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7.12.2016 A8-0360/14 

Grozījums Nr.  14 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Fabio 

De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošana (LES 36. pants) 

2016/2036(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. atgādina, ka Eiropas Savienība ir viens 

no lielākajiem Eiropas vēstures 

sasniegumiem un ES pārveidojošais spēks 

ir nesis mieru, stabilitāti un labklājību tās 

iedzīvotājiem un kaimiņvalstīm, no kurām 

vairākas kļuvušas par ES dalībvalstīm; 

uzsver, ka ES joprojām ir pasaules 

ekonomiskā lielvara, devīgākā humānās un 

attīstības palīdzības sniedzēja un tai ir 

vadošā loma globālajā daudzpusējā 

diplomātijā tādos jautājumos kā klimata 

pārmaiņas, starptautiskais tiesiskums, masu 

iznīcināšanas ieroču neizplatīšana un 

cilvēktiesības; aicina padarīt pamanāmākas 

ES darbības šajās jomās; 

1. atgādina, ka Eiropas Savienība ir viens 

no lielākajiem Eiropas vēstures 

sasniegumiem un ES pārveidojošais spēks 

ir nesis mieru, stabilitāti un labklājību tās 

iedzīvotājiem un kaimiņvalstīm, no kurām 

vairākas kļuvušas par ES dalībvalstīm; 

uzsver, ka ES joprojām ir pasaules 

ekonomiskā lielvara, devīgākā humānās un 

attīstības palīdzības sniedzēja un tai ir 

vadošā loma globālajā daudzpusējā 

diplomātijā tādos jautājumos kā klimata 

pārmaiņas, starptautiskais tiesiskums, masu 

iznīcināšanas ieroču neizplatīšana un 

cilvēktiesības; aicina padarīt pamanāmākas 

ES darbības šajās jomās; atgādina, ka 

vienlaikus ES ir viena no lielākajām 

ieroču eksportētājām pasaulē, jo īpaši uz 

Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas 

reģionu, neiebilst pret kodolieroču 

esamību savā teritorijā un to 

modernizāciju atturēšanas stratēģijas 

ietvaros, ir likvidējusi visas likumīgās un 

drošās migrantu un bēgļu ieceļošanas 

iespējas un nesen ir izvirzījusi nosacījumu 

attīstības atbalsta saņemšanai, proti, 

bēgļu un migrantu apturēšana un 

atpakaļuzņemšana.; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/15 

Grozījums Nr.  15 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Fabio 

De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Ángela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošana (LES 36. pants) 

2016/2036(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17. akcentē, ka ES ārējai darbībai būtu 

jābalstās uz trīs pīlāriem: diplomātiju, 

attīstību un aizsardzību; 

17. akcentē, ka ES ārējai darbībai būtu 

jābalstās uz trīs pīlāriem: diplomātiju, 

attīstību un atbruņošanos; 

Or. en 



 

AM\1112110LV.docx  PE596.607v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.12.2016 A8-0360/16 

Grozījums Nr.  16 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošana (LES 36. pants) 

2016/2036(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

19. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. pauž pārliecību, ka, ņemot vērā jau tā 

nepietiekami finansēto ES budžetu, ir 

vajadzīgi arī papildu centieni saistībā ar 

operācijām, administratīvajiem 

izdevumiem, sagatavošanas darbībām un 

izmēģinājuma projektiem kopējās 

drošības un aizsardzības politikas jomā, 

papildu finansējums no dalībvalstīm, kā 

arī sinerģijas veicināšanas centieni; 

aicina Komisiju un dalībvalstis izmantot 

iespēju, ko piedāvā pašreiz notiekošā 

daudzgadu finanšu shēmas 

novērtēšana/ pārskatīšana, lai 

nodrošinātu budžeta vajadzības arvien 

pieaugošu drošības problēmu risināšanai; 

aicina dalībvalstis palielināt aizsardzības 

finansējumu, lai sasniegtu NATO noteikto 

mērķi, saskaņā ar kuru aizsardzības 

jomas izdevumiem jābūt vismaz 2 % no 

IKP; uzsver, ka labāka koordinēšana un 

mazāka ES un dalībvalstu darbību 

pārklāšanās nodrošinātu ietaupījumus un 

finansējuma pārdali;  

svītrots 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/17 

Grozījums Nr.  17 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošana (LES 36. pants) 

2016/2036(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

20. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

20. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai 

beidzot tiktu īstenoti Lisabonas līgumā 

paredzētie instrumenti, proti, pastāvīgā 

strukturētā sadarbība (PESCO); uzskata, 

ka PESCO īstenošanā izšķiroša nozīme ir 

elastīgai un iekļaujošai pieejai, kas sekmē 

visu dalībvalstu atvērtu un aktīvu 

līdzdalību; norāda uz Francijas un 

Vācijas aizsardzības ministru kopīgo 

dokumentu par KDAP atjaunošanu un 

Itālijas priekšlikumu par spēcīgāku 

Eiropas aizsardzību un pilnībā atbalsta 

viņu mērķi 2016. gada novembrī 

paredzētajā Ārlietu un aizsardzības 

padomes sanāksmē pieņemt labvēlīgu 

lēmumu par PESCO izveidi; aicina 

PV/AP uzņemties vadību attiecībā uz šo 

iniciatīvu, kā arī citiem neseniem 

priekšlikumiem par KDAP stiprināšanu, 

lai veidotu pamatu turpmākiem 

vērienīgiem lēmumiem KDAP jomā, kas 

jāpieņem novembrī paredzētajā Ārlietu un 

aizsardzības padomes sanāksmē un 

decembrī paredzētajā Eiropadomes 

sanāksmē, tostarp par šādiem 

jautājumiem: 

• pastāvīga civilmilitārā štāba 

svītrots 
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izveide ar vienlīdz svarīgu militārās 

plānošanas un īstenošanas struktūru 

(MPCC) un civilās plānošanas un 

īstenošanas struktūru (CPCC), kas 

palīdzētu uzlabot stratēģisko un operatīvo 

plānošanu visā plānošanas ciklā, 

pastiprinātu civilmilitāro sadarbību un 

uzlabotu ES spēju ātri reaģēt uz krīzes 

situācijām; 

• ES ātrās reaģēšanas rīku 

pilnveidošana, jo īpaši vēl vairāk 

uzlabojot kaujas vienību izmantojamību, 

iedarbinot 44. pantu un stiprinot un 

KDAP misijās un operācijās vairāk 

izmantojot Eirokorpusu;  

• kopīga finansējuma paplašināšana 

KDAP operācijām, tostarp ar steidzamu 

un visaptverošu mehānisma Athena 

pārskatīšanu, iekļaujot deklarāciju par 

kaujas vienībām un nodrošinot ES misiju 

finansēšanu no kopīgiem fondiem, nevis 

no to atsevišķo dalībvalstu budžeta, kuras 

piedalās misijās, tādējādi likvidējot 

iespējamo šķērsli dalībvalstu 

ieinteresētībai norīkot spēkus dalībai 

misijās; 

• aizsardzības jomas konfigurācijas 

ieviešana Padomē; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/18 

Grozījums Nr.  18 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso 

Permuy, Ángela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošana (LES 36. pants) 

2016/2036(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

27. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

27. atzinīgi vērtē Komisijas priekšsēdētāja 

Ž.-K. Junkera priekšlikumu izveidot 

Eiropas aizsardzības fondu, lai veicinātu 

pētniecību un inovāciju; atzinīgi vērtē 

pašreiz veikto darbu saistībā ar 

sagatavošanas darbības izstrādi 

aizsardzības pētniecības jomā, pēc kuras 

turpmākajā DFS būtu jāiekļauj vērienīga 

un mērķtiecīga ES finansēta Eiropas 

aizsardzības pētniecības programma, 

tostarp paredzot papildu finanšu resursus 

no dalībvalstīm; 

svītrots 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/19 

Grozījums Nr.  19 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, 

Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, 

Fabio De Masi 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošana (LES 36. pants) 

2016/2036(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

27.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 27.a noraida Komisijas iniciatīvas 

aizsardzības jomā, piemēram, Eiropas 

Aizsardzības fondu, aizsardzības rīcības 

plānu un aizsardzības rūpniecības 

politiku; iebilst pret sagatavošanas 

darbību attiecībā uz pētniecību, kas 

saistīta ar KDAP; noraida priekšlikumu 

nākamajā DFS (2021–2027) paredzēt ES 

Aizsardzības pētniecības programmas 

izstrādi un jebkādas jaunas finansēšanas 

un investīciju koncepcijas, tostarp 

izmantojot Eiropas Investīciju banku 

(EIB) un Eiropas Stratēģisko investīciju 

fondu (ESIF); atgādina, ka LES 

41. panta 2. punktā ir aizliegts no 

Savienības budžeta finansēt darbības 

izdevumus, kas rodas no darbībām 

militārā vai aizsardzības jomā; 

Or. en 

 

 


