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7.12.2018 A8-0409/55 

Grozījums Nr.  55 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Eiropas infrastruktūras 

savienošanas instrumenta (“Programma”) 

mērķis ir paātrināt ieguldījumus Eiropas 

komunikāciju tīklos un piesaistīt publiskā 

un privātā sektora finansējumu, vienlaikus 

palielinot juridisko noteiktību un ievērojot 

tehnoloģiskās neitralitātes principu. 

Programmai būtu jārada iespēja pilnībā 

izmantot sinerģiju starp transporta, 

enerģētikas un digitālo nozari, tādējādi 

stiprinot Savienības darbības efektivitāti un 

ļaujot optimizēt īstenošanas izmaksas. 

(2) Eiropas infrastruktūras 

savienošanas instrumenta (“Programma”) 

mērķis ir paātrināt ieguldījumus Eiropas 

komunikāciju tīklos un piesaistīt publiskā 

un privātā sektora finansējumu, vienlaikus 

palielinot juridisko noteiktību. Programmai 

būtu jārada iespēja pilnībā izmantot 

sinerģiju starp transporta, enerģētikas un 

digitālo nozari, tādējādi stiprinot 

Savienības darbības efektivitāti un ļaujot 

optimizēt īstenošanas izmaksas. 

__________________ __________________ 

18 COM(2018) 321, 13. lpp. 18 COM(2018) 321, 13. lpp. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/56 

Grozījums Nr.  56 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma 

López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 

risināt klimata pārmaiņu problemātiku, 

saskaņā ar ES apņemšanos īstenot Parīzes 

nolīgumu un ANO ilgtspējīgas attīstības 

mērķus šai regulai būtu jāpalīdz integrēt 

rīcību klimata politikas jomā un sasniegt 

to, ka 25 % no visa ES budžeta tiek tērēti 

klimata mērķiem18. Sagaidāms, ka saskaņā 

ar šo programmu veiktie pasākumi veidos 

60 % no Programmas kopējā finansējuma 

klimata mērķiem, pamatojoties cita starpā 

uz šādiem Rio politikas rādītājiem: 

i) 100 % izdevumiem, kas saistīti ar 

dzelzceļa infrastruktūru, alternatīvajām 

degvielām, mazākpiesārņojoša pilsētu 

transporta, elektropārvadi, 

elektroenerģijas uzglabāšanu, viedo 

energotīklu, CO2 transportēšanu un 

atjaunojamo energoresursu enerģiju; 

ii) 40 % iekšzemes ūdeņiem un 

multimodālajiem pārvadājumiem, un gāzes 

infrastruktūrai, ja tā palielina 

atjaunojamā ūdeņraža un biometāna 

izmantošanu. Sagatavojot un īstenojot 

programmu, tiks apzinātas attiecīgās 

darbības, un tās tiks atkārtoti izvērtētas 

attiecīgajos novērtējumu un pārskatīšanas 

procesos. Lai novērstu to, ka infrastruktūra 

(4) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 

risināt klimata pārmaiņu problemātiku 

saskaņā ar ES apņemšanos īstenot Parīzes 

nolīgumu un 17 ANO ilgtspējīgas attīstības 

mērķus, šai regulai būtu jāpalīdz integrēt 

rīcību klimata politikas jomā un sasniegt 

to, ka 25 % no visa ES budžeta tiek tērēti 

klimata mērķiem18. Sagaidāms, ka saskaņā 

ar šo programmu veiktie pasākumi veidos 

vismaz 70 % no Programmas kopējā 

finansējuma klimata mērķiem, 

pamatojoties cita starpā uz šādiem Rio 

politikas rādītājiem: i) 100 % attiecībā uz 

izdevumiem, kas saistīti ar dzelzceļa 

infrastruktūras bezemisiju mobilitāti, 

dekarbonizētu pilsētas transportu, 
elektropārvadi, energoefektivitāti, 

viedajiem energotīkliem un atjaunojamo 

energoresursu enerģiju; ii) 40 % 

ilgtspējīgiem, kuģojamiem iekšzemes 

ūdeņiem, multimodālajiem 

pārvadājumiem, uzlādes infrastruktūrai un 

atjaunojamam ūdeņradim, ja tas atbilst 

klimata mērķiem un ļauj veikt izmērāmu 

virzību prom no fosilā kurināmā. 

Sagatavojot un īstenojot programmu, tiks 

apzinātas attiecīgās darbības, un tās tiks 

atkārtoti izvērtētas attiecīgajos 
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nav pasargāta no ilgtermiņa klimata 

pārmaiņu ietekmes, un nodrošinātu, ka ar 

projektu saistīto siltumnīcefekta gāzu 

emisiju izmaksas ir iekļautas projekta 

ekonomiskā aspekta izvērtēšanā, ar šo 

programmu atbalstītajiem lielajiem 

projektiem attiecīgā gadījumā būtu jāpanāk 

klimatgatavība, ievērojot norādījumos, ko 

Komisijai būtu jāizstrādā, saskaņojot tos ar 

norādījumiem, kuri izstrādāti citām 

Savienības programmām. 

novērtējumu un pārskatīšanas procesos. Lai 

novērstu to, ka infrastruktūra nav pasargāta 

no ilgtermiņa klimata pārmaiņu ietekmes, 

un nodrošinātu, ka ar projektu saistīto 

siltumnīcefekta gāzu emisiju izmaksas ir 

iekļautas projekta ekonomiskā aspekta 

izvērtēšanā, ar šo programmu atbalstītajiem 

lielajiem projektiem attiecīgā gadījumā 

būtu jāpanāk klimatgatavība, ievērojot 

norādījumos, ko Komisijai būtu jāizstrādā, 

saskaņojot tos ar norādījumiem, kuri 

izstrādāti citām Savienības programmām. 

Saskaņā ar Savienības mērķiem un 

saistībām samazināt klimata pārmaiņu 

ietekmi, programma veicina modālu 

pāreju uz ilgtspējīgākiem transporta 

veidiem, piemēram, dzelzceļa transportu, 

tīru pilsētas transportu, jūras transportu 

un iekšzemes ūdensceļiem. 

_____________________ ____________________ 

18 COM(2018) 321, 13. lpp. 18 COM(2018) 321, 13. lpp. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/57 

Grozījums Nr.  57 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Lai sasniegtu TEN-T 

pamatnostādnēs noteiktos mērķus, ir 

prioritāri jāatbalsta pārrobežu savienojumi 

un iztrūkstošo savienojumu izveide un 

attiecīgos gadījumos jānodrošina, ka 

atbalstītās darbības atbilst koridoru darba 

plāniem, kas izveidoti atbilstoši Regulas 

(ES) Nr. 1315/2013 47. pantam, un 

vispārējai tīkla attīstībai veiktspējas un 

sadarbspējas ziņā. 

(8) Lai sasniegtu TEN-T 

pamatnostādnēs noteiktos mērķus, ir 

prioritāri jāatbalsta pārrobežu savienojumi 

un iztrūkstošo savienojumu izveide un 

attiecīgos gadījumos jānodrošina, ka 

atbalstītās darbības atbilst koridoru darba 

plāniem, kas izveidoti atbilstoši Regulas 

(ES) Nr. 1315/2013 47. pantam, un 

vispārējai tīkla attīstībai veiktspējas un 

sadarbspējas ziņā, tostarp attiecībā uz 

Eiropas veloceliņiem. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/58 

Grozījums Nr.  58 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Sabine 

Lösing, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní 

Riada, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres 

Martínez 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Ievērojot 2017. gada novembra 

Kopīgo paziņojumu par militārās 

mobilitātes uzlabošanu Eiropas 

Savienībā24, Militārās mobilitātes rīcības 

plānā, ko 2018. gada 28. martā pieņēma 

Komisija un Savienības Augstā pārstāve 

ārlietās un drošības politikas jautājumos25, 

bija uzsvērts, ka transporta infrastruktūras 

politika rada izdevību uzlabot sinerģiju 

starp aizsardzības vajadzībām un TEN-T. 

Rīcības plānā ir paredzēts, ka līdz 

2018. gada vidum Padome ir aicināta 

apsvērt un validēt militārās prasības 

saistībā ar transporta infrastruktūru un 

ka līdz 2019. gadam Komisijas dienesti 

norādīs tās Eiropas Transporta tīkla 

daļas, kas ir piemērotas militārajam 

transportam, tostarp esošai 

infrastruktūrai nepieciešamos 

uzlabojumus. Savienības finansējums 

divējāda lietojuma projektu īstenošanai 

būtu jāizmanto ar programmas 

starpniecību, pamatojoties uz īpašām 

darba programmām, kurās norādītas 

piemērojamās prasības, kas noteiktas 

rīcības plāna kontekstā. 

svītrots 
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______________  

24 JOIN(2017) 41  

25 JOIN(2018) 5  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/59 

Grozījums Nr.  59 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Sabine 

Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Regulas priekšlikums 

18.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (18a) Regulā (ES) Nr. XXX [pārstrādāta 

regula par enerģētikas savienības 

pārvaldību] ir uzsvērts princips 

“energoefektivitāte pirmajā vietā”, kas 

nozīmē, ka pirms tiek pieņemti lēmumi 

par enerģētikas plānošanu, politiku un 

investīcijām, ir jāizvērtē rentabli, tehniski 

un ekonomiski piemēroti, kā arī videi 

draudzīgi alternatīvi energoefektivitātes 

risinājumi, kas varētu pilnībā vai daļēji 

aizstāt paredzētos plānošanas, politikas un 

investīciju pasākumus, un vienlaikus būtu 

vērsti uz attiecīgo lēmumu mērķu 

sasniegšanu. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/60 

Grozījums Nr.  60 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma 

López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Ņemot vērā Savienības 

dekarbonizācijas rīcības plānu, būtiskas ir 

inovatīvas infrastruktūras tehnoloģijas, kas 

veicina pāreju uz mazoglekļa enerģētikas 

un mobilitātes sistēmām un uzlabo 

energoapgādes drošību. Komisija, jo īpaši 

savā 2017. gada 23. novembra Paziņojumā 

par Eiropas energotīklu nostiprināšanu28 

uzsvēra, ka elektroenerģija, kuras ražošanā 

pusi no visa apjoma līdz 2030. gadam 

veidos atjaunojamo energoresursu enerģija, 

tiks izmantota par arvien lielāku 

virzītājspēku to nozaru dekarbonizācijai, 

kurās līdz šim dominēja fosilais 

kurināmais, piemēram, transporta, 

rūpniecības, kā arī siltumapgādes un 

aukstumapgādes nozarē, tāpēc attiecīgi 

Eiropas energoinfrastruktūras politikā 

arvien lielāks uzsvars tiek likts uz 

elektroenerģijas starpsavienojumiem un 

elektroenerģijas akumulācijas un viedo 

energotīklu projektiem. Lai atbalstītu 

Savienības dekarbonizācijas mērķus, 

pienācīga vērība un prioritāte jāpiešķir 

tehnoloģijām un projektiem, kas veicina 

pāreju uz mazoglekļa ekonomiku. Komisija 

izvirzīs mērķi palielināt to viedo 

energotīklu projektu, elektroenerģijas 

(20) Ņemot vērā Savienības 

dekarbonizācijas rīcības plānu, būtiskas ir 

inovatīvas infrastruktūras tehnoloģijas, kas 

veicina pāreju uz ilgtspējīgu mazoglekļa 

enerģētikas un mobilitātes sistēmām un 

uzlabo energoapgādes drošību. Komisija, 

jo īpaši savā 2017. gada 23. novembra 

Paziņojumā par Eiropas energotīklu 

nostiprināšanu28 uzsvēra, ka 

elektroenerģija, kuras ražošanā pusi no visa 

apjoma līdz 2030. gadam veidos 

atjaunojamo energoresursu enerģija, tiks 

izmantota par arvien lielāku virzītājspēku 

to nozaru dekarbonizācijai, kurās līdz šim 

dominēja fosilais kurināmais, piemēram, 

transporta, rūpniecības, kā arī 

siltumapgādes un aukstumapgādes nozarē, 

tāpēc attiecīgi Eiropas 

energoinfrastruktūras politikā arvien lielāks 

uzsvars būtu jāliek uz elektroenerģijas 

starpsavienojumiem un elektroenerģijas 

akumulācijas un viedo energotīklu 

projektiem. Lai atbalstītu Savienības 

dekarbonizācijas mērķus, pienācīga vērība 

un prioritāte jāpiešķir tehnoloģijām un 

projektiem, kas veicina pāreju uz 

ilgtspējīgu mazoglekļa ekonomiku. 

Komisijai būtu jāizvirza mērķis palielināt 
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akumulācijas projektu, kā arī oglekļa 

dioksīda transportēšanas pārrobežu 

projektu skaitu, kuri atbalstāmi 

Programmas ietvaros. 

to viedo energotīklu projektu un inovatīvas 

elektroenerģijas akumulācijas pārrobežu 

projektu skaitu, kuri atbalstāmi 

Programmas ietvaros. 

_________________ ________________ 

28 COM(2017)0718 28 COM(2017)0718 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/61 

Grozījums Nr.  61 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt 

Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Regulas priekšlikums 

35. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(35) Savienības līmenī Eiropas 

ekonomikas politikas koordinēšanas 

pusgads ir sistēma, kurā tiek apzinātas 

nacionālās reformu prioritātes un 

uzraudzīta to īstenošana. Atbalstot 

minētās reformu prioritātes, dalībvalstis 

izstrādā savu nacionālo daudzgadu 

ieguldījumu stratēģiju. Minētās stratēģijas 

būtu jāizklāsta kopā ar ikgadējām 

nacionālajām reformu programmām, 

izmantojot to kā veidu, lai iezīmētu un 

koordinētu prioritāros ieguldījumu 

projektus, kuri atbalstāmi ar nacionālo 

un/vai Savienības finansējumu. Tām būtu 

jāpalīdz saskaņoti izmantot Savienības 

finansējumu un maksimāli palielināt 

pievienoto vērtību no finansiālā atbalsta, 

kas attiecīgi tiks saņemts, jo īpaši no 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

(ERAF), Kohēzijas fonda, Eiropas 

Investīciju stabilizācijas funkcijas, 

InvestEU un Eiropas infrastruktūras 

savienošanas instrumenta. Finansiālais 

atbalsts būtu jāizmanto saskaņotā veidā, 

attiecīgā gadījumā ievērojot Savienības 

un nacionālos enerģētikas un klimata 

plānus. 

svītrots 
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Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/62 

Grozījums Nr.  62 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, 

Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – n apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(n) “pētījumi” ir darbības, kas 

vajadzīgas, lai sagatavotu projekta 

īstenošanu, piemēram, sagatavošanās, 

kartēšanas, priekšizpētes, izvērtēšanas, 

testēšanas un validācijas pētījumi, tostarp 

programmatūras veidā, un citi tehniskā 

atbalsta pasākumi, tostarp priekšdarbi, kuri 

vajadzīgi, lai definētu un izstrādātu 

projektu un pieņemtu lēmumu par tā 

finansēšanu, piemēram, izpētes darbi 

attiecīgajos objektos un finansējuma 

paketes sagatavošana; 

(n) “pētījumi” ir darbības, kas 

vajadzīgas, lai sagatavotu projekta 

īstenošanu, piemēram, sagatavošanās, 

kartēšanas, priekšizpētes, izvērtēšanas, 

testēšanas un validācijas pētījumi, tostarp 

programmatūras veidā, un citi tehniskā 

atbalsta pasākumi, tostarp priekšdarbi, kuri 

vajadzīgi, lai definētu un izstrādātu 

projektu un pieņemtu lēmumu par tā 

finansēšanu, piemēram, izpētes darbi 

attiecīgajos objektos un finansējuma 

paketes sagatavošana, ietekmes uz vidi 

novērtējumi, stratēģiskie vides 

novērtējumi un novērtējumi par 

pieejamību personām ar ierobežotām 

pārvietošanās spējām (PRM); 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/63 

Grozījums Nr.  63 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma 

López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 

attīstīt un modernizēt Eiropas 

komunikāciju tīklu transporta, enerģētikas 

un digitālajā jomā un veicināt pārrobežu 

sadarbību atjaunojamo energoresursu 

enerģijas jomā, ņemot vērā ilgttermiņa 

dekarbonizācijas saistības un liekot 

uzsvaru uz starpnozaru sinerģijām. 

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 

attīstīt un modernizēt Eiropas 

komunikāciju tīklu transporta, enerģētikas 

un digitālajā jomā un veicināt pārrobežu 

sadarbību atjaunojamo energoresursu 

enerģijas un energoefektivitātes jomā, lai 

palīdzētu izpildīt ilgtermiņa 
dekarbonizācijas saistības, veicinātu 

ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi un 

konsolidētu teritoriālo, sociālo un 

ekonomisko kohēziju, liekot uzsvaru uz 

pilnīgām sinerģijām starp transporta, 

enerģētikas un digitālo nozari. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/64 

Grozījums Nr.  64 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Sabine 

Lösing, Joao Ferreira, Miguel Viegas, Joao Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, 

Paloma López Bermejo, Estefanía Torres 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide 

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ii punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(ii) pielāgot TEN-T tīklus militārās 

mobilitātes vajadzībām; 

svītrots 

Or. en 

 


