos kopš 2010. gada 

pieņemtos lēmumus; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/14 

Grozījums Nr.  14 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

2016/2067(INI) 

 

Rezolūcijas priekšlikums 

10.b punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 10.b uzsver, ka KDAP mērķis ir īstenot 

LES 21. pantā minētos Lisabonas līguma 

mērķus; noraida domu izmantot KĀDP 

un KDAP pasākumus ES teritorijā vai pie 

jūras robežām un atgādina — LES 

42. panta 1. punktā ir paredzēts, ka 

Savienība var KDAP misijas un 

operācijas izmantot ārpus Savienības, lai 

nodrošinātu miera uzturēšanu, konfliktu 

novēršanu un starptautiskās drošības 

stiprināšanu saskaņā ar principiem, kas 

noteikti Apvienoto Nāciju Organizācijas 

Statūtos; tāpat atgādina, ka LES 

43. panta 1. punktā ir izsmeļoši uzskaitītas 

iespējamās ES operācijas ārpus 

Savienības un mudina PV/AP un 

dalībvalstis ievērot Lisabonas līguma 

noteikumus attiecībā uz KDAP operāciju 

darbības jomu; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/15 

Grozījums Nr.  15 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

2016/2067(INI) 

 

Rezolūcijas priekšlikums 

12. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. uzsver, ka, nodibinot pastāvīgu 

strukturētu sadarbību (LES 42. panta 

6. punkts), būs iespējams attīstīt 

pašaizsardzības spējas vai izveidot 

pastāvīgu pašaizsardzības struktūru, kas 

var stiprināt krīzes pārvarēšanas operācijas; 

12. uzsver, ka, nodibinot pastāvīgu 

strukturētu sadarbību (LES 42. panta 

6. punkts), būs iespējams izveidot 

pastāvīgu struktūru, kas var stiprināt krīzes 

pārvarēšanas operācijas; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/16 

Grozījums Nr.  16 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

2016/2067(INI) 

 

Rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. uzsver — tā kā Eiropa vairs 

pilnībā nekontrolē savu drošības vidi un 

nevar izvēlēties rīcības laiku un vietu, ES 

ar KDAP misijām un operācijām, un 

citiem attiecīgiem instrumentiem 

vajadzētu būt spējīgai iesaistīties visā 
krīžu pārvarēšanas pasākumu spektrā, 

tostarp krīžu novēršanā un risināšanā, 

tādējādi ietverot visus konflikta ciklu 

posmus, kā arī pilnībā iesaistīties Eiropas 

drošības garantēšanā un nodrošināt, lai 

visai brīvības, drošības un tiesiskuma 

telpai būtu kopēja drošība un aizsardzība; 

mudina Eiropadomi sākt kopējās drošības 

un aizsardzības politikas pārveidi par 

kopējo aizsardzību, kā paredzēts LES 

42. panta 2. punktā; uzskata — lai to 

panāktu, par svarīgu KDAP mērķi ir 

jānosaka ES noturības stiprināšana; 

13. uzskata, ka ES, izmantojot KDAP 

misijas un operācijas, kā arī citus 

atbilstīgus instrumentus, būtu jāspēj veikt 

intervences plašā krīžu pārvarēšanas 

operāciju klāstā, tostarp krīžu novēršanā 

un atrisināšanā, tādējādi ietverot visus 

konflikta cikla posmus; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/17 

Grozījums Nr.  17 

Bodil Valero 

Verts/ALE 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 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; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/18 

Grozījums Nr.  18 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

2016/2067(INI) 

 

Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

15. vienlaikus arī uzsver, ka KDAP 

pamatā vajadzētu būt spēcīgam kolektīvās 

aizsardzības principam un efektīvai 

finansēšanai un ka to būtu jāīsteno, 

koordinējoties ar starptautiskajām 

struktūrām drošības un aizsardzības jomā 

un pilnībā papildinot NATO spējas; 

uzskata, ka Eiropas Savienībai būtu 

jāmudina dalībvalstis sasniegt NATO 

izvirzītos ar spējām saistītos mērķus, kas 

paredz, ka aizsardzības izdevumi ir vismaz 

2 % no IKP, kā tas apstiprināts Velsas un 

Varšavas augstākā līmeņa sanāksmēs; 

15. vienlaikus arī uzsver, ka KDAP 

pamatā vajadzētu būt efektīvai finansēšanai 

un ka to būtu jāīsteno, koordinējoties ar 

starptautiskajām struktūrām drošības un 

aizsardzības jomā un pilnībā papildinot 

NATO spējas; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/19 

Grozījums Nr.  19 

Bodil Valero 

Verts/ALE 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. atzinīgi vērtē domu pārveidot 

pašreizējās ad hoc struktūras par 
pastāvīgu militārās plānošanas un 

īstenošanas struktūru, kas nebūtu pārāk 

liela un līdzinātos ES līmenī jau esošajam 

Civilās plānošanas un īstenošanas 

centram (CPCC); mudina AP un 

dalībvalstis neapvienot civilās un 

militārās plānošanas un īstenošanas 

struktūras, jo militārajām un civilajām 

KDAP misijām un operācijām ir ļoti 

atšķirīga struktūra, personāls un mērķi; 

atgādina, ka lielākā daļa civilo KDAP 

misiju ir tiesiskuma mācību, palīdzības un 

konsultāciju misijas, kuras finansē no ES 

budžeta un kurām nav nekā kopīga ar 

starpvaldību struktūru, kas piemīt 

militārajām KDAP operācijām, kuras 

īsteno, lai cīnītos pret pirātiem vai 

kontrabandistiem vai lai apmācītu trešo 

valstu militāro personālu; mudina PV/AP 

un Komisiju saglabāt civilo KDAP misiju 

īpašo raksturu un nepieļaut civilo un 

militāro struktūru apvienošanu integrētā 

civilmilitārās stratēģiskās plānošanas 

struktūrā; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/20 

Grozījums Nr.  20 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

2016/2067(INI) 

 

Rezolūcijas priekšlikums 

26. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

26. šajā sakarībā norāda, ka ESGS ir 

noteikts politiskā vērienīguma līmenis, lai 

nodrošinātu integrētu pieeju konfliktiem un 

krīzēm attiecībā uz ES iesaistīšanos visos 

konflikta cikla posmos, veicot konflikta 

novēršanu, atrisināšanu un stabilizāciju, kā 

arī apņemšanos novērst pāragru izstāšanos; 

uzskata, ka ES būtu konsekventi 

jāatbalsta pašpasludinātās Islāma valsts 

apkarošanas koalīcijā iesaistītās 

dalībvalstis, izveidojot KDAP operāciju 

Irākā un Sīrijā, kas koncentrētos 

galvenokārt uz apmācību; 

26. šajā sakarībā norāda, ka ESGS ir 

noteikts politiskā vērienīguma līmenis, lai 

nodrošinātu integrētu pieeju konfliktiem un 

krīzēm attiecībā uz ES iesaistīšanos visos 

konflikta cikla posmos, veicot konflikta 

novēršanu, atrisināšanu un stabilizāciju, kā 

arī apņemšanos novērst pāragru izstāšanos; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/21 

Grozījums Nr.  21 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

2016/2067(INI) 

 

Rezolūcijas priekšlikums 

26.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 26.a atgādina, ka, lai īstenotu ES 

globālo stratēģiju, vajadzīgi ieguldījumi 

konfliktu novēršanas jomā, taču reālā 

situācija ir tāda, ka gan Komisija, gan arī 

Padome ir ierosinājušas veikt 

samazinājumus ar tālejošu ietekmi 

2017. gada budžetā, kas paredzēts ES 

vienīgajam instrumentam konfliktu 

novēršanai, proti, Stabilitātes un miera 

veicināšanas instrumentam (IcSP); 

uzsver, ka, ņemot vērā daudzos drošības 

apdraudējumus Eiropas kaimiņvalstīs un 

citās valstīs, nepieciešams divkāršot 

centienus konfliktu novēršanas, 

mediācijas un samierināšanas jomā; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/22 

Grozījums Nr.  22 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

2016/2067(INI) 

 

Rezolūcijas priekšlikums 

28. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

28. uzsver, ka visos Padomes lēmumos 

par turpmākajām misijām un operācijām 

kā prioritāte būtu jānosaka iesaistīšanās 

tādos konfliktos, kuri tieši ietekmē ES 

drošību vai partneru un to reģionu 

drošību, kuros ES ir drošības garants; 
uzskata, ka iesaistīšanās lēmuma pamatā 

vajadzētu būt kopīgai analīzei un izpratnei 

par stratēģisko vidi, kā arī dalībvalstu 

kopējām stratēģiskajām interesēm, un tajā 

būtu jāņem vērā citu sabiedroto un 

organizāciju, piemēram, ANO vai NATO, 

darbības; uzskata, ka KDAP spēju 

veidošanas misijas ir jāsaskaņo ar drošības 

sektora reformu un tām darbībām, ko 

Komisija veic tiesiskuma jomā; 

28. uzskata, ka iesaistīšanās lēmuma 

pamatā vajadzētu būt kopīgai analīzei un 

izpratnei par stratēģisko vidi, ņemot vērā 

citu sabiedroto un organizāciju, piemēram, 

ANO un NATO, darbības; uzskata, ka 

KDAP spēju veidošanas misijas ir 

jāsaskaņo ar drošības sektora reformu un 

tām darbībām, ko Komisija veic tiesiskuma 

jomā; 

Or. en 



 

AM\1109907LV.docx  PE593.663v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

16.11.2016 A8-0317/23 

Grozījums Nr.  23 

Bodil Valero 

Verts/ALE 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. noraida Komisijas 5. jūlija tiesību 

akta priekšlikumu par militāro dalībnieku 

spēju veidošanu, izmantojot Stabilitātes 

un miera veicināšanas instrumentu 

(IcSP); atbalsta Komisijas, Padomes un 

Parlamenta juridisko dienestu atzinumus 

šajā jautājumā; stingri iesaka izvēlēties 

tādu instrumentu kā mehānismu Athena, 

kas nevājinātu un neapstrīdētu ES tiesisko 

sistēmu, budžeta tiesību aktus un 

attiecīgos Eiropas Savienības Tiesas 

nolēmumus; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/24 

Grozījums Nr.  24 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

2016/2067(INI) 

 

Rezolūcijas priekšlikums 

30. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

30. uzsver arī nepieciešamību 

identificēt finanšu instrumentus, ar kuriem 

pastiprināt partneru spēju veidošanu 

drošības un aizsardzības jomā; aicina 

EĀDD un Komisiju nodrošināt pilnīgu 

saskaņotību un koordināciju, lai panāktu 

labākos rezultātus un nepieļautu 

dublēšanos uz vietas; 

30. uzsver arī nepieciešamību 

identificēt citus instrumentus, ar kuriem 

pastiprināt partneru spēju veidošanu 

drošības un aizsardzības jomā; aicina 

EĀDD un Komisiju nodrošināt pilnīgu 

saskaņotību un koordināciju, lai panāktu 

labākos rezultātus un nepieļautu 

dublēšanos uz vietas; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/25 

Grozījums Nr.  25 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

2016/2067(INI) 

 

Rezolūcijas priekšlikums 

31. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

31. norāda, ka šajā nolūkā būtu 

jāpārskata Pētersbergas misijas un būtu 

pēc iespējas ātrāk jāpadara kaujas vienības 

par derīgu militāro instrumentu, tām 

nodrošinot lielāku modularitāti un 

funkcionālāku finansēšanu; norāda, ka 

dalībvalstu konstruktīvas attieksmes 

trūkums ir bijis politisks un operatīvs 

šķērslis kaujas vienību izvietošanai; 

mudina Padomi sākt veidot LES 41. panta 

3. punktā paredzēto sākumfondu, no kura 

bez kavēšanās varētu finansēt militāro 

operāciju sākotnējās fāzes; 

31. norāda, ka būtu pēc iespējas ātrāk 

jāpadara kaujas vienības par derīgu 

militāro instrumentu, tām nodrošinot 

lielāku modularitāti un funkcionālāku 

finansēšanu; norāda, ka dalībvalstu 

konstruktīvas attieksmes trūkums ir bijis 

politisks un operatīvs šķērslis kaujas 

vienību izvietošanai; mudina Padomi sākt 

veidot LES 41. panta 3. punktā paredzēto 

sākumfondu, no kura bez kavēšanās varētu 

finansēt militāro operāciju sākotnējās 

fāzes; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/26 

Grozījums Nr.  26 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

2016/2067(INI) 

 

Rezolūcijas priekšlikums 

33. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

33. atgādina, ka NATO un ES ir vienas 

un tās pašas stratēģiskās intereses un tās 

saskaras ar vieniem un tiem pašiem 

izaicinājumiem no austrumiem un 

dienvidiem; norāda, ka savstarpējās 

aizsardzības klauzula — 42. panta 

7. punkts — attiecas uz ES dalībvalstīm 

neatkarīgi no tā, vai tās ir NATO 

dalībvalstis; norāda, ka ES būtu jāspēj ar 

saviem līdzekļiem tādā pašā mērā 

aizsargāt tās ES dalībvalstis, kuras nav 

NATO dalībvalstis; norāda, ka ESGS 

mērķis ir sasniegt atbilstošu ES 

stratēģiskās autonomijas līmeni, un 

uzsver, ka abu organizāciju līdzekļiem 

jābūt savstarpēji papildinošiem; uzskata, ka 

ES stratēģiskajai autonomijai būtu 

jāstiprina Eiropas spēja veicināt drošību 

savā teritorijā un ārpus tās, kā arī 

partnerattiecības ar NATO un 

transatlantiskās attiecības; 

33. atgādina, ka NATO un ES saskaras 

ar izaicinājumiem no austrumiem un 

dienvidiem; uzsver, ka abu organizāciju 

līdzekļiem jābūt savstarpēji papildinošiem; 

uzskata, ka būtu jāpalielina Eiropas spēja 

veicināt drošību ārpus tās teritorijas, kā arī 

būtu jāstiprina partnerattiecības ar NATO 

un transatlantiskās attiecības; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/27 

Grozījums Nr.  27 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

2016/2067(INI) 

 

Rezolūcijas priekšlikums 

34. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

34. uzskata, ka ciešas un efektīvas ES 

un NATO sadarbības pamats ir to misiju un 

attiecīgi arī instrumentu sarakstu 

papildināmība un saderība; uzsver, ka abu 

organizāciju attiecību pamatā arī turpmāk 

vajadzētu būt sadarbībai, nevis 

konkurencei; uzskata, ka ES būtu 

jāmudina dalībvalstis sasniegt NATO 

izvirzītos ar spējām saistītos mērķus, kas 

paredz, ka aizsardzības izdevumi ir vismaz 

2 % no IKP; 

34. uzskata, ka ciešas un efektīvas ES 

un NATO sadarbības pamats ir to misiju un 

attiecīgi arī instrumentu sarakstu 

papildināmība un saderība; uzsver, ka abu 

organizāciju attiecību pamatā arī turpmāk 

vajadzētu būt sadarbībai, nevis 

konkurencei; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/28 

Grozījums Nr.  28 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

2016/2067(INI) 

 

Rezolūcijas priekšlikums 

35. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

35. uzsver, ka NATO ir vislabāk 

aprīkota atturēšanai un aizsardzībai un 

agresijas gadījumā pret kādu no NATO 

dalībvalstīm ir gatava īstenot kolektīvo 

aizsardzību (Ziemeļatlantijas līguma 

V pants), savukārt KDAP pašlaik ir 

koncentrēta uz miera uzturēšanu, konfliktu 

novēršanu un starptautiskās drošības 

nostiprināšanu (LES 42. pants), un ES ir 

papildu līdzekļi, ar kuriem risināt 

problēmas, kas saistītas ar dalībvalstu 

iekšējo drošību, tostarp apvērsumiem, 

kuri nav iekļautas V pantā; atkārto, ka 

LESD 222. pantā minētā “solidaritātes 

klauzula” ir paredzēta, lai nodrošinātu 

demokrātisko institūciju un civiliedzīvotāju 

aizsardzību teroristu uzbrukuma gadījumā; 

35. uzsver, ka NATO ir vairāk gatava 

atturēšanai un aizsardzībai un agresijas 

gadījumā pret kādu no NATO dalībvalstīm 

ir gatava īstenot kolektīvo aizsardzību 

(Ziemeļatlantijas līguma V pants), savukārt 

KDAP pašlaik ir koncentrēta uz miera 

uzturēšanu, konfliktu novēršanu un 

starptautiskās drošības nostiprināšanu (LES 

42. pants); atkārto, ka LESD 222. pantā 

minētā “solidaritātes klauzula” ir 

paredzēta, lai nodrošinātu demokrātisko 

institūciju un civiliedzīvotāju aizsardzību 

teroristu uzbrukuma gadījumā; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/29 

Grozījums Nr.  29 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

2016/2067(INI) 

 

Rezolūcijas priekšlikums 

38. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

38. uzskata, ka spēcīgākas aizsardzības 

rūpniecības attīstīšana nostiprinātu ES 

stratēģisko autonomiju un tehnoloģisko 

neatkarību; pauž pārliecību — lai Eiropas 

kaimiņvalstīs stiprinātu ES drošības 

veicinātājas statusu, ir nepieciešamas 

atbilstošas un pietiekamas spējas un 

konkurētspējīga, efektīva un pārredzama 

aizsardzības rūpniecība, kas nodrošina 

ilgtspējīgu piegādes ķēdi; norāda, ka 

Eiropas aizsardzības jomai ir raksturīga 

sadrumstalotība un dublēšanās, kas ir 

pakāpeniski jānovērš, nodrošinot stimulus 

un priekšrocības visiem valsts 

komponentiem un ņemot vērā integrēta 

aizsardzības tirgus ilgtermiņa perspektīvas; 

38. uzskata, ka aizsardzības rūpniecības 

attīstīšana nostiprinātu ES tehnoloģisko 

neatkarību; pauž pārliecību, ka ES ir 

nepieciešamas atbilstošas un pietiekamas 

spējas un efektīva un pārredzama 

aizsardzības rūpniecība, kas nodrošina 

ilgtspējīgu piegādes ķēdi; norāda, ka 

Eiropas aizsardzības jomai ir raksturīga 

sadrumstalotība un dublēšanās, kas ir 

pakāpeniski jānovērš, ņemot vērā integrēta 

aizsardzības tirgus ilgtermiņa perspektīvas; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/30 

Grozījums Nr.  30 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

2016/2067(INI) 

 

Rezolūcijas priekšlikums 

41. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

41. norāda, ka visām dalībvalstīm ir 

grūtības uzturēt ļoti plašu loku pilnībā 

operatīvu aizsardzības spēju, galvenokārt 

finansiālu ierobežojumu dēļ; tādēļ aicina 

panākt lielāku koordināciju un izdarīt 

skaidrāku izvēli attiecībā uz to, kuras 

spējas uzturēt, lai dalībvalstis varētu 

specializēties noteiktās spējās; 

41. norāda, ka visām dalībvalstīm ir 

grūtības uzturēt ļoti plašu loku pilnībā 

operatīvu aizsardzības spēju; tādēļ aicina 

panākt lielāku koordināciju un izdarīt 

skaidrāku izvēli attiecībā uz to, kuras 

spējas uzturēt, lai dalībvalstis varētu 

specializēties noteiktās spējās; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/31 

Grozījums Nr.  31 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

2016/2067(INI) 

 

Rezolūcijas priekšlikums 

41.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 41.a atgādina, ka 28 ES dalībvalstis 

kopā joprojām ir otrajā vietā pasaulē gan 

aizsardzības izdevumu, gan ieroču 

eksporta ziņā; uzskata, ka dalībvalstu 

kopīgie ikgadējie izdevumi aizsardzības 

jomā, kas ir aptuveni EUR 200 miljardi, ir 

milzīgs nodokļu maksātāju naudas 

apjoms; arī atgādina, ka daudzi pēdējā 

laikā veiktie pētījumi liecina, ka galvenais 

šķērslis patiesa Eiropas aizsardzības 

tirgus nodrošināšanai un kvalitatīvu spēju 

izveidei ir tas, ka daudzās no 28 ES 

dalībvalstīm aizsardzības budžets tiek 

izlietots ļoti neefektīvi; uzsver 

nepieciešamību pamatīgi pārstrukturizēt 

attiecības starp valstu aizsardzības 

administrācijām un aizsardzības nozares 

ražotājiem un ieviest stingrus kvalitātes 

kritērijus iepirkuma projektu 

iznākumiem, kā arī stabilus un stingrus 

kritērijus attiecībā uz pārredzamību, 

efektivitāti, korupcijas apkarošanu un 

iekšējā tirgus noteikumu ievērošanu; 

uzsver, ka ES aizsardzības tirgus izveides 

procesam būtu jānotiek līdztekus ar daudz 

stingrāka ieroču eksporta režīma 

noteikšanu ES līmenī; pauž pārliecību, ka 

pašreizējā koncentrēšanās uz lielākiem 

aizsardzības budžetiem nozīmēs tikai vēl 

vairāk izšķērdētas nodokļu maksātāju 

naudas, nepanākot vērā ņemamus 

bruņotu spēku uzlabojumus; 
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16.11.2016 A8-0317/32 

Grozījums Nr.  32 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

2016/2067(INI) 

 

Rezolūcijas priekšlikums 

43. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

43. atgādina, ka stabils Eiropas 

aizsardzības tehniskais un rūpnieciskais 

pamats, kurā ir ietvertas iespējas maziem 

un vidējiem uzņēmumiem, ir svarīgs 

KDAP pamatelements un 

priekšnosacījums kopējam tirgum, 

tādējādi dodot iespēju ES izveidot savu 

stratēģisko autonomiju; 

43. atgādina, ka stabils Eiropas 

aizsardzības tehniskais un rūpnieciskais 

pamats, kurā ir ietvertas iespējas maziem 

un vidējiem uzņēmumiem, ir svarīgs 

KDAP pamatelements un kopējā tirgus 

priekšnosacījums; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/33 

Grozījums Nr.  33 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

2016/2067(INI) 

 

Rezolūcijas priekšlikums 

44.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 44.a pauž nožēlu par aizvien sliktāku 

drošības vidi un bruņotu konfliktu, 

reģionālās nestabilitātes, iekšēju 

represiju, humanitāro tiesību pārkāpumu 

un cilvēktiesību pārkāpumu izplatīšanos; 

mudina dalībvalstis fundamentāli mainīt 

ieroču eksporta politiku un stingri 

piemērot visus astoņus kritērijus, kas 

norādīti Kopējā nostājā 2008/944/KĀDP 

par ieroču eksportu, kā arī attiecīgos 

Starptautiskā ieroču tirdzniecības līguma 

noteikumus; uzskata, ka dalībvalstīm ir 

juridisks pienākums nekavējoties apturēt 

eksportu uz tādiem galamērķiem, kuros ir 

būtisks risks, ka šie ieroči varētu tikt 

izmantoti, lai veiktu nopietnus 

cilvēktiesību pārkāpumus, humanitāro 

tiesību pārkāpumus, veicinātu iekšējās 

represijas, reģionālo nestabilitāti vai 

apdraudētu dalībvalstu drošību vai mieru 

un stabilitāti pasaules mērogā; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/34 

Grozījums Nr.  34 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

2016/2067(INI) 

 

Rezolūcijas priekšlikums 

45. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

45. pauž bažas par to, ka visās 

dalībvalstīs nemitīgi samazinās 

finansējums pētījumiem aizsardzības jomā, 

kas apdraud rūpniecības un tehnoloģisko 

pamatu un līdz ar to arī Eiropas 

stratēģisko autonomiju; aicina dalībvalstis 

nodrošināt savas armijas ar aprīkojumu, ko 

ir izgatavojusi Eiropas aizsardzības 

rūpniecība, nevis tās rūpnieciskie 

konkurenti; 

45. pauž bažas par to, ka visās 

dalībvalstīs nemitīgi samazinās 

finansējums pētījumiem aizsardzības jomā, 

kas apdraud rūpniecības un tehnoloģisko 

pamatu; aicina dalībvalstis galvenokārt 

nodrošināt savas armijas ar aprīkojumu, ko 

ir izgatavojusi Eiropas aizsardzības 

rūpniecība; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/35 

Grozījums Nr.  35 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

2016/2067(INI) 

 

Rezolūcijas priekšlikums 

46. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

46. pauž pārliecību, ka KDAP 

efektivitāti uzlabotu EAA lomas 

palielināšana tādu programmu, projektu un 

darbību koordinēšanā, kuras ir vērstas uz 

spēju attīstīšanu; uzskata, ka būtu jāatbalsta 

pilnīga EAA mērķu īstenošana, tostarp tās 

turpmākās prioritātes un uzdevumi 

attiecībā uz Eiropas aizsardzības rīcības 

plānu (EARP) un Eiropas aizsardzības 

pētniecības programmu (EDRP); tādēļ 

aicina dalībvalstis pārskatīt aģentūras 

organizāciju, procedūras un darbības, 

paverot plašākas iespējas turpmākai 

sadarbībai un integrācijai; aicina 

dalībvalstis sniegt EAA pamatnostādnes 

par Spēju attīstības plāna pārskatīšanu 

saskaņā ar ESGS un nozaru stratēģiju; 

46. pauž pārliecību, ka KDAP 

efektivitāti uzlabotu EAA lomas 

palielināšana tādu programmu, projektu un 

darbību koordinēšanā, kuras ir vērstas uz 

spēju attīstīšanu; uzskata, ka būtu jāatbalsta 

pilnīga EAA mērķu īstenošana, tostarp tās 

turpmākās prioritātes un uzdevumi 

attiecībā uz Eiropas aizsardzības rīcības 

plānu (EARP); tādēļ aicina dalībvalstis 

pārskatīt aģentūras organizāciju, 

procedūras un darbības, paverot plašākas 

iespējas turpmākai sadarbībai un 

integrācijai; aicina dalībvalstis sniegt EAA 

pamatnostādnes par Spēju attīstības plāna 

pārskatīšanu saskaņā ar ESGS un nozaru 

stratēģiju; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/36 

Grozījums Nr.  36 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

2016/2067(INI) 

 

Rezolūcijas priekšlikums 

47. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

47. uzsver, ka kiberdrošība pēc savas 

būtības ir politikas joma, kurā ir izšķirīgi 

svarīga sadarbība un integrācija, turklāt ne 

tikai starp ES dalībvalstīm, galvenajiem 

partneriem un NATO, bet arī starp 

dažādiem sabiedrības dalībniekiem, jo tā 

nav tikai militāra atbildība; prasa paredzēt 

skaidrākas pamatnostādnes par to, kā un 

kādā kontekstā tiks izmantotas ES 

aizsardzības un uzbrukuma spējas; 

atgādina, ka Eiropas Parlaments ir 

vairākkārt aicinājis rūpīgi pārskatīt ES 

divējāda lietojuma preču eksporta regulu, 

lai nepieļautu tādu programmatūras un citu 

sistēmu nonākšanu nepareizās rokās, kuras 

iespējams izmantot, lai vērstos pret ES 

digitālo infrastruktūru; aicina ES 

starptautiskos forumos, tostarp, bet ne tikai 

interneta pārvaldības forumos, aizstāvēt 

ideju, ka interneta pamatinfrastruktūrai 

vajadzētu būt neitrālai zonai, kurā ir 

aizliegts iejaukties valdībām, kas īsteno 

nacionālās intereses; 

47. uzsver, ka kiberdrošība pēc savas 

būtības ir politikas joma, kurā ir izšķirīgi 

svarīga sadarbība un integrācija, turklāt ne 

tikai starp ES dalībvalstīm, galvenajiem 

partneriem un NATO, bet arī starp 

dažādiem sabiedrības dalībniekiem, jo tā 

nav tikai militāra atbildība; prasa paredzēt 

skaidrākas pamatnostādnes par to, kā un 

kādā kontekstā tiks izmantotas ES spējas; 

atgādina, ka Eiropas Parlaments ir 

vairākkārt aicinājis rūpīgi pārskatīt ES 

divējāda lietojuma preču eksporta regulu, 

lai nepieļautu tādu programmatūras un citu 

sistēmu nonākšanu nepareizās rokās, kuras 

iespējams izmantot, lai vērstos pret ES 

digitālo infrastruktūru; aicina ES 

starptautiskos forumos, tostarp, bet ne tikai 

interneta pārvaldības forumos, aizstāvēt 

ideju, ka interneta pamatinfrastruktūrai 

vajadzētu būt neitrālai zonai, kurā ir 

aizliegts iejaukties valdībām, kas īsteno 

nacionālās intereses; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  37 

Bodil Valero 

Verts/ALE 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, kuras būtu jāuzsāk pēc tam, kad 

būs iesniegta ES Baltā grāmata par drošību 

un aizsardzību; atbalsta Komisijas plašāku 

iesaistīšanos aizsardzības jomā, izmantojot 

plānošanu un īstenošanu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  38 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

2016/2067(INI) 

 

Rezolūcijas priekšlikums 

49. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

49. aicina reformēt Eiropas tiesību 

aktus, lai aizsardzības rūpniecība gūtu 

labumu no tāda paša valsts atbalsta, kāds 

ir ASV rūpniecībai; 

svītrots 

Or. en 

 


