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6.12.2017 A8-0351/1 

Grozījums Nr.  1 

Michael Gahler 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

2017/2123(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

25.a atsauce (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 – ņemot vērā 2017. gada 

13. novembra paziņojumu par pastāvīgo 

strukturēto sadarbību (PESCO), 

Or. en 



 

AM\1141402LV.docx  PE614.283v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

6.12.2017 A8-0351/2 

Grozījums Nr.  2 

Michael Gahler 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

2017/2123(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

25.b atsauce (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 – ņemot vērā Komisijas un 

priekšsēdētāja vietnieces / augstās 

pārstāves 2017. gada 10. novembra kopīgo 

paziņojumu Eiropas Parlamentam un 

Padomei par militārās mobilitātes 

uzlabošanu Eiropas Savienībā 

(JOIN(2017)0041), 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/3 

Grozījums Nr.  3 

Michael Gahler 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

2017/2123(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

31. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

31. atzinīgi vērtē dalībvalstu gatavību 

uzņemties saistības KDAP satvarā, tādējādi 

īstenojot vērienīgu un iekļaujošu pastāvīgo 

strukturēto sadarbību (PESCO), un aicina 

Padomi to ātri izveidot; uzsver, ka vēlamā 

iekļaujošā dalība nedrīkst ietekmēt ne 

apņemšanos pilnībā īstenot KDAP, ne arī 

iesaistīto dalībvalstu tālejošos mērķus; 

norāda uz nepieciešamību noteikt skaidrus 

dalības kritērijus, saglabājot citām 

dalībvalstīm iespēju pievienoties vēlāk; 

uzskata, ka pasākumiem, kas tiek īstenoti 

PESCO satvarā, būtu vienmēr pilnībā 

jāatbilst KDAP; 

31. atzinīgi vērtē paziņojumu par 

pastāvīgo strukturēto sadarbību (PESCO) 

un tā paredzēto aktivizēšanu, pamatojoties 

uz dalībvalstu gatavību uzņemties saistības 

KDAP satvarā, tādējādi īstenojot vērienīgu 

un iekļaujošu pastāvīgo strukturēto 

sadarbību (PESCO), un aicina Padomi to 

ātri izveidot; uzsver, ka vēlamā iekļaujošā 

dalība nedrīkst ietekmēt ne apņemšanos 

pilnībā īstenot KDAP, ne arī iesaistīto 

dalībvalstu tālejošos mērķus; norāda uz 

nepieciešamību noteikt skaidrus dalības 

kritērijus, saglabājot citām dalībvalstīm 

iespēju pievienoties vēlāk; uzskata, ka 

pasākumiem, kas tiek īstenoti PESCO 

satvarā, būtu vienmēr pilnībā jāatbilst 

KDAP; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/4 

Grozījums Nr.  4 

Michael Gahler 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

2017/2123(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

33. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

33. uzsver nepieciešamību atvieglot 

administratīvās procedūras, kas nevajadzīgi 

palēnina spēku veidošanu KDAP misijām 

un ātrās reaģēšanas vienību pārrobežu 

pārvietošanos ES teritorijā; aicina 

dalībvalstis izveidot ES mēroga sistēmu 

aizsardzības personāla, aprīkojuma un 

materiālu ātras pārvietošanas koordinācijai 

KDAP īstenošanas nolūkos, ja tiek sākta 

solidaritātes klauzulas darbība un ja 

saskaņā ar ANO Statūtu 51. pantu visām 

dalībvalstīm ir pienākums sniegt palīdzību 

un atbalstu ar visiem to rīcībā esošajiem 

līdzekļiem; 

33. uzsver nepieciešamību atvieglot 

administratīvās procedūras, kas nevajadzīgi 

palēnina spēku veidošanu KDAP misijām 

un ātrās reaģēšanas vienību pārrobežu 

pārvietošanos ES teritorijā; aicina 

dalībvalstis izveidot ES mēroga sistēmu 

aizsardzības personāla, aprīkojuma un 

materiālu ātras pārvietošanas koordinācijai 

KDAP īstenošanas nolūkos, ja tiek sākta 

solidaritātes klauzulas darbība un ja 

saskaņā ar ANO Statūtu 51. pantu visām 

dalībvalstīm ir pienākums sniegt palīdzību 

un atbalstu ar visiem to rīcībā esošajiem 

līdzekļiem; šajā sakarā atzinīgi vērtē 

kopīgo paziņojumu par militārās 

mobilitātes uzlabošanu; aicina Komisiju 

līdz 2018. gada martam iesniegt 

Parlamentam un dalībvalstīm saturīgu 

rīcības plānu, kas būtu pilnībā saskaņots 

ar NATO centieniem; 

Or. en 

 

 


