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Grozījums Nr. 327
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Rezolūcijas priekšlikums
41. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

41. atzinīgi vērtē Komisijas 2017. gada 
jūnija priekšlikumu izveidot Eiropas 
Aizsardzības fondu (EAF), kas veicinātu 
dalībvalstu sadarbību un atbalstītu 
Eiropas aizsardzības rūpniecību; norāda, 
ka šis priekšlikums ir pirmā iniciatīva, 
kurai Kopienas līdzekļus izmanto, lai 
sniegtu tiešu atbalstu aizsardzības 
projektiem; atzīst, ka tas ir nozīmīgs 
sasniegums Eiropas aizsardzībā gan 
politiskā ziņā, gan rūpniecības aspektā; 
norāda, ka no šī Eiropas Aizsardzības 
fonda varētu finansēt tādus strukturālus 
projektus kā Eiropas gaisa kuģu attīstība, 
Eiropas kaujas tanku attīstība vai ES 
pretraķešu aizsardzības sistēma; norāda, 
ka sagatavošanas darbības 2019. gada 
darba programma būs vērsta uz 
elektromagnētiskā spektra dominējošo 
stāvokli un jaunajām revolucionārajām 
tehnoloģijām aizsardzības jomā — divām 
jomām, kas ir svarīgas, lai ilgtermiņā 
saglabātu Eiropas tehnoloģisko 
neatkarību; atzinīgi vērtē arī to, ka 
Komisija 2019. gada martā pieņēma 
pirmo Eiropas aizsardzības rūpniecības 
attīstības programmu (EDIDP) un 2019. 
gadā tika publicēti deviņi uzaicinājumi 
iesniegt priekšlikumus, tostarp attiecībā 
uz Eurodrone — Eiropas stratēģiskajai 
autonomijai svarīgu spēju; uzsver, ka 
2020. gadā sekos vēl divpadsmit 
uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, kas 
attieksies uz prioritāriem jautājumiem 
visās jomās (gaisa, zemes, jūras, 
kiberdrošības un kosmosa jomā); norāda 
uz saikni starp lēmumiem par iepirkumu, 
ko dalībvalstis pieņem šobrīd, un 
rūpnieciskās un tehnoloģiskās sadarbības 
perspektīvām EAF satvarā;

svītrots
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Or. fr

Grozījums Nr. 328
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Rezolūcijas priekšlikums
41. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

41. atzinīgi vērtē Komisijas 2017. gada 
jūnija priekšlikumu izveidot Eiropas 
Aizsardzības fondu (EAF), kas veicinātu 
dalībvalstu sadarbību un atbalstītu Eiropas 
aizsardzības rūpniecību; norāda, ka šis 
priekšlikums ir pirmā iniciatīva, kurai 
Kopienas līdzekļus izmanto, lai sniegtu 
tiešu atbalstu aizsardzības projektiem; 
atzīst, ka tas ir nozīmīgs sasniegums 
Eiropas aizsardzībā gan politiskā ziņā, gan 
rūpniecības aspektā; norāda, ka no šī 
Eiropas Aizsardzības fonda varētu finansēt 
tādus strukturālus projektus kā Eiropas 
gaisa kuģu attīstība, Eiropas kaujas tanku 
attīstība vai ES pretraķešu aizsardzības 
sistēma; norāda, ka sagatavošanas darbības 
2019. gada darba programma būs vērsta uz 
elektromagnētiskā spektra dominējošo 
stāvokli un jaunajām revolucionārajām 
tehnoloģijām aizsardzības jomā — divām 
jomām, kas ir svarīgas, lai ilgtermiņā 
saglabātu Eiropas tehnoloģisko neatkarību; 
atzinīgi vērtē arī to, ka Komisija 2019. 
gada martā pieņēma pirmo Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstības 
programmu (EDIDP) un 2019. gadā tika 
publicēti deviņi uzaicinājumi iesniegt 
priekšlikumus, tostarp attiecībā uz 
Eurodrone — Eiropas stratēģiskajai 
autonomijai svarīgu spēju; uzsver, ka 2020. 
gadā sekos vēl divpadsmit uzaicinājumi 
iesniegt priekšlikumus, kas attieksies uz 
prioritāriem jautājumiem visās jomās 
(gaisa, zemes, jūras, kiberdrošības un 
kosmosa jomā); norāda uz saikni starp 
lēmumiem par iepirkumu, ko dalībvalstis 
pieņem šobrīd, un rūpnieciskās un 
tehnoloģiskās sadarbības perspektīvām 

41. atzinīgi vērtē Komisijas 2017. gada 
jūnija priekšlikumu izveidot Eiropas 
Aizsardzības fondu (EAF), kas veicinātu 
dalībvalstu sadarbību un visā Savienībā 
atbalstītu aizsardzības rūpniecību, tostarp 
pārrobežu MVU; norāda, ka šis 
priekšlikums ir pirmā iniciatīva, kurai 
Kopienas līdzekļus izmanto, lai sniegtu 
tiešu atbalstu aizsardzības projektiem; 
atzīst, ka tas ir nozīmīgs sasniegums 
Eiropas aizsardzībā gan politiskā ziņā, gan 
rūpniecības aspektā; norāda, ka no šī 
Eiropas Aizsardzības fonda varētu finansēt 
tādus strukturālus projektus kā Eiropas 
gaisa kuģu attīstība, Eiropas kaujas tanku 
attīstība vai ES pretraķešu aizsardzības 
sistēma, kā arī maza un vidēja mēroga 
projektus novatorisku, uz nākotni 
orientētu aizsardzības risinājumu 
izstrādei; norāda, ka sagatavošanas 
darbības 2019. gada darba programma ir 
vērsta uz elektromagnētiskā spektra 
dominējošo stāvokli un jaunajām 
revolucionārajām tehnoloģijām 
aizsardzības jomā — divām jomām, kas ir 
svarīgas, lai ilgtermiņā saglabātu Eiropas 
tehnoloģisko neatkarību; atzinīgi vērtē arī 
to, ka Komisija 2019. gada martā pieņēma 
pirmo Eiropas aizsardzības rūpniecības 
attīstības programmas (EDIDP) darba 
programmu un ka 2019. gadā tika 
publicēti deviņi uzaicinājumi iesniegt 
priekšlikumus;  norāda, ka EDIDP 2019. 
gada uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus 
attiecās arī uz Eurodrone — Eiropas 
stratēģiskajai autonomijai svarīgu spēju, un 
viens no uzaicinājumiem bija vērsts tieši 
uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, 
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EAF satvarā; tiecoties veicināt inovāciju visā Savienībā; 
uzsver, ka 2020. gadā sekos vēl divpadsmit 
uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, kas 
attieksies uz prioritāriem jautājumiem visās 
jomās (gaisa, zemes, jūras, kiberdrošības 
un kosmosa jomā); norāda, ka EAF 
nodrošina svarīgu ieguldījumu Eiropas 
aizsardzības rūpniecības inovācijā, 
konkurētspējā, efektivitātē un pārrobežu 
sadarbībā visā ES; norāda uz saikni starp 
lēmumiem par iepirkumu, ko dalībvalstis 
pieņem šobrīd, un rūpnieciskās un 
tehnoloģiskās sadarbības perspektīvām 
EAF satvarā;

Or. en

Grozījums Nr. 329
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Rezolūcijas priekšlikums
41. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

41. atzinīgi vērtē Komisijas 2017. gada 
jūnija priekšlikumu izveidot Eiropas 
Aizsardzības fondu (EAF), kas veicinātu 
dalībvalstu sadarbību un atbalstītu Eiropas 
aizsardzības rūpniecību; norāda, ka šis 
priekšlikums ir pirmā iniciatīva, kurai 
Kopienas līdzekļus izmanto, lai sniegtu 
tiešu atbalstu aizsardzības projektiem; 
atzīst, ka tas ir nozīmīgs sasniegums 
Eiropas aizsardzībā gan politiskā ziņā, 
gan rūpniecības aspektā; norāda, ka no šī 
Eiropas Aizsardzības fonda varētu 
finansēt tādus strukturālus projektus kā 
Eiropas gaisa kuģu attīstība, Eiropas 
kaujas tanku attīstība vai ES pretraķešu 
aizsardzības sistēma; norāda, ka 
sagatavošanas darbības 2019. gada darba 
programma būs vērsta uz 
elektromagnētiskā spektra dominējošo 
stāvokli un jaunajām revolucionārajām 
tehnoloģijām aizsardzības jomā — divām 
jomām, kas ir svarīgas, lai ilgtermiņā 

41. noraida Komisijas 2017. gada 
jūnija priekšlikumu izveidot Eiropas 
Aizsardzības fondu (EAF), kas veicinātu 
dalībvalstu sadarbību un atbalstītu Eiropas 
aizsardzības rūpniecību; norāda, ka šis 
priekšlikums ir pirmā iniciatīva, kurai 
Kopienas līdzekļus izmanto, lai sniegtu 
tiešu atbalstu aizsardzības projektiem; 
norāda, ka sagatavošanas darbības 2019. 
gada darba programma būs vērsta uz 
elektromagnētiskā spektra dominējošo 
stāvokli un jaunajām revolucionārajām 
tehnoloģijām aizsardzības jomā; noraidoši 
attiecas arī pret to, ka Komisija 2019. gada 
martā pieņēma pirmo Eiropas aizsardzības 
rūpniecības attīstības programmu (EDIDP) 
un 2019. gadā tika publicēti deviņi 
uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, 
tostarp attiecībā uz Eurodrone; uzsver, ka 
2020. gadā sekos vēl divpadsmit 
uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, kas 
attieksies uz prioritāriem jautājumiem visās 
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saglabātu Eiropas tehnoloģisko 
neatkarību; atzinīgi vērtē arī to, ka 
Komisija 2019. gada martā pieņēma pirmo 
Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības 
programmu (EDIDP) un 2019. gadā tika 
publicēti deviņi uzaicinājumi iesniegt 
priekšlikumus, tostarp attiecībā uz 
Eurodrone — Eiropas stratēģiskajai 
autonomijai svarīgu spēju; uzsver, ka 
2020. gadā sekos vēl divpadsmit 
uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, kas 
attieksies uz prioritāriem jautājumiem visās 
jomās (gaisa, zemes, jūras, kiberdrošības 
un kosmosa jomā); norāda uz saikni starp 
lēmumiem par iepirkumu, ko dalībvalstis 
pieņem šobrīd, un rūpnieciskās un 
tehnoloģiskās sadarbības perspektīvām 
EAF satvarā;

jomās (gaisa, zemes, jūras, kiberdrošības 
un kosmosa jomā); norāda uz saikni starp 
lēmumiem par iepirkumu, ko dalībvalstis 
pieņem šobrīd, un rūpnieciskās un 
tehnoloģiskās sadarbības perspektīvām 
EAF satvarā; atgādina, ka jaunas 
V izdevumu kategorijas izveide drošībai 
un aizsardzībai, ES aizsardzības 
pētniecības programmai, Eiropas 
Aizsardzības fondam un militārajai 
mobilitātei ir nepārprotamā pretrunā LES 
41. panta 2. punkta noteikumiem, kuri 
paredz, ka no Savienības budžeta nedrīkst 
segt izdevumus, kas rodas no darbībām 
militārā vai aizsardzības jomā; pauž 
nosodījumu un dziļu nožēlu par 
nepieredzēti straujo ES militarizācijas 
tempu; uzsver to, ka ir empīriski pierādīts 
— visefektīvākā metode miera un 
stabilitātes saglabāšanai un veicināšanai 
ir koncentrēšanās uz nabadzības 
izskaušanu, beznosacījuma humānās 
palīdzības sniegšanu, ilgtspējīgu un 
taisnīgu ekonomikas attīstību, iestāšanos 
pret to, ka globālie nodokļu režīmi veicina 
korupciju, mierīgu un diplomātisku 
konfliktu atrisināšanu, atbruņošanos, 
bruņoto spēku demobilizāciju un 
reintegrācijas programmām;

Or. en

Grozījums Nr. 330
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Rezolūcijas priekšlikums
41. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

41. atzinīgi vērtē Komisijas 2017. gada 
jūnija priekšlikumu izveidot Eiropas 
Aizsardzības fondu (EAF), kas veicinātu 
dalībvalstu sadarbību un atbalstītu Eiropas 
aizsardzības rūpniecību; norāda, ka šis 
priekšlikums ir pirmā iniciatīva, kurai 
Kopienas līdzekļus izmanto, lai sniegtu 

41. atzinīgi vērtē Komisijas 2017. gada 
jūnija priekšlikumu izveidot Eiropas 
Aizsardzības fondu (EAF), kas koordinētu, 
papildinātu un palielinātu valstu 
ieguldījumus aizsardzībā, veicinātu 
dalībvalstu sadarbību mūsdienīgu un 
sadarbspējīgu aizsardzības tehnoloģiju un 
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tiešu atbalstu aizsardzības projektiem; 
atzīst, ka tas ir nozīmīgs sasniegums 
Eiropas aizsardzībā gan politiskā ziņā, gan 
rūpniecības aspektā; norāda, ka no šī 
Eiropas Aizsardzības fonda varētu finansēt 
tādus strukturālus projektus kā Eiropas 
gaisa kuģu attīstība, Eiropas kaujas tanku 
attīstība vai ES pretraķešu aizsardzības 
sistēma; norāda, ka sagatavošanas 
darbības 2019. gada darba programma būs 
vērsta uz elektromagnētiskā spektra 
dominējošo stāvokli un jaunajām 
revolucionārajām tehnoloģijām 
aizsardzības jomā — divām jomām, kas ir 
svarīgas, lai ilgtermiņā saglabātu Eiropas 
tehnoloģisko neatkarību; atzinīgi vērtē arī 
to, ka Komisija 2019. gada martā pieņēma 
pirmo Eiropas aizsardzības rūpniecības 
attīstības programmu (EDIDP) un 2019. 
gadā tika publicēti deviņi uzaicinājumi 
iesniegt priekšlikumus, tostarp attiecībā uz 
Eurodrone — Eiropas stratēģiskajai 
autonomijai svarīgu spēju; uzsver, ka 2020. 
gadā sekos vēl divpadsmit uzaicinājumi 
iesniegt priekšlikumus, kas attieksies uz 
prioritāriem jautājumiem visās jomās 
(gaisa, zemes, jūras, kiberdrošības un 
kosmosa jomā); norāda uz saikni starp 
lēmumiem par iepirkumu, ko dalībvalstis 
pieņem šobrīd, un rūpnieciskās un 
tehnoloģiskās sadarbības perspektīvām 
EAF satvarā;

ekipējuma izstrādē un atbalstītu 
novatorisku un konkurētspējīgu Eiropas 
aizsardzības rūpniecību; norāda, ka šis 
priekšlikums ir pirmā iniciatīva, kurai 
Kopienas līdzekļus izmanto, lai sniegtu 
tiešu atbalstu aizsardzības projektiem; 
atzīst, ka tas ir nozīmīgs sasniegums 
Eiropas aizsardzībā gan politiskā ziņā, gan 
rūpniecības aspektā; norāda, ka no šī 
Eiropas Aizsardzības fonda varētu finansēt 
tādus strukturālus projektus kā Eiropas 
gaisa kuģu attīstība, Eiropas kaujas tanku 
attīstība vai ES pretraķešu aizsardzības 
sistēma; atzinīgi vērtē aizsardzības 
pētniecības 2019. gada darba programmu 
(PADR), kas paredz atvēlēt 25 miljonus 
EUR pētījumiem par elektromagnētiskā 
spektra dominējošo stāvokli un jaunajām 
revolucionārajām tehnoloģijām 
aizsardzības jomā — divām jomām, kas ir 
svarīgas, lai ilgtermiņā saglabātu Eiropas 
tehnoloģisko neatkarību; atzinīgi vērtē arī 
to, ka Komisija 2019. gada martā pieņēma 
pirmo Eiropas aizsardzības rūpniecības 
attīstības programmu (EDIDP), kas kopējai 
aizsardzības spēju attīstībai laikposmā no 
2019. līdz 2020. gadam paredz 
līdzfinansējumu 500 miljonu EUR 
apmērā, un ka 2019. gadā tika publicēti 
deviņi uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, 
tostarp attiecībā uz Eurodrone — Eiropas 
stratēģiskajai autonomijai svarīgu spēju;  
uzsver, ka 2020. gadā sekos vēl divpadsmit 
uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, kas 
attieksies uz prioritāriem jautājumiem visās 
jomās (gaisa, zemes, jūras, kiberdrošības 
un kosmosa jomā); norāda uz saikni starp 
lēmumiem par iepirkumu, ko dalībvalstis 
pieņem šobrīd, un rūpnieciskās un 
tehnoloģiskās sadarbības perspektīvām 
EAF satvarā;

Or. fr

Grozījums Nr. 331
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā
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Rezolūcijas priekšlikums
41. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

41. atzinīgi vērtē Komisijas 2017. gada 
jūnija priekšlikumu izveidot Eiropas 
Aizsardzības fondu (EAF), kas veicinātu 
dalībvalstu sadarbību un atbalstītu Eiropas 
aizsardzības rūpniecību; norāda, ka šis 
priekšlikums ir pirmā iniciatīva, kurai 
Kopienas līdzekļus izmanto, lai sniegtu 
tiešu atbalstu aizsardzības projektiem; 
atzīst, ka tas ir nozīmīgs sasniegums 
Eiropas aizsardzībā gan politiskā ziņā, 
gan rūpniecības aspektā; norāda, ka no šī 
Eiropas Aizsardzības fonda varētu finansēt 
tādus strukturālus projektus kā Eiropas 
gaisa kuģu attīstība, Eiropas kaujas tanku 
attīstība vai ES pretraķešu aizsardzības 
sistēma; norāda, ka sagatavošanas darbības 
2019. gada darba programma būs vērsta uz 
elektromagnētiskā spektra dominējošo 
stāvokli un jaunajām revolucionārajām 
tehnoloģijām aizsardzības jomā — divām 
jomām, kas ir svarīgas, lai ilgtermiņā 
saglabātu Eiropas tehnoloģisko neatkarību; 
atzinīgi vērtē arī to, ka Komisija 2019. 
gada martā pieņēma pirmo Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstības 
programmu (EDIDP) un 2019. gadā tika 
publicēti deviņi uzaicinājumi iesniegt 
priekšlikumus, tostarp attiecībā uz 
Eurodrone — Eiropas stratēģiskajai 
autonomijai svarīgu spēju; uzsver, ka 
2020. gadā sekos vēl divpadsmit 
uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, kas 
attieksies uz prioritāriem jautājumiem visās 
jomās (gaisa, zemes, jūras, kiberdrošības 
un kosmosa jomā); norāda uz saikni starp 
lēmumiem par iepirkumu, ko dalībvalstis 
pieņem šobrīd, un rūpnieciskās un 
tehnoloģiskās sadarbības perspektīvām 
EAF satvarā;

41. pieņem zināšanai Komisijas 
2017. gada jūnija priekšlikumu izveidot 
Eiropas Aizsardzības fondu (EAF), kas 
varētu veicināt dalībvalstu sadarbību un 
atbalstīt dažas ar Eiropas aizsardzības 
rūpniecības nozari saistītas ieinteresētās 
personas; norāda, ka šis priekšlikums ir 
pirmā iniciatīva, kurai Kopienas līdzekļus 
izmanto, lai sniegtu tiešu atbalstu 
aizsardzības projektiem, un ka tās 
juridiskais pamats joprojām ir vājš; atzīst, 
ka šī ir paradigmas maiņa ES budžetā, no 
kura līdz šim tikušas finansētas 
galvenokārt civila rakstura programmas; 
norāda, ka no šī Eiropas Aizsardzības 
fonda varētu finansēt tādus strukturālus 
projektus kā Eiropas gaisa kuģu attīstība, 
Eiropas kaujas tanku attīstība vai ES 
pretraķešu aizsardzības sistēma; norāda, ka 
sagatavošanas darbības 2019. gada darba 
programma būs vērsta uz 
elektromagnētiskā spektra dominējošo 
stāvokli un jaunajām revolucionārajām 
tehnoloģijām aizsardzības jomā — divām 
jomām, kas ir svarīgas, lai ilgtermiņā, 
iespējams, saglabātu Eiropas tehnoloģisko 
neatkarību; pieņem zināšanai arī to, ka 
Komisija 2019. gada martā pieņēma pirmo 
Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības 
programmu (EDIDP) un ka 2019. gadā tika 
publicēti deviņi uzaicinājumi iesniegt 
priekšlikumus, tostarp attiecībā uz 
Eurodrone, ko uzskata par mūsdienīgai 
karadarbībai svarīgu spēju; atgādina, ka 
Eiropas Parlaments ir vairākkārt aicinājis 
Padomi nākt klajā ar kopējo nostāju 
attiecībā uz bruņotu bezpilota lidaparātu 
izmantošanu atbilstoši starptautiskajām 
humanitārajām tiesībām un 
starptautiskajām cilvēktiesībām; uzsver, 
ka 2020. gadā sekos vēl divpadsmit 
uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, kas 
attieksies uz prioritāriem jautājumiem visās 
jomās (gaisa, zemes, jūras, kiberdrošības 
un kosmosa jomā); norāda uz saikni starp 
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lēmumiem par iepirkumu, ko dalībvalstis 
pieņem šobrīd, un rūpnieciskās un 
tehnoloģiskās sadarbības perspektīvām 
EAF satvarā;

Or. en

Grozījums Nr. 332
Joachim Schuster

Rezolūcijas priekšlikums
41. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

41. atzinīgi vērtē Komisijas 2017. gada 
jūnija priekšlikumu izveidot Eiropas 
Aizsardzības fondu (EAF), kas veicinātu 
dalībvalstu sadarbību un atbalstītu Eiropas 
aizsardzības rūpniecību; norāda, ka šis 
priekšlikums ir pirmā iniciatīva, kurai 
Kopienas līdzekļus izmanto, lai sniegtu 
tiešu atbalstu aizsardzības projektiem; 
atzīst, ka tas ir nozīmīgs sasniegums 
Eiropas aizsardzībā gan politiskā ziņā, 
gan rūpniecības aspektā; norāda, ka no šī 
Eiropas Aizsardzības fonda varētu 
finansēt tādus strukturālus projektus kā 
Eiropas gaisa kuģu attīstība, Eiropas 
kaujas tanku attīstība vai ES pretraķešu 
aizsardzības sistēma; norāda, ka 
sagatavošanas darbības 2019. gada darba 
programma būs vērsta uz 
elektromagnētiskā spektra dominējošo 
stāvokli un jaunajām revolucionārajām 
tehnoloģijām aizsardzības jomā — divām 
jomām, kas ir svarīgas, lai ilgtermiņā 
saglabātu Eiropas tehnoloģisko neatkarību; 
atzinīgi vērtē arī to, ka Komisija 2019. 
gada martā pieņēma pirmo Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstības 
programmu (EDIDP) un 2019. gadā tika 
publicēti deviņi uzaicinājumi iesniegt 
priekšlikumus, tostarp attiecībā uz 
Eurodrone — Eiropas stratēģiskajai 
autonomijai svarīgu spēju; uzsver, ka 2020. 
gadā sekos vēl divpadsmit uzaicinājumi 
iesniegt priekšlikumus, kas attieksies uz 

41. pieņem zināšanai Komisijas 
2017. gada jūnija priekšlikumu izveidot 
Eiropas Aizsardzības fondu (EAF), kas 
veicinātu dalībvalstu sadarbību un 
atbalstītu Eiropas aizsardzības rūpniecību; 
norāda, ka šis priekšlikums ir pirmā 
iniciatīva, kurai Kopienas līdzekļus 
izmanto, lai sniegtu tiešu atbalstu 
aizsardzības projektiem; norāda, ka 
sagatavošanas darbības 2019. gada darba 
programma būs vērsta uz 
elektromagnētiskā spektra dominējošo 
stāvokli un jaunajām revolucionārajām 
tehnoloģijām aizsardzības jomā — divām 
jomām, kas ir svarīgas, lai ilgtermiņā 
saglabātu Eiropas tehnoloģisko neatkarību; 
pieņem zināšanai arī to, ka Komisija 
2019. gada martā pieņēma pirmo Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstības 
programmu (EDIDP) un ka 2019. gadā tika 
publicēti deviņi uzaicinājumi iesniegt 
priekšlikumus, tostarp attiecībā uz 
Eurodrone — Eiropas stratēģiskajai 
autonomijai svarīgu spēju; uzsver, ka 
2020. gadā sekos vēl divpadsmit 
uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, kas 
attieksies uz prioritāriem jautājumiem visās 
jomās (gaisa, zemes, jūras, kiberdrošības 
un kosmosa jomā); norāda uz saikni starp 
lēmumiem par iepirkumu, ko dalībvalstis 
pieņem šobrīd, un rūpnieciskās un 
tehnoloģiskās sadarbības perspektīvām 
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prioritāriem jautājumiem visās jomās 
(gaisa, zemes, jūras, kiberdrošības un 
kosmosa jomā); norāda uz saikni starp 
lēmumiem par iepirkumu, ko dalībvalstis 
pieņem šobrīd, un rūpnieciskās un 
tehnoloģiskās sadarbības perspektīvām 
EAF satvarā;

EAF satvarā;

Or. en

Grozījums Nr. 333
Fabio Massimo Castaldo

Rezolūcijas priekšlikums
41. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

41. atzinīgi vērtē Komisijas 2017. gada 
jūnija priekšlikumu izveidot Eiropas 
Aizsardzības fondu (EAF), kas veicinātu 
dalībvalstu sadarbību un atbalstītu Eiropas 
aizsardzības rūpniecību; norāda, ka šis 
priekšlikums ir pirmā iniciatīva, kurai 
Kopienas līdzekļus izmanto, lai sniegtu 
tiešu atbalstu aizsardzības projektiem; 
atzīst, ka tas ir nozīmīgs sasniegums 
Eiropas aizsardzībā gan politiskā ziņā, gan 
rūpniecības aspektā; norāda, ka no šī 
Eiropas Aizsardzības fonda varētu finansēt 
tādus strukturālus projektus kā Eiropas 
gaisa kuģu attīstība, Eiropas kaujas tanku 
attīstība vai ES pretraķešu aizsardzības 
sistēma; norāda, ka sagatavošanas darbības 
2019. gada darba programma būs vērsta uz 
elektromagnētiskā spektra dominējošo 
stāvokli un jaunajām revolucionārajām 
tehnoloģijām aizsardzības jomā — divām 
jomām, kas ir svarīgas, lai ilgtermiņā 
saglabātu Eiropas tehnoloģisko neatkarību; 
atzinīgi vērtē arī to, ka Komisija 2019. 
gada martā pieņēma pirmo Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstības 
programmu (EDIDP) un 2019. gadā tika 
publicēti deviņi uzaicinājumi iesniegt 
priekšlikumus, tostarp attiecībā uz 
Eurodrone — Eiropas stratēģiskajai 
autonomijai svarīgu spēju; uzsver, ka 2020. 

41. atzinīgi vērtē Komisijas 2017. gada 
jūnija priekšlikumu izveidot Eiropas 
Aizsardzības fondu (EAF), kas veicinātu 
dalībvalstu sadarbību un atbalstītu Eiropas 
aizsardzības rūpniecību; norāda, ka šis 
priekšlikums ir pirmā iniciatīva, kurai 
Kopienas līdzekļus izmanto, lai sniegtu 
tiešu atbalstu aizsardzības projektiem; 
atzīst, ka tas ir nozīmīgs sasniegums 
Eiropas aizsardzībā gan politiskā ziņā, gan 
rūpniecības aspektā; uzstāj, ka attiecīgā 
budžeta izpildei jābūt pārredzamai un 
iekļaujošai un ka tas jāizmanto nevis 
divpusējas sadarbības atbalstam, bet gan 
īstenas Eiropas līmeņa rūpnieciskās 
sadarbības veicināšanai; norāda, ka no šī 
Eiropas Aizsardzības fonda varētu finansēt 
tādus strukturālus projektus kā Eiropas 
gaisa kuģu attīstība, Eiropas kaujas tanku 
attīstība vai ES pretraķešu aizsardzības 
sistēma; norāda, ka sagatavošanas darbības 
2019. gada darba programma būs vērsta uz 
elektromagnētiskā spektra dominējošo 
stāvokli un jaunajām revolucionārajām 
tehnoloģijām aizsardzības jomā — divām 
jomām, kas ir svarīgas, lai ilgtermiņā 
saglabātu Eiropas tehnoloģisko neatkarību; 
atzinīgi vērtē arī to, ka Komisija 
2019. gada martā pieņēma pirmo Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstības 
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gadā sekos vēl divpadsmit uzaicinājumi 
iesniegt priekšlikumus, kas attieksies uz 
prioritāriem jautājumiem visās jomās 
(gaisa, zemes, jūras, kiberdrošības un 
kosmosa jomā); norāda uz saikni starp 
lēmumiem par iepirkumu, ko dalībvalstis 
pieņem šobrīd, un rūpnieciskās un 
tehnoloģiskās sadarbības perspektīvām 
EAF satvarā;

programmu (EDIDP) un 2019. gadā tika 
publicēti deviņi uzaicinājumi iesniegt 
priekšlikumus, tostarp attiecībā uz 
Eurodrone — Eiropas stratēģiskajai 
autonomijai svarīgu spēju; uzsver, ka 
2020. gadā sekos vēl divpadsmit 
uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, kas 
attieksies uz prioritāriem jautājumiem visās 
jomās (gaisa, zemes, jūras, kiberdrošības 
un kosmosa jomā); norāda uz saikni starp 
lēmumiem par iepirkumu, ko dalībvalstis 
pieņem šobrīd, un rūpnieciskās un 
tehnoloģiskās sadarbības perspektīvām 
EAF satvarā;

Or. it

Grozījums Nr. 334
Michael Gahler

Rezolūcijas priekšlikums
41. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

41. atzinīgi vērtē Komisijas 2017. gada 
jūnija priekšlikumu izveidot Eiropas 
Aizsardzības fondu (EAF), kas veicinātu 
dalībvalstu sadarbību un atbalstītu Eiropas 
aizsardzības rūpniecību; norāda, ka šis 
priekšlikums ir pirmā iniciatīva, kurai 
Kopienas līdzekļus izmanto, lai sniegtu 
tiešu atbalstu aizsardzības projektiem; 
atzīst, ka tas ir nozīmīgs sasniegums 
Eiropas aizsardzībā gan politiskā ziņā, gan 
rūpniecības aspektā; norāda, ka no šī 
Eiropas Aizsardzības fonda varētu finansēt 
tādus strukturālus projektus kā Eiropas 
gaisa kuģu attīstība, Eiropas kaujas tanku 
attīstība vai ES pretraķešu aizsardzības 
sistēma; norāda, ka sagatavošanas darbības 
2019. gada darba programma būs vērsta uz 
elektromagnētiskā spektra dominējošo 
stāvokli un jaunajām revolucionārajām 
tehnoloģijām aizsardzības jomā — divām 
jomām, kas ir svarīgas, lai ilgtermiņā 
saglabātu Eiropas tehnoloģisko neatkarību; 
atzinīgi vērtē arī to, ka Komisija 2019. 

41. atzinīgi vērtē Komisijas 2017. gada 
jūnija priekšlikumu izveidot Eiropas 
Aizsardzības fondu (EAF), kas veicinātu 
dalībvalstu sadarbību un kopīgas 
bruņošanās programmas, kas būtu vērstas 
uz spēju attīstību, un atbalstītu Eiropas 
aizsardzības rūpniecību; norāda, ka šis 
priekšlikums ir pirmā iniciatīva, kurai 
Kopienas līdzekļus izmanto, lai sniegtu 
tiešu atbalstu sadarbībā īstenotiem 
aizsardzības projektiem; atzīst, ka tas ir 
nozīmīgs sasniegums Eiropas aizsardzībā 
gan politiskā ziņā, gan rūpniecības aspektā; 
norāda, ka no šī Eiropas Aizsardzības 
fonda varētu finansēt tādus strukturālus 
projektus kā Eiropas gaisa kuģu attīstība, 
Eiropas kaujas tanku attīstība vai ES 
pretraķešu aizsardzības sistēma; atzinīgi 
vērtē ES finansēto izmēģinājuma projektu 
EuroSWARM un SPIDER rezultātus; 
norāda, ka sagatavošanas darbības 
2019. gada darba programma būs vērsta uz 
elektromagnētiskā spektra dominējošo 
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gada martā pieņēma pirmo Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstības 
programmu (EDIDP) un 2019. gadā tika 
publicēti deviņi uzaicinājumi iesniegt 
priekšlikumus, tostarp attiecībā uz 
Eurodrone — Eiropas stratēģiskajai 
autonomijai svarīgu spēju; uzsver, ka 2020. 
gadā sekos vēl divpadsmit uzaicinājumi 
iesniegt priekšlikumus, kas attieksies uz 
prioritāriem jautājumiem visās jomās 
(gaisa, zemes, jūras, kiberdrošības un 
kosmosa jomā); norāda uz saikni starp 
lēmumiem par iepirkumu, ko dalībvalstis 
pieņem šobrīd, un rūpnieciskās un 
tehnoloģiskās sadarbības perspektīvām 
EAF satvarā;

stāvokli un jaunajām revolucionārajām 
tehnoloģijām aizsardzības jomā — divām 
jomām, kas ir svarīgas, lai ilgtermiņā 
saglabātu Eiropas tehnoloģisko neatkarību; 
atzinīgi vērtē arī to, ka Komisija 
2019. gada martā pieņēma pirmo Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstības 
programmu (EDIDP) un 2019. gadā tika 
publicēti deviņi uzaicinājumi iesniegt 
priekšlikumus, tostarp attiecībā uz 
Eurodrone — Eiropas stratēģiskajai 
autonomijai svarīgu spēju; uzsver, ka 
2020. gadā sekos vēl divpadsmit 
uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, kas 
attieksies uz prioritāriem jautājumiem visās 
jomās (gaisa, zemes, jūras, kiberdrošības 
un kosmosa jomā); norāda uz saikni starp 
lēmumiem par iepirkumu, ko dalībvalstis 
pieņem šobrīd, un rūpnieciskās un 
tehnoloģiskās sadarbības perspektīvām 
EAF satvarā;

Or. de

Grozījums Nr. 335
Witold Jan Waszczykowski

Rezolūcijas priekšlikums
41. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

41. atzinīgi vērtē Komisijas 2017. gada 
jūnija priekšlikumu izveidot Eiropas 
Aizsardzības fondu (EAF), kas veicinātu 
dalībvalstu sadarbību un atbalstītu Eiropas 
aizsardzības rūpniecību; norāda, ka šis 
priekšlikums ir pirmā iniciatīva, kurai 
Kopienas līdzekļus izmanto, lai sniegtu 
tiešu atbalstu aizsardzības projektiem; 
atzīst, ka tas ir nozīmīgs sasniegums 
Eiropas aizsardzībā gan politiskā ziņā, gan 
rūpniecības aspektā; norāda, ka no šī 
Eiropas Aizsardzības fonda varētu finansēt 
tādus strukturālus projektus kā Eiropas 
gaisa kuģu attīstība, Eiropas kaujas tanku 
attīstība vai ES pretraķešu aizsardzības 
sistēma; norāda, ka sagatavošanas darbības 

41. pieņem zināšanai Komisijas 
2017. gada jūnija priekšlikumu izveidot 
Eiropas Aizsardzības fondu (EAF), kas 
veicinātu dalībvalstu sadarbību un 
atbalstītu Eiropas aizsardzības rūpniecību; 
uzsver, ka EAF nekādā veidā nedrīkstētu 
vājināt NATO pozīciju, ko tā ieņem kā 
Eiropas aizsardzības balsts; norāda, ka šis 
priekšlikums ir pirmā iniciatīva, kurai 
Kopienas līdzekļus izmanto, lai sniegtu 
tiešu atbalstu aizsardzības projektiem; 
atzīst, ka tas ir nozīmīgs sasniegums 
Eiropas aizsardzībā gan politiskā ziņā, gan 
rūpniecības aspektā; norāda, ka no šī 
Eiropas Aizsardzības fonda varētu finansēt 
tādus strukturālus projektus kā Eiropas 
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2019. gada darba programma būs vērsta uz 
elektromagnētiskā spektra dominējošo 
stāvokli un jaunajām revolucionārajām 
tehnoloģijām aizsardzības jomā — divām 
jomām, kas ir svarīgas, lai ilgtermiņā 
saglabātu Eiropas tehnoloģisko neatkarību; 
atzinīgi vērtē arī to, ka Komisija 2019. 
gada martā pieņēma pirmo Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstības 
programmu (EDIDP) un 2019. gadā tika 
publicēti deviņi uzaicinājumi iesniegt 
priekšlikumus, tostarp attiecībā uz 
Eurodrone — Eiropas stratēģiskajai 
autonomijai svarīgu spēju; uzsver, ka 2020. 
gadā sekos vēl divpadsmit uzaicinājumi 
iesniegt priekšlikumus, kas attieksies uz 
prioritāriem jautājumiem visās jomās 
(gaisa, zemes, jūras, kiberdrošības un 
kosmosa jomā); norāda uz saikni starp 
lēmumiem par iepirkumu, ko dalībvalstis 
pieņem šobrīd, un rūpnieciskās un 
tehnoloģiskās sadarbības perspektīvām 
EAF satvarā;

gaisa kuģu attīstība, Eiropas kaujas tanku 
attīstība vai ES pretraķešu aizsardzības 
sistēma; norāda, ka sagatavošanas darbības 
2019. gada darba programma būs vērsta uz 
elektromagnētiskā spektra dominējošo 
stāvokli un jaunajām revolucionārajām 
tehnoloģijām aizsardzības jomā — divām 
jomām, kas ir svarīgas, lai ilgtermiņā 
saglabātu Eiropas tehnoloģisko neatkarību; 
atzinīgi vērtē arī to, ka Komisija 
2019. gada martā pieņēma pirmo Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstības 
programmu (EDIDP) un 2019. gadā tika 
publicēti deviņi uzaicinājumi iesniegt 
priekšlikumus, tostarp attiecībā uz 
Eurodrone — Eiropas stratēģiskajai 
autonomijai svarīgu spēju; uzsver, ka 
2020. gadā sekos vēl divpadsmit 
uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, kas 
attieksies uz prioritāriem jautājumiem visās 
jomās (gaisa, zemes, jūras, kiberdrošības 
un kosmosa jomā); norāda uz saikni starp 
lēmumiem par iepirkumu, ko dalībvalstis 
pieņem šobrīd, un rūpnieciskās un 
tehnoloģiskās sadarbības perspektīvām 
EAF satvarā;

Or. en

Grozījums Nr. 336
Claudiu Manda

Rezolūcijas priekšlikums
41. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

41. atzinīgi vērtē Komisijas 2017. gada 
jūnija priekšlikumu izveidot Eiropas 
Aizsardzības fondu (EAF), kas veicinātu 
dalībvalstu sadarbību un atbalstītu Eiropas 
aizsardzības rūpniecību; norāda, ka šis 
priekšlikums ir pirmā iniciatīva, kurai 
Kopienas līdzekļus izmanto, lai sniegtu 
tiešu atbalstu aizsardzības projektiem; 
atzīst, ka tas ir nozīmīgs sasniegums 
Eiropas aizsardzībā gan politiskā ziņā, gan 
rūpniecības aspektā; norāda, ka no šī 

41. atzinīgi vērtē Komisijas 2017. gada 
jūnija priekšlikumu izveidot Eiropas 
Aizsardzības fondu (EAF), kas veicinātu 
dalībvalstu sadarbību un atbalstītu Eiropas 
aizsardzības rūpniecību; norāda, ka šis 
priekšlikums ir pirmā iniciatīva, kurai 
Kopienas līdzekļus izmanto, lai sniegtu 
tiešu atbalstu aizsardzības projektiem, un 
atbalsta pilnvērtīga EAF izveidi nākamajā 
DFS; atzīst, ka tas ir nozīmīgs sasniegums 
Eiropas aizsardzībā gan politiskā ziņā, gan 
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Eiropas Aizsardzības fonda varētu finansēt 
tādus strukturālus projektus kā Eiropas 
gaisa kuģu attīstība, Eiropas kaujas tanku 
attīstība vai ES pretraķešu aizsardzības 
sistēma; norāda, ka sagatavošanas darbības 
2019. gada darba programma būs vērsta uz 
elektromagnētiskā spektra dominējošo 
stāvokli un jaunajām revolucionārajām 
tehnoloģijām aizsardzības jomā — divām 
jomām, kas ir svarīgas, lai ilgtermiņā 
saglabātu Eiropas tehnoloģisko neatkarību; 
atzinīgi vērtē arī to, ka Komisija 2019. 
gada martā pieņēma pirmo Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstības 
programmu (EDIDP) un 2019. gadā tika 
publicēti deviņi uzaicinājumi iesniegt 
priekšlikumus, tostarp attiecībā uz 
Eurodrone — Eiropas stratēģiskajai 
autonomijai svarīgu spēju; uzsver, ka 2020. 
gadā sekos vēl divpadsmit uzaicinājumi 
iesniegt priekšlikumus, kas attieksies uz 
prioritāriem jautājumiem visās jomās 
(gaisa, zemes, jūras, kiberdrošības un 
kosmosa jomā); norāda uz saikni starp 
lēmumiem par iepirkumu, ko dalībvalstis 
pieņem šobrīd, un rūpnieciskās un 
tehnoloģiskās sadarbības perspektīvām 
EAF satvarā;

rūpniecības aspektā; norāda, ka no šī 
Eiropas Aizsardzības fonda varētu finansēt 
tādus strukturālus projektus kā Eiropas 
gaisa kuģu attīstība, Eiropas kaujas tanku 
attīstība vai ES pretraķešu aizsardzības 
sistēma; norāda, ka sagatavošanas darbības 
2019. gada darba programma būs vērsta uz 
elektromagnētiskā spektra dominējošo 
stāvokli un jaunajām revolucionārajām 
tehnoloģijām aizsardzības jomā — divām 
jomām, kas ir svarīgas, lai ilgtermiņā 
saglabātu Eiropas tehnoloģisko neatkarību; 
atzinīgi vērtē arī to, ka Komisija 
2019. gada martā pieņēma pirmo Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstības 
programmu (EDIDP) un 2019. gadā tika 
publicēti deviņi uzaicinājumi iesniegt 
priekšlikumus, tostarp attiecībā uz 
Eurodrone — Eiropas stratēģiskajai 
autonomijai svarīgu spēju; uzsver, ka 
2020. gadā sekos vēl divpadsmit 
uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, kas 
attieksies uz prioritāriem jautājumiem visās 
jomās (gaisa, zemes, jūras, kiberdrošības 
un kosmosa jomā); norāda uz saikni starp 
lēmumiem par iepirkumu, ko dalībvalstis 
pieņem šobrīd, un rūpnieciskās un 
tehnoloģiskās sadarbības perspektīvām 
EAF satvarā;

Or. en

Grozījums Nr. 337
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani

Rezolūcijas priekšlikums
41. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

41. atzinīgi vērtē Komisijas 2017. gada 
jūnija priekšlikumu izveidot Eiropas 
Aizsardzības fondu (EAF), kas veicinātu 
dalībvalstu sadarbību un atbalstītu Eiropas 
aizsardzības rūpniecību; norāda, ka šis 
priekšlikums ir pirmā iniciatīva, kurai 

41. atzinīgi vērtē Komisijas 2017. gada 
jūnija priekšlikumu izveidot Eiropas 
Aizsardzības fondu (EAF), kas veicinātu 
dalībvalstu sadarbību un atbalstītu Eiropas 
aizsardzības rūpniecību; norāda, ka šis 
priekšlikums ir pirmā iniciatīva, kurai 
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Kopienas līdzekļus izmanto, lai sniegtu 
tiešu atbalstu aizsardzības projektiem; 
atzīst, ka tas ir nozīmīgs sasniegums 
Eiropas aizsardzībā gan politiskā ziņā, gan 
rūpniecības aspektā; norāda, ka no šī 
Eiropas Aizsardzības fonda varētu finansēt 
tādus strukturālus projektus kā Eiropas 
gaisa kuģu attīstība, Eiropas kaujas tanku 
attīstība vai ES pretraķešu aizsardzības 
sistēma; norāda, ka sagatavošanas darbības 
2019. gada darba programma būs vērsta uz 
elektromagnētiskā spektra dominējošo 
stāvokli un jaunajām revolucionārajām 
tehnoloģijām aizsardzības jomā — divām 
jomām, kas ir svarīgas, lai ilgtermiņā 
saglabātu Eiropas tehnoloģisko neatkarību; 
atzinīgi vērtē arī to, ka Komisija 2019. 
gada martā pieņēma pirmo Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstības 
programmu (EDIDP) un 2019. gadā tika 
publicēti deviņi uzaicinājumi iesniegt 
priekšlikumus, tostarp attiecībā uz 
Eurodrone — Eiropas stratēģiskajai 
autonomijai svarīgu spēju; uzsver, ka 2020. 
gadā sekos vēl divpadsmit uzaicinājumi 
iesniegt priekšlikumus, kas attieksies uz 
prioritāriem jautājumiem visās jomās 
(gaisa, zemes, jūras, kiberdrošības un 
kosmosa jomā); norāda uz saikni starp 
lēmumiem par iepirkumu, ko dalībvalstis 
pieņem šobrīd, un rūpnieciskās un 
tehnoloģiskās sadarbības perspektīvām 
EAF satvarā;

Kopienas līdzekļus izmanto, lai sniegtu 
tiešu atbalstu aizsardzības projektiem; 
atzīst, ka tas ir nozīmīgs sasniegums 
Eiropas aizsardzībā gan politiskā ziņā, gan 
rūpniecības aspektā; norāda, ka no šī 
Eiropas Aizsardzības fonda varētu 
līdzfinansēt pētniecību un strukturālu 
projektu izstrādi tādās jomās kā Eiropas 
gaisa kuģu attīstība, Eiropas kaujas tanku 
attīstība vai ES pretraķešu aizsardzības 
sistēma; norāda, ka sagatavošanas darbības 
2019. gada darba programma būs vērsta uz 
elektromagnētiskā spektra dominējošo 
stāvokli un jaunajām revolucionārajām 
tehnoloģijām aizsardzības jomā — divām 
jomām, kas ir svarīgas, lai ilgtermiņā 
saglabātu Eiropas tehnoloģisko neatkarību; 
atzinīgi vērtē arī to, ka Komisija 
2019. gada martā pieņēma pirmo Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstības 
programmu (EDIDP) un 2019. gadā tika 
publicēti deviņi uzaicinājumi iesniegt 
priekšlikumus, tostarp attiecībā uz 
Eurodrone — Eiropas stratēģiskajai 
autonomijai svarīgu spēju; uzsver, ka 
2020. gadā sekos vēl divpadsmit 
uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, kas 
attieksies uz prioritāriem jautājumiem visās 
jomās (gaisa, zemes, jūras, kiberdrošības 
un kosmosa jomā); norāda uz saikni starp 
lēmumiem par iepirkumu, ko dalībvalstis 
pieņem šobrīd, un rūpnieciskās un 
tehnoloģiskās sadarbības perspektīvām 
EAF satvarā;

Or. fr

Grozījums Nr. 338
Raphaël Glucksmann

Rezolūcijas priekšlikums
41. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

41. atzinīgi vērtē Komisijas 2017. gada 
jūnija priekšlikumu izveidot Eiropas 
Aizsardzības fondu (EAF), kas veicinātu 

41. atzinīgi vērtē Komisijas 2017. gada 
jūnija priekšlikumu izveidot Eiropas 
Aizsardzības fondu (EAF), kas veicinātu 
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dalībvalstu sadarbību un atbalstītu Eiropas 
aizsardzības rūpniecību; norāda, ka šis 
priekšlikums ir pirmā iniciatīva, kurai 
Kopienas līdzekļus izmanto, lai sniegtu 
tiešu atbalstu aizsardzības projektiem; 
atzīst, ka tas ir nozīmīgs sasniegums 
Eiropas aizsardzībā gan politiskā ziņā, gan 
rūpniecības aspektā; norāda, ka no šī 
Eiropas Aizsardzības fonda varētu finansēt 
tādus strukturālus projektus kā Eiropas 
gaisa kuģu attīstība, Eiropas kaujas tanku 
attīstība vai ES pretraķešu aizsardzības 
sistēma; norāda, ka sagatavošanas darbības 
2019. gada darba programma būs vērsta uz 
elektromagnētiskā spektra dominējošo 
stāvokli un jaunajām revolucionārajām 
tehnoloģijām aizsardzības jomā — divām 
jomām, kas ir svarīgas, lai ilgtermiņā 
saglabātu Eiropas tehnoloģisko neatkarību; 
atzinīgi vērtē arī to, ka Komisija 2019. 
gada martā pieņēma pirmo Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstības 
programmu (EDIDP) un 2019. gadā tika 
publicēti deviņi uzaicinājumi iesniegt 
priekšlikumus, tostarp attiecībā uz 
Eurodrone — Eiropas stratēģiskajai 
autonomijai svarīgu spēju; uzsver, ka 2020. 
gadā sekos vēl divpadsmit uzaicinājumi 
iesniegt priekšlikumus, kas attieksies uz 
prioritāriem jautājumiem visās jomās 
(gaisa, zemes, jūras, kiberdrošības un 
kosmosa jomā); norāda uz saikni starp 
lēmumiem par iepirkumu, ko dalībvalstis 
pieņem šobrīd, un rūpnieciskās un 
tehnoloģiskās sadarbības perspektīvām 
EAF satvarā;

dalībvalstu sadarbību un atbalstītu Eiropas 
aizsardzības rūpniecību; norāda, ka šis 
priekšlikums ir pirmā iniciatīva, kurai 
Kopienas līdzekļus izmanto, lai sniegtu 
tiešu atbalstu aizsardzības projektiem; 
atzīst, ka tas ir nozīmīgs sasniegums 
Eiropas aizsardzībā gan politiskā ziņā, gan 
rūpniecības aspektā; norāda, ka no šī 
Eiropas Aizsardzības fonda varētu finansēt 
tādus strukturālus nākotnes projektus kā 
Eiropas gaisa kauju sistēmas attīstība, 
kaujas tanku attīstība, smagkravas gaisa 
kuģu attīstība vai ES pretraķešu 
aizsardzības sistēma; norāda, ka 
sagatavošanas darbības 2019. gada darba 
programma būs vērsta uz 
elektromagnētiskā spektra dominējošo 
stāvokli un jaunajām revolucionārajām 
tehnoloģijām aizsardzības jomā — divām 
jomām, kas ir svarīgas, lai ilgtermiņā 
saglabātu Eiropas tehnoloģisko neatkarību; 
atzinīgi vērtē arī to, ka Komisija 
2019. gada martā pieņēma pirmo Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstības 
programmu (EDIDP) un 2019. gadā tika 
publicēti deviņi uzaicinājumi iesniegt 
priekšlikumus, tostarp attiecībā uz 
Eurodrone — Eiropas stratēģiskajai 
autonomijai svarīgu spēju; uzsver, ka 
2020. gadā sekos vēl divpadsmit 
uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, kas 
attieksies uz prioritāriem jautājumiem visās 
jomās (gaisa, zemes, jūras, kiberdrošības 
un kosmosa jomā); norāda uz saikni starp 
lēmumiem par iepirkumu, ko dalībvalstis 
pieņem šobrīd, un rūpnieciskās un 
tehnoloģiskās sadarbības perspektīvām 
EAF satvarā;

Or. en

Grozījums Nr. 339
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Rezolūcijas priekšlikums
41. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

41. atzinīgi vērtē Komisijas 2017. gada 
jūnija priekšlikumu izveidot Eiropas 
Aizsardzības fondu (EAF), kas veicinātu 
dalībvalstu sadarbību un atbalstītu Eiropas 
aizsardzības rūpniecību; norāda, ka šis 
priekšlikums ir pirmā iniciatīva, kurai 
Kopienas līdzekļus izmanto, lai sniegtu 
tiešu atbalstu aizsardzības projektiem; 
atzīst, ka tas ir nozīmīgs sasniegums 
Eiropas aizsardzībā gan politiskā ziņā, gan 
rūpniecības aspektā; norāda, ka no šī 
Eiropas Aizsardzības fonda varētu finansēt 
tādus strukturālus projektus kā Eiropas 
gaisa kuģu attīstība, Eiropas kaujas tanku 
attīstība vai ES pretraķešu aizsardzības 
sistēma; norāda, ka sagatavošanas darbības 
2019. gada darba programma būs vērsta uz 
elektromagnētiskā spektra dominējošo 
stāvokli un jaunajām revolucionārajām 
tehnoloģijām aizsardzības jomā — divām 
jomām, kas ir svarīgas, lai ilgtermiņā 
saglabātu Eiropas tehnoloģisko neatkarību; 
atzinīgi vērtē arī to, ka Komisija 2019. 
gada martā pieņēma pirmo Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstības 
programmu (EDIDP) un 2019. gadā tika 
publicēti deviņi uzaicinājumi iesniegt 
priekšlikumus, tostarp attiecībā uz 
Eurodrone — Eiropas stratēģiskajai 
autonomijai svarīgu spēju; uzsver, ka 2020. 
gadā sekos vēl divpadsmit uzaicinājumi 
iesniegt priekšlikumus, kas attieksies uz 
prioritāriem jautājumiem visās jomās 
(gaisa, zemes, jūras, kiberdrošības un 
kosmosa jomā); norāda uz saikni starp 
lēmumiem par iepirkumu, ko dalībvalstis 
pieņem šobrīd, un rūpnieciskās un 
tehnoloģiskās sadarbības perspektīvām 
EAF satvarā;

41. atzinīgi vērtē Komisijas 2017. gada 
jūnija priekšlikumu izveidot Eiropas 
Aizsardzības fondu (EAF), kas veicinātu 
dalībvalstu sadarbību un atbalstītu Eiropas 
aizsardzības rūpniecību; norāda, ka šis 
priekšlikums ir pirmā iniciatīva, kurai 
Kopienas līdzekļus izmanto, lai sniegtu 
tiešu atbalstu kopīgiem ES aizsardzības 
projektiem; atzīst, ka tas ir nozīmīgs 
sasniegums Eiropas aizsardzībā gan 
politiskā ziņā, gan rūpniecības aspektā; 
norāda, ka no šī Eiropas Aizsardzības 
fonda varētu finansēt tādus strukturālus 
projektus kā Eiropas gaisa kuģu attīstība, 
Eiropas kaujas tanku attīstība vai ES 
pretraķešu aizsardzības sistēma; norāda, ka 
sagatavošanas darbības 2019. gada darba 
programma būs vērsta uz 
elektromagnētiskā spektra dominējošo 
stāvokli un jaunajām revolucionārajām 
tehnoloģijām aizsardzības jomā — divām 
jomām, kas ir svarīgas, lai ilgtermiņā 
saglabātu Eiropas tehnoloģisko neatkarību; 
atzinīgi vērtē arī to, ka Komisija 
2019. gada martā pieņēma pirmo Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstības 
programmu (EDIDP) un 2019. gadā tika 
publicēti deviņi uzaicinājumi iesniegt 
priekšlikumus, tostarp attiecībā uz 
Eurodrone — Eiropas stratēģiskajai 
autonomijai svarīgu spēju; uzsver, ka 
2020. gadā sekos vēl divpadsmit 
uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, kas 
attieksies uz prioritāriem jautājumiem visās 
jomās (gaisa, zemes, jūras, kiberdrošības 
un kosmosa jomā); norāda uz saikni starp 
lēmumiem par iepirkumu, ko dalībvalstis 
pieņem šobrīd, un rūpnieciskās un 
tehnoloģiskās sadarbības perspektīvām 
EAF satvarā;

Or. en

Grozījums Nr. 340
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Klemen 
Grošelj
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Rezolūcijas priekšlikums
41.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

41.a uzstāj, ka ir nepieciešams pieņemt 
Eiropas aizsardzības stratēģiju, lai efektīvi 
virzītu un plānotu EAF izmantošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 341
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Rezolūcijas priekšlikums
42. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

42. atzinīgi vērtē pastāvīgās 
strukturētās sadarbības (PESCO) efektīvu 
īstenošanu kā svarīgu soli virzībā uz 
dalībvalstu ciešāku sadarbību drošības un 
aizsardzības jomā; uzsver, ka šis 
noteikums, kas ieviests 2009. gadā ar 
Lisabonas līgumu (Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 46. pants), ir juridiski 
saistošs un ietver vērienīgu saistību 
kopumu, kas ļauj Eiropas valstīm, kuras 
to vēlas, panākt straujāku progresu 
kopēju aizsardzības projektu īstenošanā; 
atzīst PESCO nozīmi Eiropas 
pieprasījuma strukturēšanā; norāda, ka 
ievērojams skaits projektu, kas ir tiesīgi 
saņemt EDIDP līdzekļus, tiek izstrādāti 
PESCO satvarā un var gūt labumu arī no 
augstākām dotāciju likmēm; atbalsta to, 
ka PESCO projekti un EAF tiek pilnībā 
saskaņoti;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 342
Michael Gahler
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Rezolūcijas priekšlikums
42. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

42. atzinīgi vērtē pastāvīgās 
strukturētās sadarbības (PESCO) efektīvu 
īstenošanu kā svarīgu soli virzībā uz 
dalībvalstu ciešāku sadarbību drošības un 
aizsardzības jomā; uzsver, ka šis 
noteikums, kas ieviests 2009. gadā ar 
Lisabonas līgumu (Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 46. pants), ir juridiski 
saistošs un ietver vērienīgu saistību 
kopumu, kas ļauj Eiropas valstīm, kuras to 
vēlas, panākt straujāku progresu kopēju 
aizsardzības projektu īstenošanā; atzīst 
PESCO nozīmi Eiropas pieprasījuma 
strukturēšanā; norāda, ka ievērojams skaits 
projektu, kas ir tiesīgi saņemt EDIDP 
līdzekļus, tiek izstrādāti PESCO satvarā un 
var gūt labumu arī no augstākām dotāciju 
likmēm; atbalsta to, ka PESCO projekti un 
EAF tiek pilnībā saskaņoti;

42. atzinīgi vērtē pastāvīgās 
strukturētās sadarbības (PESCO) efektīvu 
īstenošanu kā svarīgu soli virzībā uz 
dalībvalstu ciešāku sadarbību drošības un 
aizsardzības jomā; uzsver, ka šis 
noteikums, kas ieviests 2009. gadā ar 
Lisabonas līgumu (Līguma par Eiropas 
Savienību 46. pants), ir juridiski saistošs 
un ietver vērienīgu saistību kopumu, kas 
ļauj Eiropas valstīm, kuras to vēlas, panākt 
straujāku progresu kopēju aizsardzības 
projektu īstenošanā; atzīst PESCO nozīmi 
Eiropas pieprasījuma strukturēšanā; aicina 
Padomi nākt klajā ar skaidrojumu, ciktāl 
ar kvalificētu vairākumu pieņemtais 
Padomes 2017. gada 11. decembra 
Lēmums (KĀDP) 2017/2315 un minētā 
lēmuma 8. panta 2. punkts nav pretrunā 
LES 41. pantam, kura 2. punktā 
paredzēts, ka šādus lēmumus pieņem 
vienprātīgi; norāda, ka ievērojams skaits 
projektu, kas ir tiesīgi saņemt EDIDP 
līdzekļus, tiek izstrādāti PESCO satvarā un 
var gūt labumu arī no augstākām dotāciju 
likmēm; atbalsta to, ka PESCO projekti un 
EAF tiek pilnībā saskaņoti;

Or. de

Grozījums Nr. 343
Mick Wallace, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Rezolūcijas priekšlikums
42. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

42. atzinīgi vērtē pastāvīgās 
strukturētās sadarbības (PESCO) efektīvu 
īstenošanu kā svarīgu soli virzībā uz 
dalībvalstu ciešāku sadarbību drošības un 
aizsardzības jomā; uzsver, ka šis 
noteikums, kas ieviests 2009. gadā ar 

42. stingri noraida pastāvīgās 
strukturētās sadarbības (PESCO) 
īstenošanu kā soli virzībā uz ES 
aizsardzības savienības dibināšanu;  
uzsver, ka šis noteikums, kas ieviests 2009. 
gadā ar Lisabonas līgumu (Līguma par 
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Lisabonas līgumu (Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 46. pants), ir juridiski 
saistošs un ietver vērienīgu saistību 
kopumu, kas ļauj Eiropas valstīm, kuras 
to vēlas, panākt straujāku progresu 
kopēju aizsardzības projektu īstenošanā; 
atzīst PESCO nozīmi Eiropas 
pieprasījuma strukturēšanā; norāda, ka 
ievērojams skaits projektu, kas ir tiesīgi 
saņemt EDIDP līdzekļus, tiek izstrādāti 
PESCO satvarā un var gūt labumu arī no 
augstākām dotāciju likmēm; atbalsta to, 
ka PESCO projekti un EAF tiek pilnībā 
saskaņoti;

Eiropas Savienības darbību 46. pants), ir 
juridiski saistošs un ietver saistību kopumu 
turpmākai ES militarizācijai; šajā 
sakarībā brīdina, ka, ieviešot PESCO, 
Padomē attiecībā uz KDAP lēmumiem 
vairs nebūs spēkā pašreizējais 
vienprātības noteikums;

Or. en

Grozījums Nr. 344
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Rezolūcijas priekšlikums
42. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

42. atzinīgi vērtē pastāvīgās 
strukturētās sadarbības (PESCO) efektīvu 
īstenošanu kā svarīgu soli virzībā uz 
dalībvalstu ciešāku sadarbību drošības un 
aizsardzības jomā; uzsver, ka šis 
noteikums, kas ieviests 2009. gadā ar 
Lisabonas līgumu (Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 46. pants), ir juridiski 
saistošs un ietver vērienīgu saistību 
kopumu, kas ļauj Eiropas valstīm, kuras to 
vēlas, panākt straujāku progresu kopēju 
aizsardzības projektu īstenošanā; atzīst 
PESCO nozīmi Eiropas pieprasījuma 
strukturēšanā; norāda, ka ievērojams skaits 
projektu, kas ir tiesīgi saņemt EDIDP 
līdzekļus, tiek izstrādāti PESCO satvarā un 
var gūt labumu arī no augstākām dotāciju 
likmēm; atbalsta to, ka PESCO projekti un 
EAF tiek pilnībā saskaņoti;

42. atzinīgi vērtē pastāvīgās 
strukturētās sadarbības (PESCO) efektīvu 
īstenošanu kā svarīgu soli virzībā uz 
dalībvalstu ciešāku sadarbību drošības un 
aizsardzības jomā; uzsver, ka šis 
noteikums, kas ieviests 2009. gadā ar 
Lisabonas līgumu (Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 46. pants), ir juridiski 
saistošs un ietver vērienīgu saistību 
kopumu, kas ļauj Eiropas valstīm, kuras to 
vēlas, panākt straujāku progresu kopēju 
aizsardzības projektu īstenošanā; atzīst 
PESCO nozīmi Eiropas pieprasījuma 
strukturēšanā; norāda, ka ievērojams skaits 
projektu, kas ir tiesīgi saņemt EDIDP 
līdzekļus, tiek izstrādāti PESCO satvarā un 
var gūt labumu arī no augstākām dotāciju 
likmēm; atbalsta to, ka PESCO projekti un 
EAF tiek pilnībā saskaņoti; prasa 
nodrošināt trešām valstīm cik vien 
iespējams tuvāku piekļuvi PESCO, 
atzīstot, ka trešo valstu aizsardzības 
rūpniecības nozarēm ir specializētas 
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zināšanas, attiecīgi instrumenti un spējas, 
no kurām ES rūpniecības nozares varētu 
gūt labumu;

Or. en

Grozījums Nr. 345
Witold Jan Waszczykowski

Rezolūcijas priekšlikums
42. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

42. atzinīgi vērtē pastāvīgās 
strukturētās sadarbības (PESCO) efektīvu 
īstenošanu kā svarīgu soli virzībā uz 
dalībvalstu ciešāku sadarbību drošības un 
aizsardzības jomā; uzsver, ka šis 
noteikums, kas ieviests 2009. gadā ar 
Lisabonas līgumu (Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 46. pants), ir juridiski 
saistošs un ietver vērienīgu saistību 
kopumu, kas ļauj Eiropas valstīm, kuras to 
vēlas, panākt straujāku progresu kopēju 
aizsardzības projektu īstenošanā; atzīst 
PESCO nozīmi Eiropas pieprasījuma 
strukturēšanā; norāda, ka ievērojams skaits 
projektu, kas ir tiesīgi saņemt EDIDP 
līdzekļus, tiek izstrādāti PESCO satvarā un 
var gūt labumu arī no augstākām dotāciju 
likmēm; atbalsta to, ka PESCO projekti un 
EAF tiek pilnībā saskaņoti;

42. konstatē, ka pastāvīgās strukturētās 
sadarbības (PESCO) īstenošana ir solis 
virzībā uz dalībvalstu ciešāku sadarbību 
drošības un aizsardzības jomā; uzsver, ka 
PESCO nekādā veidā nedrīkstētu vājināt 
NATO pozīciju, ko tā ieņem kā Eiropas 
aizsardzības balsts; uzsver, ka šis 
noteikums, kas ieviests 2009. gadā ar 
Lisabonas līgumu (Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 46. pants), ir juridiski 
saistošs un ietver vērienīgu saistību 
kopumu, kas ļauj Eiropas valstīm, kuras to 
vēlas, panākt straujāku progresu kopēju 
aizsardzības projektu īstenošanā; atzīst 
PESCO nozīmi Eiropas pieprasījuma 
strukturēšanā; norāda, ka ievērojams skaits 
projektu, kas ir tiesīgi saņemt EDIDP 
līdzekļus, tiek izstrādāti PESCO satvarā un 
var gūt labumu arī no augstākām dotāciju 
likmēm; atbalsta to, ka PESCO projekti un 
EAF tiek pilnībā saskaņoti;

Or. en

Grozījums Nr. 346
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Rezolūcijas priekšlikums
42. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

42. atzinīgi vērtē pastāvīgās 
strukturētās sadarbības (PESCO) efektīvu 
īstenošanu kā svarīgu soli virzībā uz 
dalībvalstu ciešāku sadarbību drošības un 
aizsardzības jomā; uzsver, ka šis 
noteikums, kas ieviests 2009. gadā ar 
Lisabonas līgumu (Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 46. pants), ir juridiski 
saistošs un ietver vērienīgu saistību 
kopumu, kas ļauj Eiropas valstīm, kuras to 
vēlas, panākt straujāku progresu kopēju 
aizsardzības projektu īstenošanā; atzīst 
PESCO nozīmi Eiropas pieprasījuma 
strukturēšanā; norāda, ka ievērojams skaits 
projektu, kas ir tiesīgi saņemt EDIDP 
līdzekļus, tiek izstrādāti PESCO satvarā un 
var gūt labumu arī no augstākām dotāciju 
likmēm; atbalsta to, ka PESCO projekti un 
EAF tiek pilnībā saskaņoti;

42. atzinīgi vērtē pastāvīgās 
strukturētās sadarbības (PESCO) efektīvu 
īstenošanu kā svarīgu soli virzībā uz 
dalībvalstu ciešāku sadarbību drošības un 
aizsardzības jomā; uzsver, ka šis 
noteikums, kas ieviests 2009. gadā ar 
Lisabonas līgumu (Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 46. pants), ir juridiski 
saistošs un ietver vērienīgu saistību 
kopumu, kas ļauj Eiropas valstīm, kuras to 
vēlas, panākt straujāku progresu kopēju 
aizsardzības projektu īstenošanā; atzīst 
PESCO iespējamo ieguldījumu Eiropas 
pieprasījuma strukturēšanā; norāda, ka 
ievērojams skaits projektu, kas ir tiesīgi 
saņemt EDIDP līdzekļus, tiek izstrādāti 
PESCO satvarā un var gūt labumu arī no 
augstākām dotāciju likmēm; atbalsta to, ka 
PESCO projekti un EAF tiek pilnībā 
saskaņoti;

Or. fr

Grozījums Nr. 347
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Rezolūcijas priekšlikums
43. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

43. uzsver to, ka dalībvalstu 
aizsardzības spēju uzlabošanas aspektā 
PESCO ir cieši saistīta ar koordinēto 
ikgadējo pārskatu par aizsardzību 
(CARD) un EAF; uzsver, ka jauni 
projekti būtu jāiekļauj Spēju attīstības 
plānā (CDP), kas uzlabos dalībvalstu 
sadarbību, lai Eiropas Aizsardzības 
aģentūras satvarā novērstu spēju 
nepietiekamību; uzskata, ka ar CARD 
būtu efektīvi jāveicina valstu bruņoto 
spēku ieguldījumu un spēju saskaņošana, 
tādējādi garantējot Savienības stratēģisko 
un darbības autonomiju un ļaujot 
dalībvalstīm efektīvāk ieguldīt līdzekļus 

svītrots
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aizsardzībā;

Or. fr

Grozījums Nr. 348
Michael Gahler

Rezolūcijas priekšlikums
43. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

43. uzsver to, ka dalībvalstu 
aizsardzības spēju uzlabošanas aspektā 
PESCO ir cieši saistīta ar koordinēto 
ikgadējo pārskatu par aizsardzību (CARD) 
un EAF; uzsver, ka jauni projekti būtu 
jāiekļauj Spēju attīstības plānā (CDP), kas 
uzlabos dalībvalstu sadarbību, lai Eiropas 
Aizsardzības aģentūras satvarā novērstu 
spēju nepietiekamību; uzskata, ka ar 
CARD būtu efektīvi jāveicina valstu 
bruņoto spēku ieguldījumu un spēju 
saskaņošana, tādējādi garantējot Savienības 
stratēģisko un darbības autonomiju un 
ļaujot dalībvalstīm efektīvāk ieguldīt 
līdzekļus aizsardzībā;

43. uzsver to, ka dalībvalstu 
aizsardzības spēju uzlabošanas aspektā 
PESCO ir cieši saistīta ar koordinēto 
ikgadējo pārskatu par aizsardzību (CARD) 
un EAF; atkārtoti kritizē to, ka pasākumi 
līdz šim nav tikuši izstrādāti, stratēģiski 
balstoties uz aizsardzības politikas 
apsvērumiem; šajā sakarībā aicina 
Padomi un Komisiju kopā ar Eiropas 
Parlamentu starpiestāžu nolīguma 
formātā izstrādāt ES Balto grāmatu 
attiecībā uz drošību un aizsardzību, kā arī 
izstrādāt aizsardzības rūpniecības 
stratēģiju laikposmam no 2021. gada līdz 
2027. gadam; uzsver, ka jauni projekti 
būtu jāiekļauj Spēju attīstības plānā (CDP), 
kas uzlabos dalībvalstu sadarbību, lai 
Eiropas Aizsardzības aģentūras satvarā 
novērstu spēju nepietiekamību; uzskata, ka 
ar CARD būtu efektīvi jāveicina valstu 
bruņoto spēku ieguldījumu un spēju 
saskaņošana, tādējādi garantējot Savienības 
stratēģisko un darbības autonomiju un 
ļaujot dalībvalstīm efektīvāk ieguldīt 
līdzekļus aizsardzībā;

Or. de

Grozījums Nr. 349
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta, Klemen Grošelj

Rezolūcijas priekšlikums
43. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

43. uzsver to, ka dalībvalstu 
aizsardzības spēju uzlabošanas aspektā 
PESCO ir cieši saistīta ar koordinēto 
ikgadējo pārskatu par aizsardzību (CARD) 
un EAF; uzsver, ka jauni projekti būtu 
jāiekļauj Spēju attīstības plānā (CDP), kas 
uzlabos dalībvalstu sadarbību, lai Eiropas 
Aizsardzības aģentūras satvarā novērstu 
spēju nepietiekamību; uzskata, ka ar 
CARD būtu efektīvi jāveicina valstu 
bruņoto spēku ieguldījumu un spēju 
saskaņošana, tādējādi garantējot Savienības 
stratēģisko un darbības autonomiju un 
ļaujot dalībvalstīm efektīvāk ieguldīt 
līdzekļus aizsardzībā;

43. uzstāj — lai stiprinātu Eiropas 
valstu aizsardzības spējas un optimizētu to 
budžeta izdevumus šajā jomā, ir 
nepieciešams gādāt par saskaņotību starp 
PESCO, 2017. gadā sākto koordinēto 
ikgadējo pārskatu par aizsardzību (CARD) 
un EAF; uzsver, ka jauni projekti būtu 
jāiekļauj Spēju attīstības plānā (CDP), kas 
uzlabos dalībvalstu sadarbību, lai Eiropas 
Aizsardzības aģentūras satvarā novērstu 
spēju nepietiekamību; uzskata, ka ar 
CARD būtu efektīvi jāveicina valstu 
bruņoto spēku ieguldījumu un spēju 
saskaņošana un papildināmība, tādējādi 
garantējot Savienības stratēģisko un 
darbības autonomiju un ļaujot dalībvalstīm 
efektīvāk ieguldīt līdzekļus aizsardzībā;

Or. fr

Grozījums Nr. 350
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Rezolūcijas priekšlikums
43.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

43.a atzinīgi vērtē pilnīgo koordināciju 
starp Eiropas Aizsardzības aģentūras 
izstrādāto spēju attīstības plānu un spēju 
plānošanas īstenošanu, kas garantē 
lielāku savstarpējo sadarbspēju starp 
NATO sastāvā esošo Eiropas valstu 
bruņotajiem spēkiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 351
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta
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Rezolūcijas priekšlikums
44. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

44. atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu nākamajā DFS piešķirt 6,5 
miljardus EUR militārās mobilitātes 
projektiem;

44. atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu nākamajā DFS piešķirt 
6,5 miljardus EUR militārās mobilitātes 
projektiem; atgādina, ka ES dalībvalstu 
kopējā drošība un aizsardzība, kā arī 
spēja iejaukties krīzes situācijās ārvalstīs 
ir būtiski atkarīga no spējas brīvi un ātri 
pārvietot  sabiedroto karaspēku un civilo 
krīžu pārvarēšanas personālu, materiālus 
un ekipējumu visu dalībvalstu teritorijā 
un ārpus ES robežām;

Or. fr

Grozījums Nr. 352
Claudiu Manda

Rezolūcijas priekšlikums
44. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

44. atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu nākamajā DFS piešķirt 6,5 
miljardus EUR militārās mobilitātes 
projektiem;

44. atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu nākamajā DFS piešķirt 
6,5 miljardus EUR militārās mobilitātes 
projektiem; uzsver, ka militārā mobilitāte 
ir stratēģisks instruments, kas ļaus ES 
efektīvi īstenot savas drošības un 
aizsardzības intereses, papildinot citu 
organizāciju, piemēram, NATO, 
ieguldījumu;

Or. en

Grozījums Nr. 353
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Rezolūcijas priekšlikums
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44. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

44. atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu nākamajā DFS piešķirt 6,5 
miljardus EUR militārās mobilitātes 
projektiem;

44. atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu nākamajā DFS piešķirt 
6,5 miljardus EUR militārās mobilitātes 
projektiem; uzsver, ka panākt progresu 
militārās mobilitātes jomā ir gan ES, gan 
NATO interesēs; pauž gandarījumu, ka šī 
iecere ir daļa no PESCO;

Or. fr

Grozījums Nr. 354
Kris Peeters

Rezolūcijas priekšlikums
44. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

44. atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu nākamajā DFS piešķirt 6,5 
miljardus EUR militārās mobilitātes 
projektiem;

44. atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu nākamajā DFS piešķirt 
6,5 miljardus EUR militārās mobilitātes 
projektiem; uzsver, ka militārās 
mobilitātes jomā jārisina divi nopietni 
uzdevumi, proti, procedūru 
racionalizēšana un infrastruktūras 
palielināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 355
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Rezolūcijas priekšlikums
44. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

44. atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu nākamajā DFS piešķirt 6,5 
miljardus EUR militārās mobilitātes 
projektiem;

44. noraida Komisijas priekšlikumu 
nākamajā DFS piešķirt 6,5 miljardus EUR 
militārās mobilitātes projektiem; atgādina, 
ka LES 41. panta 2. punkts aizliedz 
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izmantot ES budžetu militārām vai 
aizsardzības operācijām;

Or. en

Grozījums Nr. 356
Joachim Schuster

Rezolūcijas priekšlikums
44. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

44. atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu nākamajā DFS piešķirt 6,5 
miljardus EUR militārās mobilitātes 
projektiem;

44. noraida Komisijas priekšlikumu 
nākamajā DFS piešķirt 6,5 miljardus EUR 
militārās mobilitātes projektiem; prasa, lai 
šo finansējumu nodrošinātu dalībvalstis, 
neietekmējot budžetu;

Or. en

Grozījums Nr. 357
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
44. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

44. atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu nākamajā DFS piešķirt 6,5 
miljardus EUR militārās mobilitātes 
projektiem;

44. uzsver militārās mobilitātes 
nozīmi; atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu nākamajā DFS piešķirt 6,5 
miljardus EUR militārās mobilitātes 
projektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 358
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Rezolūcijas priekšlikums
45. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45. vēlas noskaidrot, kādēļ tik lēni ir 
sākta 34 projektu īstenošana un kad tiks 
sākts trešais posms, kurā ietilpst 13 
projekti, jo līdz šim neviens no tiem nav 
sākts; norāda, ka 2019. gadā tikai četri 
projekti sasniegs savas sākotnējās 
operatīvās spējas; norāda, ka dažiem 
projektiem trūkst vērienīguma un mēroga 
un tādējādi netiek novērstas 
visredzamākās spēju nepilnības; tas jo 
īpaši vērojams starp pirmā posma 
projektiem, kas galvenokārt ir spēju 
projekti, kuros iesaistīts pēc iespējas 
lielāks skaits dalībvalstu; norāda, ka 
vēlme iesaistīties PESCO projektos 
nedrīkstētu apdraudēt iesaistīto 
dalībvalstu augsta līmeņa centienus; 
uzskata, ka trešās valstis būtu jāpiesaista, 
tikai paredzot stingrus nosacījumus un 
pamatojoties uz iedibinātu un efektīvu 
savstarpīgumu; aicina valstis iesniegt 
projektus ar stratēģisku Eiropas 
dimensiju, tādējādi stiprinot Eiropas 
aizsardzības tehnoloģisko un rūpniecisko 
pamatu (EDTIB), kas ir būtisks elements 
virzībā uz stratēģiskās autonomijas 
panākšanu un ir vairāk vērsts uz 
operatīvo daļu, lai tieši reaģētu uz Eiropas 
bruņoto spēku vajadzībām operāciju 
īstenošanas laikā;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 359
Michael Gahler

Rezolūcijas priekšlikums
45. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45. vēlas noskaidrot, kādēļ tik lēni ir 
sākta 34 projektu īstenošana un kad tiks 
sākts trešais posms, kurā ietilpst 13 
projekti, jo līdz šim neviens no tiem nav 
sākts; norāda, ka 2019. gadā tikai četri 

45. vēlas noskaidrot, kādēļ tik lēni ir 
sākta 34 PESCO projektu īstenošana un 
kad tiks sākts trešais posms, kurā ietilpst 
13 projekti, jo līdz šim neviens no tiem nav 
sākts; norāda, ka 2019. gadā tikai četri 
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projekti sasniegs savas sākotnējās 
operatīvās spējas; norāda, ka dažiem 
projektiem trūkst vērienīguma un mēroga 
un tādējādi netiek novērstas visredzamākās 
spēju nepilnības; tas jo īpaši vērojams starp 
pirmā posma projektiem, kas galvenokārt ir 
spēju projekti, kuros iesaistīts pēc iespējas 
lielāks skaits dalībvalstu; norāda, ka vēlme 
iesaistīties PESCO projektos nedrīkstētu 
apdraudēt iesaistīto dalībvalstu augsta 
līmeņa centienus; uzskata, ka trešās valstis 
būtu jāpiesaista, tikai paredzot stingrus 
nosacījumus un pamatojoties uz iedibinātu 
un efektīvu savstarpīgumu; aicina valstis 
iesniegt projektus ar stratēģisku Eiropas 
dimensiju, tādējādi stiprinot Eiropas 
aizsardzības tehnoloģisko un rūpniecisko 
pamatu (EDTIB), kas ir būtisks elements 
virzībā uz stratēģiskās autonomijas 
panākšanu un ir vairāk vērsts uz operatīvo 
daļu, lai tieši reaģētu uz Eiropas bruņoto 
spēku vajadzībām operāciju īstenošanas 
laikā;

projekti sasniegs savas sākotnējās 
operatīvās spējas; norāda, ka dažiem 
projektiem trūkst vērienīguma un mēroga 
un tādējādi netiek novērstas visredzamākās 
spēju nepilnības; tas jo īpaši vērojams starp 
pirmā posma projektiem, kas galvenokārt ir 
spēju projekti, kuros iesaistīts pēc iespējas 
lielāks skaits dalībvalstu; aicina AP/PV 
nekavējoties informēt Eiropas Parlamentu 
par to, kuri PESCO projekti izbeidzami 
pirms termiņa un ar kādu pamatojumu; 
norāda, ka vēlme iesaistīties PESCO 
projektos nedrīkstētu apdraudēt iesaistīto 
dalībvalstu augsta līmeņa centienus; 
uzskata, ka trešās valstis būtu jāpiesaista, 
tikai paredzot stingrus nosacījumus un 
pamatojoties uz iedibinātu un efektīvu 
savstarpīgumu; šajā sakarībā vērš 
uzmanību uz Eiropas Parlamenta 
tiesībām, kas izriet no sprieduma lietā C-
658/11; aicina dalībvalstis iesniegt 
projektus ar stratēģisku Eiropas dimensiju, 
tādējādi stiprinot Eiropas aizsardzības 
tehnoloģisko un rūpniecisko pamatu 
(EDTIB), kas ir būtisks elements virzībā uz 
stratēģiskās autonomijas panākšanu un ir 
vairāk vērsts uz operatīvo daļu, lai tieši 
reaģētu uz Eiropas bruņoto spēku 
vajadzībām operāciju īstenošanas laikā;

Or. de

Grozījums Nr. 360
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Rezolūcijas priekšlikums
45. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45. vēlas noskaidrot, kādēļ tik lēni ir 
sākta 34 projektu īstenošana un kad tiks 
sākts trešais posms, kurā ietilpst 13 
projekti, jo līdz šim neviens no tiem nav 
sākts; norāda, ka 2019. gadā tikai četri 
projekti sasniegs savas sākotnējās 
operatīvās spējas; norāda, ka dažiem 
projektiem trūkst vērienīguma un mēroga 

45. vēlas noskaidrot, kādēļ tik lēni ir 
sākta 34 projektu īstenošana un kad tiks 
sākts trešais posms, kurā ietilpst 
13 projekti, jo līdz šim neviens no tiem nav 
sākts; norāda, ka 2019. gadā tikai četri 
projekti sasniegs savas sākotnējās 
operatīvās spējas; norāda, ka dažiem 
projektiem trūkst vērienīguma un mēroga 
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un tādējādi netiek novērstas visredzamākās 
spēju nepilnības; tas jo īpaši vērojams starp 
pirmā posma projektiem, kas galvenokārt ir 
spēju projekti, kuros iesaistīts pēc iespējas 
lielāks skaits dalībvalstu; norāda, ka vēlme 
iesaistīties PESCO projektos nedrīkstētu 
apdraudēt iesaistīto dalībvalstu augsta 
līmeņa centienus; uzskata, ka trešās valstis 
būtu jāpiesaista, tikai paredzot stingrus 
nosacījumus un pamatojoties uz iedibinātu 
un efektīvu savstarpīgumu; aicina valstis 
iesniegt projektus ar stratēģisku Eiropas 
dimensiju, tādējādi stiprinot Eiropas 
aizsardzības tehnoloģisko un rūpniecisko 
pamatu (EDTIB), kas ir būtisks elements 
virzībā uz stratēģiskās autonomijas 
panākšanu un ir vairāk vērsts uz 
operatīvo daļu, lai tieši reaģētu uz Eiropas 
bruņoto spēku vajadzībām operāciju 
īstenošanas laikā;

un tādējādi netiek novērstas visredzamākās 
spēju nepilnības; tas jo īpaši vērojams starp 
pirmā posma projektiem, kas galvenokārt ir 
spēju projekti, kuros iesaistīts pēc iespējas 
lielāks skaits dalībvalstu; norāda, ka vēlme 
iesaistīties PESCO projektos nedrīkstētu 
apdraudēt iesaistīto dalībvalstu augsta 
līmeņa centienus; uzskata, ka trešās valstis 
būtu jāpiesaista, tikai paredzot stingrus 
nosacījumus un pamatojoties uz iedibinātu 
un efektīvu savstarpīgumu; aicina 
dalībvalstis iesniegt projektus ar 
stratēģisku Eiropas dimensiju, tādējādi 
stiprinot Eiropas aizsardzības tehnoloģisko 
un rūpniecisko pamatu (EDTIB);

Or. en

Grozījums Nr. 361
Claudiu Manda

Rezolūcijas priekšlikums
45. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45. vēlas noskaidrot, kādēļ tik lēni ir 
sākta 34 projektu īstenošana un kad tiks 
sākts trešais posms, kurā ietilpst 13 
projekti, jo līdz šim neviens no tiem nav 
sākts; norāda, ka 2019. gadā tikai četri 
projekti sasniegs savas sākotnējās 
operatīvās spējas; norāda, ka dažiem 
projektiem trūkst vērienīguma un mēroga 
un tādējādi netiek novērstas visredzamākās 
spēju nepilnības; tas jo īpaši vērojams starp 
pirmā posma projektiem, kas galvenokārt ir 
spēju projekti, kuros iesaistīts pēc iespējas 
lielāks skaits dalībvalstu; norāda, ka vēlme 
iesaistīties PESCO projektos nedrīkstētu 
apdraudēt iesaistīto dalībvalstu augsta 
līmeņa centienus; uzskata, ka trešās valstis 
būtu jāpiesaista, tikai paredzot stingrus 

45. vēlas noskaidrot, kādēļ tik lēni ir 
sākta 34 projektu īstenošana un kad tiks 
sākts trešais posms, kurā ietilpst 13 
projekti, jo līdz šim neviens no tiem nav 
sākts, un uzsver, ka ir nepieciešami 
konkrēti projektu īstenošanas termiņi un 
skaidrāks pārskats par to, kādi būs to 
galaprodukti; norāda, ka 2019. gadā tikai 
četri projekti sasniegs savas sākotnējās 
operatīvās spējas; norāda, ka dažiem 
projektiem trūkst vērienīguma un mēroga 
un tādējādi netiek novērstas visredzamākās 
spēju nepilnības; tas jo īpaši vērojams starp 
pirmā posma projektiem, kas galvenokārt ir 
spēju projekti, kuros iesaistīts pēc iespējas 
lielāks skaits dalībvalstu; norāda, ka vēlme 
iesaistīties PESCO projektos nedrīkstētu 
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nosacījumus un pamatojoties uz iedibinātu 
un efektīvu savstarpīgumu; aicina valstis 
iesniegt projektus ar stratēģisku Eiropas 
dimensiju, tādējādi stiprinot Eiropas 
aizsardzības tehnoloģisko un rūpniecisko 
pamatu (EDTIB), kas ir būtisks elements 
virzībā uz stratēģiskās autonomijas 
panākšanu un ir vairāk vērsts uz operatīvo 
daļu, lai tieši reaģētu uz Eiropas bruņoto 
spēku vajadzībām operāciju īstenošanas 
laikā;

apdraudēt iesaistīto dalībvalstu augsta 
līmeņa centienus; uzskata, ka trešās valstis 
būtu jāpiesaista, tikai paredzot stingrus 
nosacījumus un pamatojoties uz iedibinātu 
un efektīvu savstarpīgumu; aicina 
dalībvalstis iesniegt projektus ar 
stratēģisku Eiropas dimensiju, tādējādi 
stiprinot Eiropas aizsardzības tehnoloģisko 
un rūpniecisko pamatu (EDTIB), kas ir 
būtisks elements virzībā uz stratēģiskās 
autonomijas panākšanu un ir vairāk vērsts 
uz operatīvo daļu, lai tieši reaģētu uz 
Eiropas bruņoto spēku vajadzībām 
operāciju īstenošanas laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 362
Sandra Kalniete

Rezolūcijas priekšlikums
45. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45. vēlas noskaidrot, kādēļ tik lēni ir 
sākta 34 projektu īstenošana un kad tiks 
sākts trešais posms, kurā ietilpst 13 
projekti, jo līdz šim neviens no tiem nav 
sākts; norāda, ka 2019. gadā tikai četri 
projekti sasniegs savas sākotnējās 
operatīvās spējas; norāda, ka dažiem 
projektiem trūkst vērienīguma un mēroga 
un tādējādi netiek novērstas visredzamākās 
spēju nepilnības; tas jo īpaši vērojams starp 
pirmā posma projektiem, kas galvenokārt ir 
spēju projekti, kuros iesaistīts pēc iespējas 
lielāks skaits dalībvalstu; norāda, ka vēlme 
iesaistīties PESCO projektos nedrīkstētu 
apdraudēt iesaistīto dalībvalstu augsta 
līmeņa centienus; uzskata, ka trešās valstis 
būtu jāpiesaista, tikai paredzot stingrus 
nosacījumus un pamatojoties uz 
iedibinātu un efektīvu savstarpīgumu; 
aicina valstis iesniegt projektus ar 
stratēģisku Eiropas dimensiju, tādējādi 
stiprinot Eiropas aizsardzības tehnoloģisko 
un rūpniecisko pamatu (EDTIB), kas ir 

45. vēlas noskaidrot, kādēļ tik lēni ir 
sākta 34 projektu īstenošana un kad tiks 
sākts trešais posms, kurā ietilpst 
13 projekti, jo līdz šim neviens no tiem nav 
sākts; norāda, ka 2019. gadā tikai četri 
projekti sasniegs savas sākotnējās 
operatīvās spējas; norāda, ka dažiem 
projektiem trūkst vērienīguma un mēroga 
un tādējādi netiek novērstas visredzamākās 
spēju nepilnības; tas jo īpaši vērojams starp 
pirmā posma projektiem, kas galvenokārt ir 
spēju projekti, kuros iesaistīts pēc iespējas 
lielāks skaits dalībvalstu; norāda, ka vēlme 
iesaistīties PESCO projektos nedrīkstētu 
apdraudēt iesaistīto dalībvalstu augsta 
līmeņa centienus; aicina dalībvalstis 
iesniegt projektus ar stratēģisku Eiropas 
dimensiju, tādējādi stiprinot Eiropas 
aizsardzības tehnoloģisko un rūpniecisko 
pamatu (EDTIB), kas ir būtisks elements 
virzībā uz stratēģiskās autonomijas 
panākšanu un ir vairāk vērsts uz operatīvo 
daļu, lai tieši reaģētu uz Eiropas bruņoto 
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būtisks elements virzībā uz stratēģiskās 
autonomijas panākšanu un ir vairāk vērsts 
uz operatīvo daļu, lai tieši reaģētu uz 
Eiropas bruņoto spēku vajadzībām 
operāciju īstenošanas laikā;

spēku vajadzībām operāciju īstenošanas 
laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 363
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
45. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45. vēlas noskaidrot, kādēļ tik lēni ir 
sākta 34 projektu īstenošana un kad tiks 
sākts trešais posms, kurā ietilpst 13 
projekti, jo līdz šim neviens no tiem nav 
sākts; norāda, ka 2019. gadā tikai četri 
projekti sasniegs savas sākotnējās 
operatīvās spējas; norāda, ka dažiem 
projektiem trūkst vērienīguma un mēroga 
un tādējādi netiek novērstas visredzamākās 
spēju nepilnības; tas jo īpaši vērojams starp 
pirmā posma projektiem, kas galvenokārt ir 
spēju projekti, kuros iesaistīts pēc iespējas 
lielāks skaits dalībvalstu; norāda, ka vēlme 
iesaistīties PESCO projektos nedrīkstētu 
apdraudēt iesaistīto dalībvalstu augsta 
līmeņa centienus; uzskata, ka trešās valstis 
būtu jāpiesaista, tikai paredzot stingrus 
nosacījumus un pamatojoties uz iedibinātu 
un efektīvu savstarpīgumu; aicina valstis 
iesniegt projektus ar stratēģisku Eiropas 
dimensiju, tādējādi stiprinot Eiropas 
aizsardzības tehnoloģisko un rūpniecisko 
pamatu (EDTIB), kas ir būtisks elements 
virzībā uz stratēģiskās autonomijas 
panākšanu un ir vairāk vērsts uz 
operatīvo daļu, lai tieši reaģētu uz Eiropas 
bruņoto spēku vajadzībām operāciju 
īstenošanas laikā;

45. vēlas noskaidrot, kādēļ tik lēni ir 
sākta 34 projektu īstenošana un kad tiks 
sākts trešais posms, kurā ietilpst 
13 projekti, jo līdz šim neviens no tiem nav 
sākts; norāda, ka 2019. gadā tikai četri 
projekti sasniegs savas sākotnējās 
operatīvās spējas; norāda, ka dažiem 
projektiem trūkst vērienīguma un mēroga 
un tādējādi netiek novērstas visredzamākās 
spēju nepilnības; tas jo īpaši vērojams starp 
pirmā posma projektiem, kas galvenokārt ir 
spēju projekti, kuros iesaistīts pēc iespējas 
lielāks skaits dalībvalstu; norāda, ka vēlme 
iesaistīties PESCO projektos nedrīkstētu 
apdraudēt iesaistīto dalībvalstu augsta 
līmeņa centienus; uzskata, ka trešās valstis 
būtu jāpiesaista, tikai paredzot stingrus 
nosacījumus un pamatojoties uz iedibinātu 
un efektīvu savstarpīgumu; aicina 
dalībvalstis iesniegt projektus ar 
stratēģisku Eiropas dimensiju, turklāt 
prioritāri pievērsties Eiropas bruņoto 
spēku operatīvajām vajadzībām, ņemot 
vērā to uzdevumu īstenot visu Līgumā 
paredzēto KDAP operāciju klāstu;

Or. en
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Grozījums Nr. 364
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Rezolūcijas priekšlikums
45. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45. vēlas noskaidrot, kādēļ tik lēni ir 
sākta 34 projektu īstenošana un kad tiks 
sākts trešais posms, kurā ietilpst 13 
projekti, jo līdz šim neviens no tiem nav 
sākts; norāda, ka 2019. gadā tikai četri 
projekti sasniegs savas sākotnējās 
operatīvās spējas; norāda, ka dažiem 
projektiem trūkst vērienīguma un mēroga 
un tādējādi netiek novērstas visredzamākās 
spēju nepilnības; tas jo īpaši vērojams starp 
pirmā posma projektiem, kas galvenokārt ir 
spēju projekti, kuros iesaistīts pēc iespējas 
lielāks skaits dalībvalstu; norāda, ka vēlme 
iesaistīties PESCO projektos nedrīkstētu 
apdraudēt iesaistīto dalībvalstu augsta 
līmeņa centienus; uzskata, ka trešās valstis 
būtu jāpiesaista, tikai paredzot stingrus 
nosacījumus un pamatojoties uz iedibinātu 
un efektīvu savstarpīgumu; aicina valstis 
iesniegt projektus ar stratēģisku Eiropas 
dimensiju, tādējādi stiprinot Eiropas 
aizsardzības tehnoloģisko un rūpniecisko 
pamatu (EDTIB), kas ir būtisks elements 
virzībā uz stratēģiskās autonomijas 
panākšanu un ir vairāk vērsts uz 
operatīvo daļu, lai tieši reaģētu uz Eiropas 
bruņoto spēku vajadzībām operāciju 
īstenošanas laikā;

45. vēlas noskaidrot, kādēļ tik lēni ir 
sākta 34 projektu īstenošana un kad tiks 
sākts trešais posms, kurā ietilpst 
13 projekti, jo līdz šim neviens no tiem nav 
sākts; norāda, ka 2019. gadā tikai četri 
projekti sasniegs savas sākotnējās 
operatīvās spējas; norāda, ka dažiem 
projektiem trūkst vērienīguma un mēroga 
un tādējādi netiek novērstas visredzamākās 
spēju nepilnības; tas jo īpaši vērojams starp 
pirmā posma projektiem, kas galvenokārt ir 
spēju projekti, kuros iesaistīts pēc iespējas 
lielāks skaits dalībvalstu; norāda, ka vēlme 
iesaistīties PESCO projektos nedrīkstētu 
apdraudēt iesaistīto dalībvalstu augsta 
līmeņa centienus; uzskata, ka trešās valstis 
būtu jāpiesaista, pamatojoties uz iedibinātu 
un efektīvu savstarpīgumu; aicina 
dalībvalstis iesniegt projektus ar 
stratēģisku Eiropas dimensiju, tādējādi 
stiprinot Eiropas aizsardzības tehnoloģisko 
un rūpniecisko pamatu (EDTIB), lai tieši 
reaģētu uz Eiropas bruņoto spēku 
operatīvajām vajadzībām, vienlaikus 
izvairoties no jau pastāvošu ar spējām 
saistītu iniciatīvu dublēšanās;

Or. en

Grozījums Nr. 365
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Rezolūcijas priekšlikums
45. punkts



PE643.151v01-00 34/110 AM\1192396LV.docx

LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45. vēlas noskaidrot, kādēļ tik lēni ir 
sākta 34 projektu īstenošana un kad tiks 
sākts trešais posms, kurā ietilpst 13 
projekti, jo līdz šim neviens no tiem nav 
sākts; norāda, ka 2019. gadā tikai četri 
projekti sasniegs savas sākotnējās 
operatīvās spējas; norāda, ka dažiem 
projektiem trūkst vērienīguma un mēroga 
un tādējādi netiek novērstas visredzamākās 
spēju nepilnības; tas jo īpaši vērojams starp 
pirmā posma projektiem, kas galvenokārt ir 
spēju projekti, kuros iesaistīts pēc iespējas 
lielāks skaits dalībvalstu; norāda, ka vēlme 
iesaistīties PESCO projektos nedrīkstētu 
apdraudēt iesaistīto dalībvalstu augsta 
līmeņa centienus; uzskata, ka trešās valstis 
būtu jāpiesaista, tikai paredzot stingrus 
nosacījumus un pamatojoties uz iedibinātu 
un efektīvu savstarpīgumu; aicina valstis 
iesniegt projektus ar stratēģisku Eiropas 
dimensiju, tādējādi stiprinot Eiropas 
aizsardzības tehnoloģisko un rūpniecisko 
pamatu (EDTIB), kas ir būtisks elements 
virzībā uz stratēģiskās autonomijas 
panākšanu un ir vairāk vērsts uz operatīvo 
daļu, lai tieši reaģētu uz Eiropas bruņoto 
spēku vajadzībām operāciju īstenošanas 
laikā;

45. vēlas noskaidrot, kādēļ tik lēni ir 
sākta 34 projektu īstenošana un kad tiks 
sākts trešais posms, kurā ietilpst 
13 projekti, jo līdz šim neviens no tiem nav 
sākts; norāda, ka 2019. gadā tikai četri 
projekti sasniegs savas sākotnējās 
operatīvās spējas; norāda, ka dažiem 
projektiem trūkst vērienīguma un mēroga 
un tādējādi netiek novērstas visredzamākās 
spēju nepilnības; tas jo īpaši vērojams starp 
pirmā posma projektiem, kas galvenokārt ir 
spēju projekti, kuros iesaistīts pēc iespējas 
lielāks skaits dalībvalstu; norāda, ka vēlme 
iesaistīties PESCO projektos nedrīkstētu 
apdraudēt iesaistīto dalībvalstu augsta 
līmeņa centienus; uzskata, ka trešās valstis 
un trešo valstu struktūras būtu jāpiesaista, 
tikai paredzot stingrus nosacījumus un 
pamatojoties uz iedibinātu un efektīvu 
savstarpīgumu; aicina dalībvalstis iesniegt 
projektus ar stratēģisku Eiropas dimensiju, 
tādējādi stiprinot Eiropas aizsardzības 
tehnoloģisko un rūpniecisko pamatu 
(EDTIB), kas ir būtisks elements virzībā uz 
stratēģiskās autonomijas panākšanu un ir 
vairāk vērsts uz operatīvo daļu, lai tieši 
reaģētu uz Eiropas bruņoto spēku 
vajadzībām operāciju īstenošanas laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 366
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Rezolūcijas priekšlikums
45. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45. vēlas noskaidrot, kādēļ tik lēni ir 
sākta 34 projektu īstenošana un kad tiks 
sākts trešais posms, kurā ietilpst 13 
projekti, jo līdz šim neviens no tiem nav 
sākts; norāda, ka 2019. gadā tikai četri 
projekti sasniegs savas sākotnējās 

45. vēlas noskaidrot, kādēļ tik lēni ir 
sākta 34 projektu īstenošana un kad tiks 
sākts trešais posms, kurā ietilpst 
13 projekti, jo līdz šim neviens no tiem nav 
sākts; norāda, ka 2019. gadā tikai četri 
projekti sasniegs savas sākotnējās 
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operatīvās spējas; norāda, ka dažiem 
projektiem trūkst vērienīguma un mēroga 
un tādējādi netiek novērstas visredzamākās 
spēju nepilnības; tas jo īpaši vērojams starp 
pirmā posma projektiem, kas galvenokārt ir 
spēju projekti, kuros iesaistīts pēc iespējas 
lielāks skaits dalībvalstu; norāda, ka vēlme 
iesaistīties PESCO projektos nedrīkstētu 
apdraudēt iesaistīto dalībvalstu augsta 
līmeņa centienus; uzskata, ka trešās valstis 
būtu jāpiesaista, tikai paredzot stingrus 
nosacījumus un pamatojoties uz iedibinātu 
un efektīvu savstarpīgumu; aicina valstis 
iesniegt projektus ar stratēģisku Eiropas 
dimensiju, tādējādi stiprinot Eiropas 
aizsardzības tehnoloģisko un rūpniecisko 
pamatu (EDTIB), kas ir būtisks elements 
virzībā uz stratēģiskās autonomijas 
panākšanu un ir vairāk vērsts uz operatīvo 
daļu, lai tieši reaģētu uz Eiropas bruņoto 
spēku vajadzībām operāciju īstenošanas 
laikā;

operatīvās spējas; norāda, ka dažiem 
projektiem trūkst vērienīguma un mēroga 
un tādējādi netiek novērstas visredzamākās 
spēju nepilnības; tas jo īpaši vērojams starp 
pirmā posma projektiem, kas galvenokārt ir 
spēju projekti, kuros iesaistīts pēc iespējas 
lielāks skaits dalībvalstu; norāda, ka vēlme 
iesaistīties PESCO projektos nedrīkstētu 
apdraudēt iesaistīto dalībvalstu augsta 
līmeņa centienus; uzskata, ka trešām 
valstīm būtu jāļauj iesaistīties PESCO 
tikai ar stingriem nosacījumiem, kas 
paredzēti jau sākumā, un pamatojoties uz 
iedibinātu un efektīvu savstarpīgumu; 
aicina dalībvalstis iesniegt projektus ar 
stratēģisku Eiropas dimensiju, tādējādi 
stiprinot Eiropas aizsardzības tehnoloģisko 
un rūpniecisko pamatu (EDTIB), kas ir 
būtisks elements virzībā uz stratēģiskās 
autonomijas panākšanu un ir vairāk vērsts 
uz operatīvo daļu, lai tieši reaģētu uz 
Eiropas bruņoto spēku vajadzībām 
operāciju īstenošanas laikā;

Or. fr

Grozījums Nr. 367
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. uzsver to, ka Eiropas Aizsardzības 
fonds joprojām pastāv tikai virtuāli; 
atgādina, ka šis instruments vēl nav galīgi 
apstiprināts — 2019. gada aprīlī tika 
panākta tikai daļēja un politiska 
vienošanās; uzsver, ka ir svarīgi saglabāt 
Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz 
fondam piešķirto summu, tā atvēršanu 
trešām valstīm un atbilstīgas intelektuālā 
īpašuma politikas īstenošanu saistībā ar 
drošību un aizsardzību, lai aizsargātu 
pētniecības rezultātus; šajā sakarībā 
atgādina, ka aizsardzības pētniecība ir 
ārkārtīgi jutīgs un stratēģisks jautājums 

46. aicina atteikties no Eiropas 
Aizsardzības fonda pašreizējās 
konfigurācijas (tam atrodoties ekskluzīvā 
Komisijas pārraudzībā) un prasa, lai to 
pastāvīgi pārvaldītu Padome saskaņā ar 
vienprātības principu;
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gan rūpniecības konkurētspējas, gan 
Savienības stratēģiskās autonomijas ziņā; 
aicina ņemt vērā sākotnējo pieredzi, kas 
gūta, īstenojot EDIDP, jo īpaši saistībā ar 
atkāpju piemērošanu atbalsttiesīgiem 
subjektiem, kā arī Savienības 
izmēģinājuma projektu un sagatavošanas 
darbību aizsardzības pētniecībai; mudina 
dalībvalstis joprojām pilnībā iesaistīties 
lēmumu pieņemšanā, lai izvairītos no 
birokrātiskām izmaiņām un lai garantētu 
programmu atbilstību KDAP un 
dalībvalstu stratēģiskajām vajadzībām; 
uzskata, ka Eiropas Aizsardzības fonda 
panākumi būs atkarīgi no tā spējas ņemt 
vērā iesaistīto valstu aizsardzības 
īpatnības un nodrošināt pietiekamus 
budžeta resursus, vienlaikus izvairoties no 
rūpniecisko prasmju dublēšanās, valsts 
aizsardzības ieguldījumu izstumšanas un 
sadarbības programmu veidošanas 
sarežģītības; uzskata, ka Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstība, 
reglamentējot to, kā trešās puses 
kontrolētas struktūras var piekļūt 
Savienības finansētiem projektiem, 
pilnībā atbilst Eiropas stratēģiskās 
autonomijas mērķiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 368
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. uzsver to, ka Eiropas Aizsardzības 
fonds joprojām pastāv tikai virtuāli; 
atgādina, ka šis instruments vēl nav galīgi 
apstiprināts — 2019. gada aprīlī tika 
panākta tikai daļēja un politiska 
vienošanās; uzsver, ka ir svarīgi saglabāt 
Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz 
fondam piešķirto summu, tā atvēršanu 
trešām valstīm un atbilstīgas intelektuālā 

46. uzsver to, ka Eiropas Aizsardzības 
fonds joprojām pastāv tikai virtuāli; 
atgādina, ka šis instruments vēl nav galīgi 
apstiprināts — 2019. gada aprīlī tika 
panākta tikai daļēja un politiska 
vienošanās; uzsver, ka ir svarīgi saglabāt 
Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz 
fondam piešķirto summu, tā atvēršanu 
trešām valstīm un atbilstīgas intelektuālā 
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īpašuma politikas īstenošanu saistībā ar 
drošību un aizsardzību, lai aizsargātu 
pētniecības rezultātus; šajā sakarībā 
atgādina, ka aizsardzības pētniecība ir 
ārkārtīgi jutīgs un stratēģisks jautājums gan 
rūpniecības konkurētspējas, gan Savienības 
stratēģiskās autonomijas ziņā; aicina ņemt 
vērā sākotnējo pieredzi, kas gūta, īstenojot 
EDIDP, jo īpaši saistībā ar atkāpju 
piemērošanu atbalsttiesīgiem subjektiem, 
kā arī Savienības izmēģinājuma projektu 
un sagatavošanas darbību aizsardzības 
pētniecībai; mudina dalībvalstis joprojām 
pilnībā iesaistīties lēmumu pieņemšanā, lai 
izvairītos no birokrātiskām izmaiņām un lai 
garantētu programmu atbilstību KDAP un 
dalībvalstu stratēģiskajām vajadzībām; 
uzskata, ka Eiropas Aizsardzības fonda 
panākumi būs atkarīgi no tā spējas ņemt 
vērā iesaistīto valstu aizsardzības īpatnības 
un nodrošināt pietiekamus budžeta 
resursus, vienlaikus izvairoties no 
rūpniecisko prasmju dublēšanās, valsts 
aizsardzības ieguldījumu izstumšanas un 
sadarbības programmu veidošanas 
sarežģītības; uzskata, ka Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstība, 
reglamentējot to, kā trešās puses 
kontrolētas struktūras var piekļūt 
Savienības finansētiem projektiem, 
pilnībā atbilst Eiropas stratēģiskās 
autonomijas mērķiem;

īpašuma politikas ieviešanu saistībā ar 
drošību un aizsardzību, lai aizsargātu 
pētniecības rezultātus; šajā sakarībā 
atgādina, ka aizsardzības pētniecība ir 
ārkārtīgi jutīgs un stratēģisks jautājums gan 
rūpniecības konkurētspējas, gan Savienības 
stratēģiskās autonomijas ziņā; aicina ņemt 
vērā sākotnējo pieredzi, kas gūta, īstenojot 
EDIDP, jo īpaši saistībā ar atkāpju 
piemērošanu atbalsttiesīgiem subjektiem, 
kā arī Savienības izmēģinājuma projektu 
un sagatavošanas darbību aizsardzības 
pētniecībai; mudina dalībvalstis joprojām 
pilnībā iesaistīties lēmumu pieņemšanā, lai 
izvairītos no birokrātiskām izmaiņām un lai 
garantētu programmu atbilstību KDAP un 
dalībvalstu stratēģiskajām vajadzībām; 
uzskata, ka Eiropas Aizsardzības fonda 
panākumi būs atkarīgi no tā spējas ņemt 
vērā iesaistīto valstu aizsardzības īpatnības 
un nodrošināt pietiekamus budžeta 
resursus, vienlaikus izvairoties no 
rūpniecisko prasmju dublēšanās un valsts 
aizsardzības ieguldījumu izstumšanas un 
nodrošinot, ka MVU iesaistīšanās tiek 
atbalstīta ar uzņēmējdarbības 
inkubatoriem un kapitālieguldījumiem un 
ka sadarbības programmas nav pārlieku 
sarežģītas; uzskata, ka 22 dalībvalstīm, 
kuras ir NATO dalībvalstis, šis statuss 
uzliek pienākumu atvēlēt 20 % no saviem 
aizsardzības izdevumiem ieguldījumu 
veikšanai jaunās spējās, un tādēļ tām daļa 
šā budžeta būtu jāparedz tieši pētniecībai 
un izstrādei, lai garantētu pētniecībai un 
izstrādei nepieciešamo izdevumu 
minimumu; EAF būtu aktīvi jāsadarbojas 
ar NATO, lai veicinātu transatlantisko 
tehnoloģisko un rūpniecisko attīstību, 
novēršot šķēršļus un protekcionismu, kā 
arī nodrošinātu eksporta licencēšanas 
procesu / tehnoloģiju nodošanas politikas 
saskaņošanu starp dalībvalstīm; īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš kopīgas EAA un 
NSPA/NCIA darba grupas izveidei, kuras 
uzdevums būtu izstrādāt ceļvedi attiecībā 
uz ideāla ekipējuma apzināšanu 
iepirkuma vajadzībām un panākt, lai 
aizsardzības izdevumiem būtu maksimāla 
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atdeve;

Or. en

Grozījums Nr. 369
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. uzsver to, ka Eiropas Aizsardzības 
fonds joprojām pastāv tikai virtuāli; 
atgādina, ka šis instruments vēl nav galīgi 
apstiprināts — 2019. gada aprīlī tika 
panākta tikai daļēja un politiska 
vienošanās; uzsver, ka ir svarīgi saglabāt 
Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz 
fondam piešķirto summu, tā atvēršanu 
trešām valstīm un atbilstīgas intelektuālā 
īpašuma politikas īstenošanu saistībā ar 
drošību un aizsardzību, lai aizsargātu 
pētniecības rezultātus; šajā sakarībā 
atgādina, ka aizsardzības pētniecība ir 
ārkārtīgi jutīgs un stratēģisks jautājums gan 
rūpniecības konkurētspējas, gan Savienības 
stratēģiskās autonomijas ziņā; aicina ņemt 
vērā sākotnējo pieredzi, kas gūta, īstenojot 
EDIDP, jo īpaši saistībā ar atkāpju 
piemērošanu atbalsttiesīgiem subjektiem, 
kā arī Savienības izmēģinājuma projektu 
un sagatavošanas darbību aizsardzības 
pētniecībai; mudina dalībvalstis joprojām 
pilnībā iesaistīties lēmumu pieņemšanā, lai 
izvairītos no birokrātiskām izmaiņām un lai 
garantētu programmu atbilstību KDAP un 
dalībvalstu stratēģiskajām vajadzībām; 
uzskata, ka Eiropas Aizsardzības fonda 
panākumi būs atkarīgi no tā spējas ņemt 
vērā iesaistīto valstu aizsardzības 
īpatnības un nodrošināt pietiekamus 
budžeta resursus, vienlaikus izvairoties no 
rūpniecisko prasmju dublēšanās, valsts 
aizsardzības ieguldījumu izstumšanas un 
sadarbības programmu veidošanas 
sarežģītības; uzskata, ka Eiropas 

46. uzsver to, ka Eiropas Aizsardzības 
fonds joprojām pastāv tikai virtuāli; 
atgādina, ka šis instruments vēl nav galīgi 
apstiprināts — 2019. gada aprīlī tika 
panākta tikai daļēja un politiska 
vienošanās; uzsver, ka ir svarīgi saglabāt 
Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz 
deleģēto aktu izmantošanu darba 
programmu pieņemšanai, fondam 
piešķirto summu, tā atvēršanu trešām 
valstīm un atbilstīgas intelektuālā īpašuma 
politikas ieviešanu saistībā ar drošību un 
aizsardzību, lai aizsargātu pētniecības 
rezultātus; šajā sakarībā atgādina, ka 
aizsardzības pētniecība ir ārkārtīgi jutīgs un 
stratēģisks jautājums gan rūpniecības 
konkurētspējas, gan Savienības operatīvās 
autonomijas izredžu ziņā; aicina 
pārredzami un pārskatatbildīgi ņemt vērā 
sākotnējo pārredzamo pieredzi, kas gūta, 
īstenojot EDIDP, jo īpaši saistībā ar 
atkāpju piemērošanu atbalsttiesīgiem 
subjektiem, kā arī Savienības 
izmēģinājuma projektu un sagatavošanas 
darbību aizsardzības pētniecībai; mudina 
dalībvalstis joprojām pilnībā iesaistīties 
lēmumu pieņemšanā, lai izvairītos no 
birokrātiskām izmaiņām un lai garantētu 
programmu atbilstību KDAP un 
dalībvalstu stratēģiskajām vajadzībām; 
uzsver, ka būtu loģiski kopējo pētniecību 
un izstrādi papildināt ar kopēju ES 
līmeņa ieroču eksporta politiku; uzskata, 
ka, koncentrējoties tikai uz ES budžeta 
subsīdiju piešķiršanu Eiropas aizsardzības 



AM\1192396LV.docx 39/110 PE643.151v01-00

LV

aizsardzības rūpniecības attīstība, 
reglamentējot to, kā trešās puses 
kontrolētas struktūras var piekļūt 
Savienības finansētiem projektiem, 
pilnībā atbilst Eiropas stratēģiskās 
autonomijas mērķiem;

rūpniecības uzņēmumiem, nebūs 
iespējams izveidot Eiropas aizsardzības 
nozari, kura ļautu pārvarēt augsto 
neefektivitātes līmeni un lielo atkarību no 
eksporta un kurai galvenokārt vajadzētu 
būt vērstai uz to, lai dalībvalstu bruņotos 
spēkus pienācīgi aprīkotu turpmākām 
KDAP operācijām; uzsver, ka Komisijai ir 
jākoncentrējas uz regulējumu, balstoties 
uz 2009. gada aizsardzības tiesību aktu 
paketes īstenošanu, kā arī papildu 
noteikumiem, kas nepieciešami, lai 
noteiktu efektīva un samērīga Eiropas 
aizsardzības tirgus parametrus;

Or. en

Grozījums Nr. 370
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. uzsver to, ka Eiropas Aizsardzības 
fonds joprojām pastāv tikai virtuāli; 
atgādina, ka šis instruments vēl nav galīgi 
apstiprināts — 2019. gada aprīlī tika 
panākta tikai daļēja un politiska 
vienošanās; uzsver, ka ir svarīgi saglabāt 
Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz 
fondam piešķirto summu, tā atvēršanu 
trešām valstīm un atbilstīgas intelektuālā 
īpašuma politikas īstenošanu saistībā ar 
drošību un aizsardzību, lai aizsargātu 
pētniecības rezultātus; šajā sakarībā 
atgādina, ka aizsardzības pētniecība ir 
ārkārtīgi jutīgs un stratēģisks jautājums gan 
rūpniecības konkurētspējas, gan Savienības 
stratēģiskās autonomijas ziņā; aicina ņemt 
vērā sākotnējo pieredzi, kas gūta, īstenojot 
EDIDP, jo īpaši saistībā ar atkāpju 
piemērošanu atbalsttiesīgiem subjektiem, 
kā arī Savienības izmēģinājuma projektu 
un sagatavošanas darbību aizsardzības 
pētniecībai; mudina dalībvalstis joprojām 
pilnībā iesaistīties lēmumu pieņemšanā, 

46. uzsver to, ka Eiropas Aizsardzības 
fonds joprojām pastāv tikai virtuāli; 
atgādina, ka šis instruments vēl nav galīgi 
apstiprināts — 2019. gada aprīlī tika 
panākta tikai daļēja un politiska 
vienošanās; uzsver, ka ir svarīgi saglabāt 
Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz 
fondam piešķirto summu, tā atvēršanu 
trešām valstīm un atbilstīgas intelektuālā 
īpašuma politikas ieviešanu saistībā ar 
drošību un aizsardzību, lai aizsargātu 
pētniecības rezultātus; šajā sakarībā 
atgādina, ka aizsardzības pētniecība ir 
ārkārtīgi jutīgs un stratēģisks jautājums gan 
rūpniecības konkurētspējas, gan Savienības 
stratēģiskās autonomijas ziņā; aicina ņemt 
vērā sākotnējo pieredzi, kas gūta, īstenojot 
EDIDP, jo īpaši saistībā ar atkāpju 
piemērošanu atbalsttiesīgiem subjektiem, 
kā arī Savienības izmēģinājuma projektu 
un sagatavošanas darbību aizsardzības 
pētniecībai; uzskata, ka Eiropas 
Aizsardzības fonda panākumi būs atkarīgi 
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lai izvairītos no birokrātiskām izmaiņām 
un lai garantētu programmu atbilstību 
KDAP un dalībvalstu stratēģiskajām 
vajadzībām; uzskata, ka Eiropas 
Aizsardzības fonda panākumi būs atkarīgi 
no tā spējas ņemt vērā iesaistīto valstu 
aizsardzības īpatnības un nodrošināt 
pietiekamus budžeta resursus, vienlaikus 
izvairoties no rūpniecisko prasmju 
dublēšanās, valsts aizsardzības ieguldījumu 
izstumšanas un sadarbības programmu 
veidošanas sarežģītības; uzskata, ka 
Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstība, 
reglamentējot to, kā trešās puses 
kontrolētas struktūras var piekļūt 
Savienības finansētiem projektiem, pilnībā 
atbilst Eiropas stratēģiskās autonomijas 
mērķiem;

no tā spējas ņemt vērā iesaistīto valstu 
aizsardzības īpatnības un nodrošināt 
pietiekamus budžeta resursus, vienlaikus 
izvairoties no rūpniecisko prasmju 
dublēšanās, valsts aizsardzības ieguldījumu 
izstumšanas un sadarbības programmu 
veidošanas sarežģītības; uzskata, ka 
Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstība, 
reglamentējot to, kā trešās puses 
kontrolētas struktūras var piekļūt 
Savienības finansētiem projektiem, pilnībā 
atbilst Eiropas stratēģiskās autonomijas 
mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 371
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. uzsver to, ka Eiropas Aizsardzības 
fonds joprojām pastāv tikai virtuāli; 
atgādina, ka šis instruments vēl nav galīgi 
apstiprināts — 2019. gada aprīlī tika 
panākta tikai daļēja un politiska 
vienošanās; uzsver, ka ir svarīgi saglabāt 
Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz 
fondam piešķirto summu, tā atvēršanu 
trešām valstīm un atbilstīgas intelektuālā 
īpašuma politikas īstenošanu saistībā ar 
drošību un aizsardzību, lai aizsargātu 
pētniecības rezultātus; šajā sakarībā 
atgādina, ka aizsardzības pētniecība ir 
ārkārtīgi jutīgs un stratēģisks jautājums gan 
rūpniecības konkurētspējas, gan Savienības 
stratēģiskās autonomijas ziņā; aicina ņemt 
vērā sākotnējo pieredzi, kas gūta, īstenojot 
EDIDP, jo īpaši saistībā ar atkāpju 

46. aicina Padomi pieņemt Eiropas 
Parlamenta nostāju attiecībā uz Eiropas 
Aizsardzības fonda regulas 5. pantu; 
uzsver nepieciešamību nekavējoties 
pabeigt EAF izveidi; atgādina, ka šis 
instruments vēl nav galīgi apstiprināts — 
2019. gada aprīlī tika panākta tikai daļēja 
un politiska vienošanās; uzsver, ka ir 
svarīgi saglabāt Eiropas Parlamenta nostāju 
attiecībā uz fondam piešķirto summu, tā 
atvēršanu trešām valstīm un atbilstīgas 
intelektuālā īpašuma politikas ieviešanu 
saistībā ar drošību un aizsardzību, lai 
aizsargātu pētniecības rezultātus; šajā 
sakarībā atgādina, ka aizsardzības 
pētniecība ir ārkārtīgi jutīgs un stratēģisks 
jautājums gan rūpniecības konkurētspējas, 
gan Savienības stratēģiskās autonomijas un 
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piemērošanu atbalsttiesīgiem subjektiem, 
kā arī Savienības izmēģinājuma projektu 
un sagatavošanas darbību aizsardzības 
pētniecībai; mudina dalībvalstis joprojām 
pilnībā iesaistīties lēmumu pieņemšanā, 
lai izvairītos no birokrātiskām izmaiņām 
un lai garantētu programmu atbilstību 
KDAP un dalībvalstu stratēģiskajām 
vajadzībām; uzskata, ka Eiropas 
Aizsardzības fonda panākumi būs atkarīgi 
no tā spējas ņemt vērā iesaistīto valstu 
aizsardzības īpatnības un nodrošināt 
pietiekamus budžeta resursus, vienlaikus 
izvairoties no rūpniecisko prasmju 
dublēšanās, valsts aizsardzības ieguldījumu 
izstumšanas un sadarbības programmu 
veidošanas sarežģītības; uzskata, ka 
Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstība, 
reglamentējot to, kā trešās puses 
kontrolētas struktūras var piekļūt 
Savienības finansētiem projektiem, pilnībā 
atbilst Eiropas stratēģiskās autonomijas 
mērķiem;

suverenitātes ziņā; aicina ņemt vērā 
sākotnējo pieredzi, kas gūta, īstenojot 
EDIDP, jo īpaši saistībā ar atkāpju 
piemērošanu atbalsttiesīgiem subjektiem, 
kā arī Savienības izmēģinājuma projektu 
un sagatavošanas darbību aizsardzības 
pētniecībai; mudina dalībvalstis — tā kā 
tās ir aizsardzības rūpniecības produktu 
galalietotāji — joprojām pilnībā 
iesaistīties lēmumu pieņemšanā, lai 
garantētu programmu atbilstību KDAP un 
dalībvalstu stratēģiskajām vajadzībām; 
uzskata, ka Eiropas Aizsardzības fonda 
panākumi būs atkarīgi no tā spējas ņemt 
vērā iesaistīto valstu aizsardzības īpatnības 
un nodrošināt pietiekamus budžeta 
resursus, vienlaikus izvairoties no 
rūpniecisko prasmju dublēšanās, valsts 
aizsardzības ieguldījumu izstumšanas un 
sadarbības programmu veidošanas 
sarežģītības; uzskata, ka Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstība, 
reglamentējot to, kā trešās puses 
kontrolētas struktūras var piekļūt 
Savienības finansētiem projektiem, pilnībā 
atbilst Eiropas stratēģiskās autonomijas 
mērķiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 372
Michael Gahler

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. uzsver to, ka Eiropas Aizsardzības 
fonds joprojām pastāv tikai virtuāli; 
atgādina, ka šis instruments vēl nav galīgi 
apstiprināts — 2019. gada aprīlī tika 
panākta tikai daļēja un politiska 
vienošanās; uzsver, ka ir svarīgi saglabāt 
Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz 
fondam piešķirto summu, tā atvēršanu 
trešām valstīm un atbilstīgas intelektuālā 
īpašuma politikas īstenošanu saistībā ar 

46. uzsver to, ka Eiropas Aizsardzības 
fonds joprojām pastāv tikai virtuāli; 
atgādina, ka šis instruments vēl nav galīgi 
apstiprināts — 2019. gada aprīlī tika 
panākta tikai daļēja un politiska 
vienošanās; uzsver, ka ir svarīgi saglabāt 
Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz 
fondam piešķirto summu, tā atvēršanu 
trešām valstīm un atbilstīgas intelektuālā 
īpašuma politikas ieviešanu saistībā ar 
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drošību un aizsardzību, lai aizsargātu 
pētniecības rezultātus; šajā sakarībā 
atgādina, ka aizsardzības pētniecība ir 
ārkārtīgi jutīgs un stratēģisks jautājums gan 
rūpniecības konkurētspējas, gan Savienības 
stratēģiskās autonomijas ziņā; aicina ņemt 
vērā sākotnējo pieredzi, kas gūta, īstenojot 
EDIDP, jo īpaši saistībā ar atkāpju 
piemērošanu atbalsttiesīgiem subjektiem, 
kā arī Savienības izmēģinājuma projektu 
un sagatavošanas darbību aizsardzības 
pētniecībai; mudina dalībvalstis joprojām 
pilnībā iesaistīties lēmumu pieņemšanā, lai 
izvairītos no birokrātiskām izmaiņām un lai 
garantētu programmu atbilstību KDAP un 
dalībvalstu stratēģiskajām vajadzībām; 
uzskata, ka Eiropas Aizsardzības fonda 
panākumi būs atkarīgi no tā spējas ņemt 
vērā iesaistīto valstu aizsardzības īpatnības 
un nodrošināt pietiekamus budžeta 
resursus, vienlaikus izvairoties no 
rūpniecisko prasmju dublēšanās, valsts 
aizsardzības ieguldījumu izstumšanas un 
sadarbības programmu veidošanas 
sarežģītības; uzskata, ka Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstība, 
reglamentējot to, kā trešās puses 
kontrolētas struktūras var piekļūt 
Savienības finansētiem projektiem, pilnībā 
atbilst Eiropas stratēģiskās autonomijas 
mērķiem;

drošību un aizsardzību, lai aizsargātu 
pētniecības rezultātus; aicina Eiropas 
Komisiju noteikt, ka trešo valstu 
līdzdalība ir saistāma ar savstarpēju 
bruņojuma tirgus atvēršanu; šajā sakarībā 
atgādina, ka aizsardzības pētniecība ir 
ārkārtīgi jutīgs un stratēģisks jautājums gan 
rūpniecības konkurētspējas, gan Savienības 
stratēģiskās autonomijas ziņā; aicina ņemt 
vērā sākotnējo pieredzi, kas gūta, īstenojot 
EDIDP, jo īpaši saistībā ar atkāpju 
piemērošanu atbalsttiesīgiem subjektiem, 
kā arī Savienības izmēģinājuma projektu 
un sagatavošanas darbību aizsardzības 
pētniecībai; mudina dalībvalstis joprojām 
pilnībā iesaistīties lēmumu pieņemšanā, lai 
izvairītos no birokrātiskām izmaiņām un lai 
garantētu programmu atbilstību KDAP un 
dalībvalstu stratēģiskajām vajadzībām; 
uzskata, ka Eiropas Aizsardzības fonda 
panākumi būs atkarīgi no tā spējas atbalstīt 
izmantošanai piemērotu militāro 
ekipējumu, kā arī ņemt vērā iesaistīto 
valstu aizsardzības īpatnības un nodrošināt 
pietiekamus budžeta resursus, vienlaikus 
izvairoties no rūpniecisko prasmju 
dublēšanās, valsts aizsardzības ieguldījumu 
izstumšanas un sadarbības programmu 
veidošanas sarežģītības; uzskata, ka 
Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstība, 
reglamentējot to, kā trešās puses 
kontrolētas struktūras var piekļūt 
Savienības finansētiem projektiem, pilnībā 
atbilst Eiropas stratēģiskās autonomijas 
mērķiem;

Or. de

Grozījums Nr. 373
Joachim Schuster

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. uzsver to, ka Eiropas Aizsardzības 
fonds joprojām pastāv tikai virtuāli; 

46. uzsver to, ka Eiropas Aizsardzības 
fonds joprojām pastāv tikai virtuāli; 
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atgādina, ka šis instruments vēl nav galīgi 
apstiprināts — 2019. gada aprīlī tika 
panākta tikai daļēja un politiska 
vienošanās; uzsver, ka ir svarīgi saglabāt 
Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz 
fondam piešķirto summu, tā atvēršanu 
trešām valstīm un atbilstīgas intelektuālā 
īpašuma politikas īstenošanu saistībā ar 
drošību un aizsardzību, lai aizsargātu 
pētniecības rezultātus; šajā sakarībā 
atgādina, ka aizsardzības pētniecība ir 
ārkārtīgi jutīgs un stratēģisks jautājums 
gan rūpniecības konkurētspējas, gan 
Savienības stratēģiskās autonomijas ziņā; 
aicina ņemt vērā sākotnējo pieredzi, kas 
gūta, īstenojot EDIDP, jo īpaši saistībā ar 
atkāpju piemērošanu atbalsttiesīgiem 
subjektiem, kā arī Savienības 
izmēģinājuma projektu un sagatavošanas 
darbību aizsardzības pētniecībai; mudina 
dalībvalstis joprojām pilnībā iesaistīties 
lēmumu pieņemšanā, lai izvairītos no 
birokrātiskām izmaiņām un lai garantētu 
programmu atbilstību KDAP un 
dalībvalstu stratēģiskajām vajadzībām; 
uzskata, ka Eiropas Aizsardzības fonda 
panākumi būs atkarīgi no tā spējas ņemt 
vērā iesaistīto valstu aizsardzības īpatnības 
un nodrošināt pietiekamus budžeta 
resursus, vienlaikus izvairoties no 
rūpniecisko prasmju dublēšanās, valsts 
aizsardzības ieguldījumu izstumšanas un 
sadarbības programmu veidošanas 
sarežģītības; uzskata, ka Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstība, 
reglamentējot to, kā trešās puses 
kontrolētas struktūras var piekļūt 
Savienības finansētiem projektiem, pilnībā 
atbilst Eiropas stratēģiskās autonomijas 
mērķiem;

atgādina, ka šis instruments vēl nav galīgi 
apstiprināts — 2019. gada aprīlī tika 
panākta tikai daļēja un politiska 
vienošanās; uzsver, ka ir svarīgi saglabāt 
Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz 
fondam piešķirto summu, tā atvēršanu 
trešām valstīm un atbilstīgas intelektuālā 
īpašuma politikas ieviešanu saistībā ar 
drošību un aizsardzību, lai aizsargātu 
pētniecības rezultātus; aicina ņemt vērā 
sākotnējo pieredzi, kas gūta, īstenojot 
EDIDP, jo īpaši saistībā ar atkāpju 
piemērošanu atbalsttiesīgiem subjektiem, 
kā arī Savienības izmēģinājuma projektu 
un sagatavošanas darbību aizsardzības 
pētniecībai; mudina dalībvalstis joprojām 
pilnībā iesaistīties lēmumu pieņemšanā, lai 
izvairītos no birokrātiskām izmaiņām un lai 
garantētu programmu atbilstību KDAP un 
dalībvalstu stratēģiskajām vajadzībām; 
uzskata, ka Eiropas Aizsardzības fonda 
panākumi būs atkarīgi no tā spējas ņemt 
vērā iesaistīto valstu aizsardzības īpatnības 
un nodrošināt pietiekamus budžeta 
resursus, vienlaikus izvairoties no 
rūpniecisko prasmju dublēšanās, valsts 
aizsardzības ieguldījumu izstumšanas un 
sadarbības programmu veidošanas 
sarežģītības; uzskata, ka Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstība, 
reglamentējot to, kā trešās puses 
kontrolētas struktūras var piekļūt 
Savienības finansētiem projektiem, pilnībā 
atbilst Eiropas stratēģiskās autonomijas 
mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 374
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Rezolūcijas priekšlikums
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46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. uzsver to, ka Eiropas Aizsardzības 
fonds joprojām pastāv tikai virtuāli; 
atgādina, ka šis instruments vēl nav galīgi 
apstiprināts — 2019. gada aprīlī tika 
panākta tikai daļēja un politiska 
vienošanās; uzsver, ka ir svarīgi saglabāt 
Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz 
fondam piešķirto summu, tā atvēršanu 
trešām valstīm un atbilstīgas intelektuālā 
īpašuma politikas īstenošanu saistībā ar 
drošību un aizsardzību, lai aizsargātu 
pētniecības rezultātus; šajā sakarībā 
atgādina, ka aizsardzības pētniecība ir 
ārkārtīgi jutīgs un stratēģisks jautājums gan 
rūpniecības konkurētspējas, gan Savienības 
stratēģiskās autonomijas ziņā; aicina ņemt 
vērā sākotnējo pieredzi, kas gūta, īstenojot 
EDIDP, jo īpaši saistībā ar atkāpju 
piemērošanu atbalsttiesīgiem subjektiem, 
kā arī Savienības izmēģinājuma projektu 
un sagatavošanas darbību aizsardzības 
pētniecībai; mudina dalībvalstis joprojām 
pilnībā iesaistīties lēmumu pieņemšanā, lai 
izvairītos no birokrātiskām izmaiņām un lai 
garantētu programmu atbilstību KDAP un 
dalībvalstu stratēģiskajām vajadzībām; 
uzskata, ka Eiropas Aizsardzības fonda 
panākumi būs atkarīgi no tā spējas ņemt 
vērā iesaistīto valstu aizsardzības īpatnības 
un nodrošināt pietiekamus budžeta 
resursus, vienlaikus izvairoties no 
rūpniecisko prasmju dublēšanās, valsts 
aizsardzības ieguldījumu izstumšanas un 
sadarbības programmu veidošanas 
sarežģītības; uzskata, ka Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstība, 
reglamentējot to, kā trešās puses 
kontrolētas struktūras var piekļūt 
Savienības finansētiem projektiem, pilnībā 
atbilst Eiropas stratēģiskās autonomijas 
mērķiem;

46. uzsver to, ka Eiropas Aizsardzības 
fonds joprojām pastāv tikai virtuāli; 
atgādina, ka šis instruments vēl nav galīgi 
apstiprināts — 2019. gada aprīlī tika 
panākta tikai daļēja un politiska 
vienošanās; uzsver, ka ir svarīgi saglabāt 
Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz 
fondam piešķirto summu, tā atvēršanu 
trešām valstīm un atbilstīgas intelektuālā 
īpašuma politikas ieviešanu saistībā ar 
drošību un aizsardzību, lai aizsargātu 
pētniecības rezultātus; šajā sakarībā 
atgādina, ka aizsardzības pētniecība ir 
ārkārtīgi jutīgs un stratēģisks jautājums gan 
rūpniecības konkurētspējas, gan Savienības 
stratēģiskās autonomijas ziņā; aicina ņemt 
vērā sākotnējo pieredzi, kas gūta, īstenojot 
EDIDP, jo īpaši saistībā ar atkāpju 
piemērošanu atbalsttiesīgiem subjektiem, 
kā arī Savienības izmēģinājuma projektu 
un sagatavošanas darbību aizsardzības 
pētniecībai; mudina dalībvalstis joprojām 
pilnībā iesaistīties lēmumu pieņemšanā, lai 
izvairītos no birokrātiskām izmaiņām un lai 
garantētu programmu atbilstību KDAP un 
dalībvalstu stratēģiskajām vajadzībām; 
uzskata, ka Eiropas Aizsardzības fonda 
panākumi būs atkarīgi no tā spējas ņemt 
vērā iesaistīto valstu aizsardzības īpatnības 
un nodrošināt pietiekamus budžeta 
resursus, vienlaikus izvairoties no 
rūpniecisko prasmju dublēšanās, valsts 
aizsardzības ieguldījumu izstumšanas un 
sadarbības programmu veidošanas 
sarežģītības un nodrošinot, ka sadarbība 
ir balstīta uz ES bruņojuma un militārā 
ekipējuma kopīgu standartizāciju un 
sadarbspēju; uzskata, ka Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstība, 
reglamentējot to, kā trešās puses 
kontrolētas struktūras var piekļūt fonda 
finansētiem projektiem, pilnībā atbilst 
Eiropas stratēģiskās autonomijas mērķiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 375
Nikos Androulakis, Costas Mavrides

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. uzsver to, ka Eiropas Aizsardzības 
fonds joprojām pastāv tikai virtuāli; 
atgādina, ka šis instruments vēl nav galīgi 
apstiprināts — 2019. gada aprīlī tika 
panākta tikai daļēja un politiska 
vienošanās; uzsver, ka ir svarīgi saglabāt 
Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz 
fondam piešķirto summu, tā atvēršanu 
trešām valstīm un atbilstīgas intelektuālā 
īpašuma politikas īstenošanu saistībā ar 
drošību un aizsardzību, lai aizsargātu 
pētniecības rezultātus; šajā sakarībā 
atgādina, ka aizsardzības pētniecība ir 
ārkārtīgi jutīgs un stratēģisks jautājums gan 
rūpniecības konkurētspējas, gan Savienības 
stratēģiskās autonomijas ziņā; aicina ņemt 
vērā sākotnējo pieredzi, kas gūta, īstenojot 
EDIDP, jo īpaši saistībā ar atkāpju 
piemērošanu atbalsttiesīgiem subjektiem, 
kā arī Savienības izmēģinājuma projektu 
un sagatavošanas darbību aizsardzības 
pētniecībai; mudina dalībvalstis joprojām 
pilnībā iesaistīties lēmumu pieņemšanā, lai 
izvairītos no birokrātiskām izmaiņām un lai 
garantētu programmu atbilstību KDAP un 
dalībvalstu stratēģiskajām vajadzībām; 
uzskata, ka Eiropas Aizsardzības fonda 
panākumi būs atkarīgi no tā spējas ņemt 
vērā iesaistīto valstu aizsardzības īpatnības 
un nodrošināt pietiekamus budžeta 
resursus, vienlaikus izvairoties no 
rūpniecisko prasmju dublēšanās, valsts 
aizsardzības ieguldījumu izstumšanas un 
sadarbības programmu veidošanas 
sarežģītības; uzskata, ka Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstība, 
reglamentējot to, kā trešās puses 
kontrolētas struktūras var piekļūt 
Savienības finansētiem projektiem, pilnībā 
atbilst Eiropas stratēģiskās autonomijas 

46. uzsver to, ka Eiropas Aizsardzības 
fonds joprojām pastāv tikai virtuāli; 
atgādina, ka šis instruments vēl nav galīgi 
apstiprināts — 2019. gada aprīlī tika 
panākta tikai daļēja un politiska 
vienošanās; uzsver, ka ir svarīgi saglabāt 
Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz 
fondam piešķirto summu, tā atvēršanu 
trešām valstīm un atbilstīgas intelektuālā 
īpašuma politikas ieviešanu saistībā ar 
drošību un aizsardzību, lai aizsargātu 
pētniecības rezultātus; šajā sakarībā 
atgādina, ka aizsardzības pētniecība ir 
ārkārtīgi jutīgs un stratēģisks jautājums gan 
rūpniecības konkurētspējas, gan Savienības 
stratēģiskās autonomijas ziņā; aicina ņemt 
vērā sākotnējo pieredzi, kas gūta, īstenojot 
EDIDP, jo īpaši saistībā ar atkāpju 
piemērošanu atbalsttiesīgiem subjektiem, 
kā arī Savienības izmēģinājuma projektu 
un sagatavošanas darbību aizsardzības 
pētniecībai; mudina dalībvalstis joprojām 
pilnībā iesaistīties lēmumu pieņemšanā, lai 
izvairītos no birokrātiskām izmaiņām un lai 
garantētu programmu atbilstību KDAP un 
dalībvalstu stratēģiskajām vajadzībām; 
uzskata, ka Eiropas Aizsardzības fonda 
panākumi būs atkarīgi no tā spējas ņemt 
vērā iesaistīto valstu aizsardzības īpatnības 
un nodrošināt pietiekamus budžeta 
resursus, vienlaikus izvairoties no 
rūpniecisko prasmju dublēšanās, valsts 
aizsardzības ieguldījumu izstumšanas un 
sadarbības programmu veidošanas 
sarežģītības; uzskata, ka Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstība, 
reglamentējot to, kā trešās puses 
kontrolētas struktūras var piekļūt fonda 
finansētiem projektiem, pilnībā atbilst 
Eiropas stratēģiskās autonomijas mērķiem 
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mērķiem; un nav pretrunā ES un tās dalībvalstu 
drošības un aizsardzības interesēm;

Or. en

Grozījums Nr. 376
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. uzsver to, ka Eiropas Aizsardzības 
fonds joprojām pastāv tikai virtuāli; 
atgādina, ka šis instruments vēl nav galīgi 
apstiprināts — 2019. gada aprīlī tika 
panākta tikai daļēja un politiska 
vienošanās; uzsver, ka ir svarīgi saglabāt 
Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz 
fondam piešķirto summu, tā atvēršanu 
trešām valstīm un atbilstīgas intelektuālā 
īpašuma politikas īstenošanu saistībā ar 
drošību un aizsardzību, lai aizsargātu 
pētniecības rezultātus; šajā sakarībā 
atgādina, ka aizsardzības pētniecība ir 
ārkārtīgi jutīgs un stratēģisks jautājums gan 
rūpniecības konkurētspējas, gan Savienības 
stratēģiskās autonomijas ziņā; aicina ņemt 
vērā sākotnējo pieredzi, kas gūta, īstenojot 
EDIDP, jo īpaši saistībā ar atkāpju 
piemērošanu atbalsttiesīgiem subjektiem, 
kā arī Savienības izmēģinājuma projektu 
un sagatavošanas darbību aizsardzības 
pētniecībai; mudina dalībvalstis joprojām 
pilnībā iesaistīties lēmumu pieņemšanā, lai 
izvairītos no birokrātiskām izmaiņām un lai 
garantētu programmu atbilstību KDAP un 
dalībvalstu stratēģiskajām vajadzībām; 
uzskata, ka Eiropas Aizsardzības fonda 
panākumi būs atkarīgi no tā spējas ņemt 
vērā iesaistīto valstu aizsardzības īpatnības 
un nodrošināt pietiekamus budžeta 
resursus, vienlaikus izvairoties no 
rūpniecisko prasmju dublēšanās, valsts 
aizsardzības ieguldījumu izstumšanas un 
sadarbības programmu veidošanas 
sarežģītības; uzskata, ka Eiropas 

46. uzsver to, ka Eiropas Aizsardzības 
fonds joprojām pastāv tikai virtuāli; 
atgādina, ka šis instruments vēl nav galīgi 
apstiprināts — 2019. gada aprīlī tika 
panākta tikai daļēja un politiska 
vienošanās; uzsver, ka ir svarīgi saglabāt 
Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz 
fondam piešķirto summu, tā atvēršanu 
trešām valstīm un atbilstīgas intelektuālā 
īpašuma politikas ieviešanu saistībā ar 
drošību un aizsardzību, lai aizsargātu 
pētniecības rezultātus; šajā sakarībā 
atgādina, ka aizsardzības pētniecība ir 
ārkārtīgi jutīgs un stratēģisks jautājums gan 
rūpniecības konkurētspējas, gan Savienības 
stratēģiskās autonomijas ziņā; aicina ņemt 
vērā sākotnējo pieredzi, kas gūta, īstenojot 
EDIDP, jo īpaši saistībā ar atkāpju 
piemērošanu atbalsttiesīgiem subjektiem, 
kā arī Savienības izmēģinājuma projektu 
un sagatavošanas darbību aizsardzības 
pētniecībai; mudina dalībvalstis joprojām 
pilnībā iesaistīties lēmumu pieņemšanā, lai 
izvairītos no birokrātiskām izmaiņām un lai 
garantētu programmu atbilstību KDAP un 
dalībvalstu stratēģiskajām vajadzībām; 
uzskata, ka Eiropas Aizsardzības fonda 
panākumi būs atkarīgi no tā spējas ņemt 
vērā iesaistīto valstu aizsardzības īpatnības 
un nodrošināt pietiekamus budžeta 
resursus, vienlaikus izvairoties no 
rūpniecisko prasmju dublēšanās, valsts 
aizsardzības ieguldījumu izstumšanas un 
sadarbības programmu veidošanas 
sarežģītības; uzskata, ka Eiropas 
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aizsardzības rūpniecības attīstība, 
reglamentējot to, kā trešās puses 
kontrolētas struktūras var piekļūt 
Savienības finansētiem projektiem, pilnībā 
atbilst Eiropas stratēģiskās autonomijas 
mērķiem;

aizsardzības rūpniecības attīstība, 
reglamentējot to, kā trešās puses 
kontrolētas struktūras var piekļūt fonda 
finansētiem projektiem, pilnībā atbilst 
Eiropas stratēģiskās autonomijas mērķiem 
un nav pretrunā ES un tās dalībvalstu 
drošības un aizsardzības interesēm;

Or. en

Grozījums Nr. 377
Kris Peeters

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. uzsver to, ka Eiropas Aizsardzības 
fonds joprojām pastāv tikai virtuāli; 
atgādina, ka šis instruments vēl nav galīgi 
apstiprināts — 2019. gada aprīlī tika 
panākta tikai daļēja un politiska 
vienošanās; uzsver, ka ir svarīgi saglabāt 
Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz 
fondam piešķirto summu, tā atvēršanu 
trešām valstīm un atbilstīgas intelektuālā 
īpašuma politikas īstenošanu saistībā ar 
drošību un aizsardzību, lai aizsargātu 
pētniecības rezultātus; šajā sakarībā 
atgādina, ka aizsardzības pētniecība ir 
ārkārtīgi jutīgs un stratēģisks jautājums gan 
rūpniecības konkurētspējas, gan Savienības 
stratēģiskās autonomijas ziņā; aicina ņemt 
vērā sākotnējo pieredzi, kas gūta, īstenojot 
EDIDP, jo īpaši saistībā ar atkāpju 
piemērošanu atbalsttiesīgiem subjektiem, 
kā arī Savienības izmēģinājuma projektu 
un sagatavošanas darbību aizsardzības 
pētniecībai; mudina dalībvalstis joprojām 
pilnībā iesaistīties lēmumu pieņemšanā, lai 
izvairītos no birokrātiskām izmaiņām un lai 
garantētu programmu atbilstību KDAP un 
dalībvalstu stratēģiskajām vajadzībām; 
uzskata, ka Eiropas Aizsardzības fonda 
panākumi būs atkarīgi no tā spējas ņemt 
vērā iesaistīto valstu aizsardzības īpatnības 
un nodrošināt pietiekamus budžeta 

46. uzsver to, ka Eiropas Aizsardzības 
fonds joprojām pastāv tikai virtuāli; 
atgādina, ka šis instruments vēl nav galīgi 
apstiprināts — 2019. gada aprīlī tika 
panākta tikai daļēja un politiska 
vienošanās; uzsver, ka ir svarīgi saglabāt 
Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz 
fondam piešķirto summu, tā atvēršanu 
trešām valstīm un atbilstīgas intelektuālā 
īpašuma politikas ieviešanu saistībā ar 
drošību un aizsardzību, lai aizsargātu 
pētniecības rezultātus; šajā sakarībā 
atgādina, ka aizsardzības pētniecība ir 
ārkārtīgi jutīgs un stratēģisks jautājums gan 
rūpniecības konkurētspējas, gan Savienības 
stratēģiskās autonomijas ziņā; aicina ņemt 
vērā sākotnējo pieredzi, kas gūta, īstenojot 
EDIDP, jo īpaši saistībā ar atkāpju 
piemērošanu atbalsttiesīgiem subjektiem, 
kā arī Savienības izmēģinājuma projektu 
un sagatavošanas darbību aizsardzības 
pētniecībai; mudina dalībvalstis joprojām 
pilnībā iesaistīties lēmumu pieņemšanā, lai 
izvairītos no birokrātiskām izmaiņām un lai 
garantētu programmu atbilstību KDAP un 
dalībvalstu stratēģiskajām vajadzībām; 
uzskata, ka Eiropas Aizsardzības fonda 
panākumi būs atkarīgi no tā spējas ņemt 
vērā iesaistīto valstu aizsardzības īpatnības 
un nodrošināt pietiekamus budžeta 
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resursus, vienlaikus izvairoties no 
rūpniecisko prasmju dublēšanās, valsts 
aizsardzības ieguldījumu izstumšanas un 
sadarbības programmu veidošanas 
sarežģītības; uzskata, ka Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstība, 
reglamentējot to, kā trešās puses 
kontrolētas struktūras var piekļūt 
Savienības finansētiem projektiem, pilnībā 
atbilst Eiropas stratēģiskās autonomijas 
mērķiem;

resursus, vienlaikus izvairoties no 
rūpniecisko prasmju dublēšanās, 
nodrošinot papildinājumu valsts 
aizsardzības ieguldījumiem un izvairoties 
no sadarbības programmu veidošanas 
sarežģītības; uzskata, ka Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstība, 
reglamentējot to, kā trešās puses 
kontrolētas struktūras var piekļūt fonda 
finansētiem projektiem, pilnībā atbilst 
Eiropas stratēģiskās autonomijas mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 378
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Rezolūcijas priekšlikums
47. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

47. pauž cerību, ka lēmumi par trešo 
personu līdzdalību PESCO projektos 
nekādā gadījumā neliek apšaubīt 
nosacījumus, par kuriem panākta 
vienošanās sarunās par EAF un EDIDP, 
ņemot vērā šo programmu finansēšanas tīri 
eiropeisko raksturu;

47. pauž cerību, ka lēmumi par trešo 
personu līdzdalību PESCO projektos 
nekādā gadījumā neliek apšaubīt 
nosacījumus, par kuriem panākta 
vienošanās sarunās par EAF un EDIDP un 
ka sadarbība ar Apvienoto Karalisti pēc 
izstāšanās no ES un sadarbība ar mūsu 
transatlantiskajiem partneriem ir 
veicināma neatkarīgi no tā, kāds ir šo 
programmu finansēšanas raksturs;

Or. en

Grozījums Nr. 379
Michael Gahler

Rezolūcijas priekšlikums
47. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

47. pauž cerību, ka lēmumi par trešo 
personu līdzdalību PESCO projektos 
nekādā gadījumā neliek apšaubīt 

47. pauž cerību, ka lēmumi par trešo 
personu līdzdalību PESCO projektos 
nekādā gadījumā neliek apšaubīt 
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nosacījumus, par kuriem panākta 
vienošanās sarunās par EAF un EDIDP, 
ņemot vērā šo programmu finansēšanas 
tīri eiropeisko raksturu;

nosacījumus, par kuriem panākta 
vienošanās sarunās par EAF un EDIDP, jo, 
finansējot šīs programmas, tiek akcentēta 
Eiropas pievienotā vērtība, kuru tās 
nodrošina;

Or. de

Grozījums Nr. 380
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Rezolūcijas priekšlikums
48. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

48. uzsver, ka kosmosa nozare Eiropai 
ir stratēģiski svarīga, un uzsver 
nepieciešamību panākt progresu, 
izstrādājot tehnoloģijas, kas spēj 
nodrošināt Eiropas stratēģisko 
autonomiju, neatkarīgi no tā, vai šīs 
tehnoloģijas ir domātas civilām vai 
militārām vajadzībām; atzinīgi vērtē to, ka 
tika veikta iepazīstināšana ar Komisijas 
priekšlikumu par 16 miljardu EUR 
piešķiršanu kosmosa programmai 
nākamajā DFS, lai veicinātu Savienības 
vadošo lomu kosmosa jomā; atzinīgi vērtē 
panāktos uzlabojumus ES satelītu 
pakalpojumu jomā (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); uzsver — ja Savienība vēlas 
lēmumu pieņemšanas un darbības 
autonomiju, tai ir nepieciešami pienācīgi 
satetelītresursi tādās jomās kā 
satelītuzņēmumi, izlūkdatu vākšana, sakari 
un Kosmosa uzraudzība; uzskata, ka būtu 
pilnībā jāīsteno ar kosmosu saistīti 
pakalpojumi, lai atbalstītu KDAP misijas 
un operācijas, nodrošinot augstas 
izšķirtspējas satelītattēlus; uzsver, ka ar 
EAF starpniecību ir jāfinansē rūpniecības 
projekti, kuriem ir kosmosa dimensija un 
kuros Savienība var sniegt patiesu 
pievienoto vērtību;

48. uzsver, ka kosmosa nozare Eiropai 
ir stratēģiski svarīga, uzskata, ka ar 
vērienīgu kosmosa politiku var efektīvi 
pilnveidot KDAP, un uzsver 
nepieciešamību panākt progresu, veidojot 
jaunas spējas kosmosa nozarē un 
izstrādājot tehnoloģijas, kas ir domātas 
gan civilām, gan militārām vajadzībām, jo 
īpaši tādās jomās kā sakari, informācija, 
novērošana, izlūkošana, reaģēšana 
katastrofas gadījumā un bruņošanās 
kontrole, jo tādējādi var nodrošināt 
Eiropas stratēģisko autonomiju; atzinīgi 
vērtē Komisijas priekšlikumu regulai, ar 
ko izveido Savienības kosmosa 
programmu un Eiropas Savienības 
kosmosa programmas aģentūru un kas ir 
paredzēta, lai saskaņā ar nākamo DFS 
veicinātu Savienības vadošo lomu kosmosa 
jomā;  atbalsta Eiropas Parlamenta 
priekšlikumu piešķirt programmai 
finansējumu līdz pat 16,9 miljardu EUR 
apmērā; atzinīgi vērtē panāktos 
uzlabojumus ES satelītu pakalpojumu jomā 
(Galileo, Copernicus, EGNOS); uzsver — 
ja Savienība vēlas lēmumu pieņemšanas un 
darbības autonomiju, tai ir nepieciešami 
pienācīgi satelītresursi tādās jomās kā 
satelītuzņēmumi, izlūkdatu vākšana, sakari 
un Kosmosa uzraudzība; uzskata, ka būtu 
pilnībā jāīsteno ar kosmosu saistīti 
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pakalpojumi, lai atbalstītu KDAP 
plānošanas procesu, misijas un operācijas, 
nodrošinot augstas izšķirtspējas 
satelītattēlus; uzsver, ka ar EAF 
starpniecību ir jāfinansē rūpniecības 
projekti, kuriem ir kosmosa dimensija un 
kuros Savienība var sniegt patiesu 
pievienoto vērtību un kļūt par ietekmīgu 
dalībnieku jaunās pasaules mēroga 
kosmosa izpētes iniciatīvās;

Or. fr

Grozījums Nr. 381
Claudiu Manda

Rezolūcijas priekšlikums
48. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

48. uzsver, ka kosmosa nozare Eiropai 
ir stratēģiski svarīga, un uzsver 
nepieciešamību panākt progresu, 
izstrādājot tehnoloģijas, kas spēj nodrošināt 
Eiropas stratēģisko autonomiju, neatkarīgi 
no tā, vai šīs tehnoloģijas ir domātas 
civilām vai militārām vajadzībām; atzinīgi 
vērtē to, ka tika veikta iepazīstināšana ar 
Komisijas priekšlikumu par 16 miljardu 
EUR piešķiršanu kosmosa programmai 
nākamajā DFS, lai veicinātu Savienības 
vadošo lomu kosmosa jomā; atzinīgi vērtē 
panāktos uzlabojumus ES satelītu 
pakalpojumu jomā (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); uzsver — ja Savienība vēlas 
lēmumu pieņemšanas un darbības 
autonomiju, tai ir nepieciešami pienācīgi 
satetelītresursi tādās jomās kā 
satelītuzņēmumi, izlūkdatu vākšana, sakari 
un Kosmosa uzraudzība; uzskata, ka būtu 
pilnībā jāīsteno ar kosmosu saistīti 
pakalpojumi, lai atbalstītu KDAP misijas 
un operācijas, nodrošinot augstas 
izšķirtspējas satelītattēlus; uzsver, ka ar 
EAF starpniecību ir jāfinansē rūpniecības 
projekti, kuriem ir kosmosa dimensija un 
kuros Savienība var sniegt patiesu 

48. uzsver, ka kosmosa nozare Eiropai 
ir stratēģiski svarīga, un uzsver 
nepieciešamību panākt progresu, 
izstrādājot tehnoloģijas, kas spēj nodrošināt 
Eiropas stratēģisko autonomiju, neatkarīgi 
no tā, vai šīs tehnoloģijas ir domātas 
civilām vai militārām vajadzībām; atzinīgi 
vērtē to, ka tika veikta iepazīstināšana ar 
Komisijas priekšlikumu par 
16 miljardu EUR piešķiršanu kosmosa 
programmai nākamajā DFS, lai veicinātu 
Savienības vadošo lomu kosmosa jomā; 
atzinīgi vērtē panāktos uzlabojumus ES 
satelītu pakalpojumu jomā (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); uzsver — ja 
Savienība vēlas lēmumu pieņemšanas un 
darbības autonomiju, tai ir nepieciešami 
pienācīgi satelītresursi tādās jomās kā 
satelītuzņēmumi, izlūkdatu vākšana, sakari 
un Kosmosa uzraudzība; uzskata, ka būtu 
pilnībā jāīsteno ar kosmosu saistīti 
pakalpojumi, lai atbalstītu KDAP misijas 
un operācijas, nodrošinot augstas 
izšķirtspējas satelītattēlus; uzskata, ka 
jaunās drošības iniciatīvas, kuras attiecas 
uz valdības satelītsakariem 
(GOVSATCOM) un kosmosa situācijas 
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pievienoto vērtību; apzināšanos, lielā mērā palīdzēs sasniegt 
Eiropas Aizsardzības rīcības plānā 
noteiktos mērķus un stiprināt Savienības 
stratēģisko autonomiju; uzsver, ka ar EAF 
starpniecību ir jāfinansē rūpniecības 
projekti, kuriem ir kosmosa dimensija un 
kuros Savienība var sniegt patiesu 
pievienoto vērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 382
Joachim Schuster

Rezolūcijas priekšlikums
48. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

48. uzsver, ka kosmosa nozare Eiropai 
ir stratēģiski svarīga, un uzsver 
nepieciešamību panākt progresu, 
izstrādājot tehnoloģijas, kas spēj 
nodrošināt Eiropas stratēģisko 
autonomiju, neatkarīgi no tā, vai šīs 
tehnoloģijas ir domātas civilām vai 
militārām vajadzībām; atzinīgi vērtē to, ka 
tika veikta iepazīstināšana ar Komisijas 
priekšlikumu par 16 miljardu EUR 
piešķiršanu kosmosa programmai 
nākamajā DFS, lai veicinātu Savienības 
vadošo lomu kosmosa jomā; atzinīgi vērtē 
panāktos uzlabojumus ES satelītu 
pakalpojumu jomā (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); uzsver — ja Savienība vēlas 
lēmumu pieņemšanas un darbības 
autonomiju, tai ir nepieciešami pienācīgi 
satetelītresursi tādās jomās kā 
satelītuzņēmumi, izlūkdatu vākšana, sakari 
un Kosmosa uzraudzība; uzskata, ka būtu 
pilnībā jāīsteno ar kosmosu saistīti 
pakalpojumi, lai atbalstītu KDAP misijas 
un operācijas, nodrošinot augstas 
izšķirtspējas satelītattēlus; uzsver, ka ar 
EAF starpniecību ir jāfinansē rūpniecības 
projekti, kuriem ir kosmosa dimensija un 
kuros Savienība var sniegt patiesu 

48. apzinās, ka kosmosa nozare Eiropai 
ir stratēģiski svarīga, un uzsver 
nepieciešamību panākt progresu, 
izstrādājot tehnoloģijas; atzinīgi vērtē to, 
ka tika veikta iepazīstināšana ar Komisijas 
priekšlikumu par 16 miljardu EUR 
piešķiršanu kosmosa programmai 
nākamajā DFS, lai veicinātu Savienības 
vadošo lomu kosmosa jomā; tomēr iebilst 
pret jebkādu kosmosa nozares 
militarizāciju; ņem vērā, ka ir panākti 
uzlabojumi ES satelītu pakalpojumu jomā 
(Galileo, Copernicus, EGNOS); uzsver — 
ja Savienība vēlas lēmumu pieņemšanas un 
darbības autonomiju, tai ir nepieciešami 
pienācīgi satelītresursi tādās jomās kā 
satelītuzņēmumi, izlūkdatu vākšana, sakari 
un Kosmosa uzraudzība; uzskata, ka būtu 
pilnībā jāīsteno ar kosmosu saistīti 
pakalpojumi, lai atbalstītu KDAP misijas 
un operācijas, nodrošinot augstas 
izšķirtspējas satelītattēlus;
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pievienoto vērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 383
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Rezolūcijas priekšlikums
48. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

48. uzsver, ka kosmosa nozare Eiropai 
ir stratēģiski svarīga, un uzsver 
nepieciešamību panākt progresu, 
izstrādājot tehnoloģijas, kas spēj 
nodrošināt Eiropas stratēģisko 
autonomiju, neatkarīgi no tā, vai šīs 
tehnoloģijas ir domātas civilām vai 
militārām vajadzībām; atzinīgi vērtē to, ka 
tika veikta iepazīstināšana ar Komisijas 
priekšlikumu par 16 miljardu EUR 
piešķiršanu kosmosa programmai 
nākamajā DFS, lai veicinātu Savienības 
vadošo lomu kosmosa jomā; atzinīgi vērtē 
panāktos uzlabojumus ES satelītu 
pakalpojumu jomā (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); uzsver — ja Savienība vēlas 
lēmumu pieņemšanas un darbības 
autonomiju, tai ir nepieciešami pienācīgi 
satetelītresursi tādās jomās kā 
satelītuzņēmumi, izlūkdatu vākšana, sakari 
un Kosmosa uzraudzība; uzskata, ka būtu 
pilnībā jāīsteno ar kosmosu saistīti 
pakalpojumi, lai atbalstītu KDAP misijas 
un operācijas, nodrošinot augstas 
izšķirtspējas satelītattēlus; uzsver, ka ar 
EAF starpniecību ir jāfinansē rūpniecības 
projekti, kuriem ir kosmosa dimensija un 
kuros Savienība var sniegt patiesu 
pievienoto vērtību;

48. uzsver, ka Eiropai nevajadzētu 
veicināt kosmosa militarizāciju; atzīmē, 
ka nākamajā DFS ir iekļauts Komisijas 
priekšlikums par 16 miljardu EUR 
piešķiršanu kosmosa programmai, lai 
veicinātu Savienības vadošo lomu kosmosa 
jomā; atzinīgi vērtē panāktos uzlabojumus 
ES satelītu pakalpojumu jomā (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); uzsver — ja 
Savienība vēlas lēmumu pieņemšanas un 
darbības autonomiju, tai ir nepieciešami 
pienācīgi satelītresursi tādās jomās kā 
satelītuzņēmumi, izlūkdatu vākšana, sakari 
un Kosmosa uzraudzība; uzskata, ka būtu 
pilnībā jāīsteno ar kosmosu saistīti 
pakalpojumi, lai atbalstītu KDAP misijas 
un operācijas, nodrošinot augstas 
izšķirtspējas satelītattēlus; uzsver, ka ar 
EAF starpniecību ir jāfinansē rūpniecības 
projekti, kuriem ir kosmosa dimensija un 
kuros Savienība var sniegt patiesu 
pievienoto vērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 384
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
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Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen Grošelj

Rezolūcijas priekšlikums
48. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

48. uzsver, ka kosmosa nozare Eiropai 
ir stratēģiski svarīga, un uzsver 
nepieciešamību panākt progresu, 
izstrādājot tehnoloģijas, kas spēj nodrošināt 
Eiropas stratēģisko autonomiju, neatkarīgi 
no tā, vai šīs tehnoloģijas ir domātas 
civilām vai militārām vajadzībām; atzinīgi 
vērtē to, ka tika veikta iepazīstināšana ar 
Komisijas priekšlikumu par 16 miljardu 
EUR piešķiršanu kosmosa programmai 
nākamajā DFS, lai veicinātu Savienības 
vadošo lomu kosmosa jomā; atzinīgi vērtē 
panāktos uzlabojumus ES satelītu 
pakalpojumu jomā (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); uzsver — ja Savienība vēlas 
lēmumu pieņemšanas un darbības 
autonomiju, tai ir nepieciešami pienācīgi 
satetelītresursi tādās jomās kā 
satelītuzņēmumi, izlūkdatu vākšana, sakari 
un Kosmosa uzraudzība; uzskata, ka būtu 
pilnībā jāīsteno ar kosmosu saistīti 
pakalpojumi, lai atbalstītu KDAP misijas 
un operācijas, nodrošinot augstas 
izšķirtspējas satelītattēlus; uzsver, ka ar 
EAF starpniecību ir jāfinansē rūpniecības 
projekti, kuriem ir kosmosa dimensija un 
kuros Savienība var sniegt patiesu 
pievienoto vērtību;

48. uzsver, ka kosmosa nozare Eiropai 
ir stratēģiski svarīga, un uzsver 
nepieciešamību panākt progresu, 
izstrādājot tehnoloģijas, kas spēj nodrošināt 
Eiropas stratēģisko autonomiju, neatkarīgi 
no tā, vai šīs tehnoloģijas ir domātas 
civilām vai militārām vajadzībām; atzinīgi 
vērtē to, ka tika veikta iepazīstināšana ar 
Komisijas priekšlikumu par 
16 miljardu EUR piešķiršanu kosmosa 
programmai nākamajā DFS, lai veicinātu 
Savienības vadošo lomu kosmosa jomā; 
atzinīgi vērtē panāktos uzlabojumus ES 
satelītu pakalpojumu jomā (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); uzsver — ja 
Savienība vēlas lēmumu pieņemšanas un 
darbības autonomiju, tai ir nepieciešami 
pienācīgi satelītresursi tādās jomās kā 
satelītuzņēmumi, izlūkdatu vākšana, sakari 
un Kosmosa uzraudzība; uzsver to, cik 
svarīga Eiropas Savienībai ir autonoma 
pieeja kosmosam; uzskata, ka būtu pilnībā 
jāīsteno ar kosmosu saistīti pakalpojumi, 
lai atbalstītu KDAP misijas un operācijas, 
nodrošinot augstas izšķirtspējas 
satelītattēlus; uzsver, ka ar EAF 
starpniecību ir jāfinansē rūpniecības 
projekti, kuriem ir kosmosa dimensija un 
kuros Savienība var sniegt patiesu 
pievienoto vērtību;

Or. fr

Grozījums Nr. 385
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Rezolūcijas priekšlikums
48. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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48. uzsver, ka kosmosa nozare Eiropai 
ir stratēģiski svarīga, un uzsver 
nepieciešamību panākt progresu, 
izstrādājot tehnoloģijas, kas spēj 
nodrošināt Eiropas stratēģisko 
autonomiju, neatkarīgi no tā, vai šīs 
tehnoloģijas ir domātas civilām vai 
militārām vajadzībām; atzinīgi vērtē to, ka 
tika veikta iepazīstināšana ar Komisijas 
priekšlikumu par 16 miljardu EUR 
piešķiršanu kosmosa programmai 
nākamajā DFS, lai veicinātu Savienības 
vadošo lomu kosmosa jomā; atzinīgi vērtē 
panāktos uzlabojumus ES satelītu 
pakalpojumu jomā (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); uzsver — ja Savienība vēlas 
lēmumu pieņemšanas un darbības 
autonomiju, tai ir nepieciešami pienācīgi 
satetelītresursi tādās jomās kā 
satelītuzņēmumi, izlūkdatu vākšana, sakari 
un Kosmosa uzraudzība; uzskata, ka būtu 
pilnībā jāīsteno ar kosmosu saistīti 
pakalpojumi, lai atbalstītu KDAP misijas 
un operācijas, nodrošinot augstas 
izšķirtspējas satelītattēlus; uzsver, ka ar 
EAF starpniecību ir jāfinansē rūpniecības 
projekti, kuriem ir kosmosa dimensija un 
kuros Savienība var sniegt patiesu 
pievienoto vērtību;

48. uzsver, ka kosmosa nozare Eiropai 
ir stratēģiski svarīga, un uzsver 
nepieciešamību panākt progresu, 
izstrādājot tehnoloģijas, ar ko var atbalstīt 
KDAP darbību un mērķu īstenošanu, 
neatkarīgi no tā, vai šīs tehnoloģijas ir 
domātas civilām vai militārām vajadzībām; 
atzinīgi vērtē to, ka tika veikta 
iepazīstināšana ar Komisijas priekšlikumu 
par 16 miljardu EUR piešķiršanu kosmosa 
programmai nākamajā DFS, lai veicinātu 
Savienības vadošo lomu kosmosa jomā; 
atzinīgi vērtē panāktos uzlabojumus ES 
satelītu pakalpojumu jomā (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); uzsver — ja 
Savienība vēlas lēmumu pieņemšanas un 
darbības autonomiju, tai ir nepieciešami 
pienācīgi satelītresursi tādās jomās kā 
satelītuzņēmumi, izlūkdatu vākšana, sakari 
un Kosmosa uzraudzība; uzskata, ka būtu 
pilnībā jāīsteno ar kosmosu saistīti 
pakalpojumi, lai atbalstītu KDAP misijas 
un operācijas, nodrošinot augstas 
izšķirtspējas satelītattēlus; uzsver, ka ar 
EAF starpniecību ir jāfinansē rūpniecības 
projekti, kuriem ir kosmosa dimensija un 
kuros Savienība var sniegt patiesu 
pievienoto vērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 386
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Rezolūcijas priekšlikums
48.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

48.a uzsver, ka satelītsakari ir ārkārtīgi 
svarīgi aizsardzībai, drošībai, humānajai 
palīdzībai, intervences pasākumiem, 
reaģējot uz ārkārtas situācijām, un 
diplomātiskajai saziņai, un tas ir viens no 
galvenajiem civilo misiju un militāro 
operāciju elementiem, sevišķi izolētos 
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apstākļos, kad ir niecīga infrastruktūra 
vai tās vispār nav; atzinīgi vērtē valdības 
satelītsakaru (GOVSATCOM) iniciatīvu, 
kas nodrošinās, ka dalībvalstīm ir 
garantēta pieeja drošiem satelītsakariem; 
norāda, ka GOVSATCOM ir atzīta par 
vienu no 2016. gada Globālās stratēģijas 
elementiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 387
Radosław Sikorski

Rezolūcijas priekšlikums
48.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

48.a prasa steidzami analizēt iespējas 
Eiropas Savienības Satelītcentra (SatCen) 
ģeotelpiskos resursus izmantot civilām 
vajadzībām; ES satelītresursi būtu 
jāizmanto ne vien drošības nolūkā, bet arī 
lai palīdzētu ES un dalībvalstīm īstenot 
darbības, kas saistītas ar migrācijas 
uzraudzību, lauksaimniecību, mežu 
apsaimniekošanu, dabas resursu 
meklēšanu, robežu drošību, ledāju 
stāvokli un vēl daudz ko citu;

Or. en

Grozījums Nr. 388
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Rezolūcijas priekšlikums
48.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

48.b uzsver, ka kosmosa infrastruktūrai 
ir īpaši augsts interferences, uzbrukumu 
un citu apdraudējumu risks, cita starpā 
arī risks, ka var notikt sadursmes ar 
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kosmosa atkritumiem vai citiem 
satelītiem; atkārtoti norāda, ka ir svarīgi 
garantēt kritiskās infrastruktūras un 
sakaru drošību, kā arī izstrādāt noturīgas 
tehnoloģijas; uzskata, ka ir jāveido spējas 
novērst jaunus kosmosa apdraudējuma 
veidus, kādu līdz šim vēl nav bijis, un 
atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, 
īstenojot kosmosa programmu, nostiprināt 
pašlaik ieviestos kosmisko objektu 
novērošanas un uzraudzības 
pakalpojumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 389
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Klemen 
Grošelj

Rezolūcijas priekšlikums
48.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

48.c uzsver, ka patlaban aizvien lielāks 
kļūst to valstu skaits, kurām kosmosā ir 
militāri resursi; norāda, ka starptautisko 
tiesību aktos ir noteikts princips pret 
bruņošanos kosmosā; tomēr atzīmē, ka 
atsevišķas valstis šo principu ir 
pārkāpušas, nākot klajā ar likumdošanas 
priekšlikumu par pilnībā bruņotu 
kosmosa spēku izveidi un kosmosu 
definējot kā iespējama bruņota konflikta 
vietu; uzskata, ka Savienībai ir jānosoda 
šī tendence bruņoties kosmosā un 
jānosoda arī centieni izvietot kosmosā 
atbaidīšanas ierīces, kas izstrādātas, lai 
nopietni vājinātu pretinieka kosmosa 
resursus, jo šāds notikumu pavērsiens 
liecina par stratēģiski nestabilu situāciju;

Or. fr

Grozījums Nr. 390
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Bernard Guetta
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Rezolūcijas priekšlikums
48.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

48.d uzskata, ka topošajam Komisijas 
Aizsardzības rūpniecības un kosmosa 
ģenerāldirektorātam būtu jāanalizē 
sinerģija, kas veidojas starp Eiropas 
kosmosa programmām un 2016. gada 
novembra Eiropas Aizsardzības rīcības 
plānu, un tādējādi jāpanāk vispārēja 
konsekvence šajā stratēģiskajā jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 391
Joachim Schuster

Rezolūcijas priekšlikums
49. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

49. pauž pārliecību, ka būtiska 
Savienības interese ir izveidot drošu un 
atvērtu jūras vidi, kas ļautu gan brīvi 
pārvadāt preces, gan brīvi pārvietoties 
cilvēkiem; norāda, ka lielāko daļu 
stratēģisko resursu, kritisko 
infrastruktūru un spēju kontrolē 
dalībvalstis un ka to vēlme uzlabot 
sadarbību ir ļoti būtiska Eiropas drošībai; 
atkārtoti apstiprina Savienības kā 
globālas jūras drošības veicinātājas 
nozīmi un uzsver, ka ir svarīgi attīstīt 
attiecīgās militārās un civilās spējas; šajā 
sakarībā atzinīgi vērtē to, ka 2018. gada 
jūnijā tika pieņemts pārskatītais Eiropas 
Savienības Jūras drošības stratēģijas 
rīcības plāns;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 392
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Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Rezolūcijas priekšlikums
49. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

49. pauž pārliecību, ka būtiska 
Savienības interese ir izveidot drošu un 
atvērtu jūras vidi, kas ļautu gan brīvi 
pārvadāt preces, gan brīvi pārvietoties 
cilvēkiem; norāda, ka lielāko daļu 
stratēģisko resursu, kritisko infrastruktūru 
un spēju kontrolē dalībvalstis un ka to 
vēlme uzlabot sadarbību ir ļoti būtiska 
Eiropas drošībai; atkārtoti apstiprina 
Savienības kā globālas jūras drošības 
veicinātājas nozīmi un uzsver, ka ir 
svarīgi attīstīt attiecīgās militārās un 
civilās spējas; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
to, ka 2018. gada jūnijā tika pieņemts 
pārskatītais Eiropas Savienības Jūras 
drošības stratēģijas rīcības plāns;

49. pauž pārliecību, ka būtiska 
Savienības interese ir izveidot tādu jūras 
vidi, kas ļauj īstenot ciešāku uzraudzību 
gan pār preču, gan cilvēku pārvietošanos; 
norāda, ka lielāko daļu stratēģisko resursu, 
kritisko infrastruktūru un spēju kontrolē 
dalībvalstis un ka to vēlme uzlabot 
sadarbību ir ļoti būtiska Eiropas drošībai;

Or. fr

Grozījums Nr. 393
Witold Jan Waszczykowski

Rezolūcijas priekšlikums
49. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

49. pauž pārliecību, ka būtiska 
Savienības interese ir izveidot drošu un 
atvērtu jūras vidi, kas ļautu gan brīvi 
pārvadāt preces, gan brīvi pārvietoties 
cilvēkiem; norāda, ka lielāko daļu 
stratēģisko resursu, kritisko infrastruktūru 
un spēju kontrolē dalībvalstis un ka to 
vēlme uzlabot sadarbību ir ļoti būtiska 
Eiropas drošībai; atkārtoti apstiprina 
Savienības kā globālas jūras drošības 
veicinātājas nozīmi un uzsver, ka ir svarīgi 
attīstīt attiecīgās militārās un civilās spējas; 
šajā sakarībā atzinīgi vērtē to, ka 2018. 
gada jūnijā tika pieņemts pārskatītais 

49. pauž pārliecību, ka būtiska 
Savienības interese ir izveidot drošu un 
atvērtu jūras vidi, kas ļautu gan brīvi 
pārvadāt preces, gan brīvi pārvietoties 
cilvēkiem; uzsver, ka vienlīdz svarīga ir 
kuģošanas brīvība un to nedrīkst mazināt; 
norāda, ka lielāko daļu stratēģisko resursu, 
kritisko infrastruktūru un spēju kontrolē 
dalībvalstis un ka to vēlme uzlabot 
sadarbību ir ļoti būtiska Eiropas drošībai; 
atkārtoti apstiprina Savienības kā globālas 
jūras drošības veicinātājas nozīmi un 
uzsver, ka ir svarīgi attīstīt attiecīgās 
militārās un civilās spējas; šajā sakarībā 
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Eiropas Savienības Jūras drošības 
stratēģijas rīcības plāns;

atzinīgi vērtē to, ka 2018. gada jūnijā tika 
pieņemts pārskatītais Eiropas Savienības 
Jūras drošības stratēģijas rīcības plāns;

Or. en

Grozījums Nr. 394
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Rezolūcijas priekšlikums
49. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

49. pauž pārliecību, ka būtiska 
Savienības interese ir izveidot drošu un 
atvērtu jūras vidi, kas ļautu gan brīvi 
pārvadāt preces, gan brīvi pārvietoties 
cilvēkiem; norāda, ka lielāko daļu 
stratēģisko resursu, kritisko infrastruktūru 
un spēju kontrolē dalībvalstis un ka to 
vēlme uzlabot sadarbību ir ļoti būtiska 
Eiropas drošībai; atkārtoti apstiprina 
Savienības kā globālas jūras drošības 
veicinātājas nozīmi un uzsver, ka ir 
svarīgi attīstīt attiecīgās militārās un 
civilās spējas; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
to, ka 2018. gada jūnijā tika pieņemts 
pārskatītais Eiropas Savienības Jūras 
drošības stratēģijas rīcības plāns;

49. pauž pārliecību, ka būtiska 
dalībvalstu interese ir izveidot drošu un 
atvērtu jūras vidi, kas ļautu gan likumīgi 
brīvi pārvadāt preces, gan likumīgi brīvi 
pārvietoties cilvēkiem, un ka tām ir arī 
ārkārtīgi svarīgi panākt, lai jebkāda 
nelikumīga pārvietošanās vairs nebūtu 
iespējama; norāda, ka lielāko daļu 
stratēģisko resursu, kritisko infrastruktūru 
un spēju kontrolē dalībvalstis un ka to 
vēlme uzlabot sadarbību ir ļoti būtiska 
patiesi iekļaujošai Eiropas drošībai; 
atkārtoti apstiprina, ka Eiropa spēj veicināt 
globālu jūras drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 395
Pierfrancesco Majorino

Rezolūcijas priekšlikums
49. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

49. pauž pārliecību, ka būtiska 
Savienības interese ir izveidot drošu un 
atvērtu jūras vidi, kas ļautu gan brīvi 
pārvadāt preces, gan brīvi pārvietoties 
cilvēkiem; norāda, ka lielāko daļu 

49. pauž pārliecību, ka būtiska 
Savienības interese ir izveidot drošu un 
atvērtu jūras vidi, kas ļautu gan brīvi 
pārvadāt preces, gan brīvi pārvietoties 
cilvēkiem; norāda, ka lielāko daļu 
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stratēģisko resursu, kritisko infrastruktūru 
un spēju kontrolē dalībvalstis un ka to 
vēlme uzlabot sadarbību ir ļoti būtiska 
Eiropas drošībai; atkārtoti apstiprina 
Savienības kā globālas jūras drošības 
veicinātājas nozīmi un uzsver, ka ir svarīgi 
attīstīt attiecīgās militārās un civilās 
spējas; šajā sakarībā atzinīgi vērtē to, ka 
2018. gada jūnijā tika pieņemts pārskatītais 
Eiropas Savienības Jūras drošības 
stratēģijas rīcības plāns;

stratēģisko resursu, kritisko infrastruktūru 
un spēju kontrolē dalībvalstis un ka to 
vēlme uzlabot sadarbību ir ļoti būtiska 
Eiropas drošībai; atkārtoti apstiprina 
Savienības kā globālas jūras drošības 
veicinātājas nozīmi; šajā sakarībā atzinīgi 
vērtē to, ka 2018. gada jūnijā tika pieņemts 
pārskatītais Eiropas Savienības Jūras 
drošības stratēģijas rīcības plāns;

Or. en

Grozījums Nr. 396
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
49. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

49. pauž pārliecību, ka būtiska 
Savienības interese ir izveidot drošu un 
atvērtu jūras vidi, kas ļautu gan brīvi 
pārvadāt preces, gan brīvi pārvietoties 
cilvēkiem; norāda, ka lielāko daļu 
stratēģisko resursu, kritisko infrastruktūru 
un spēju kontrolē dalībvalstis un ka to 
vēlme uzlabot sadarbību ir ļoti būtiska 
Eiropas drošībai; atkārtoti apstiprina 
Savienības kā globālas jūras drošības 
veicinātājas nozīmi un uzsver, ka ir svarīgi 
attīstīt attiecīgās militārās un civilās spējas; 
šajā sakarībā atzinīgi vērtē to, ka 2018. 
gada jūnijā tika pieņemts pārskatītais 
Eiropas Savienības Jūras drošības 
stratēģijas rīcības plāns;

49. pauž pārliecību, ka būtiska 
Savienības interese ir izveidot drošu un 
atvērtu jūras vidi, kas ļautu gan brīvi 
pārvadāt preces, gan brīvi pārvietoties 
cilvēkiem, turklāt akcentējot saspīlējuma 
mazināšanu; norāda, ka lielāko daļu 
stratēģisko resursu, kritisko infrastruktūru 
un spēju kontrolē dalībvalstis un ka to 
vēlme uzlabot sadarbību ir ļoti būtiska 
Eiropas drošībai; atkārtoti apstiprina 
Savienības kā jūras drošības veicinātājas 
nozīmi un uzsver, ka ir svarīgi attīstīt 
attiecīgās militārās un civilās spējas; šajā 
sakarībā atzinīgi vērtē to, ka 2018. gada 
jūnijā tika pieņemts pārskatītais Eiropas 
Savienības Jūras drošības stratēģijas rīcības 
plāns;

Or. en

Grozījums Nr. 397
Tonino Picula
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Rezolūcijas priekšlikums
50. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

50. uzskata, ka Savienība un tās 
dalībvalstis saskaras ar vēl nepieredzētu 
apdraudējumu, ko rada kiberuzbrukumi, kā 
arī kibernoziedzība un terorisms; uzskata, 
ka veids, kādā tiek īstenoti 
kiberuzbrukumi, padara tos par 
apdraudējumu, uz ko jāreaģē Savienības 
līmenī; mudina dalībvalstis sniegt 
savstarpēju palīdzību gadījumā, ja pret 
kādu dalībvalsti tiek īstenots 
kiberuzbrukums;

50. uzskata, ka Savienība un tās 
dalībvalstis saskaras ar vēl nepieredzētu 
apdraudējumu, ko rada kiberuzbrukumi, kā 
arī kibernoziedzība un terorisms; uzskata, 
ka veids, kādā tiek īstenoti 
kiberuzbrukumi, padara tos par 
apdraudējumu, uz ko jāreaģē Savienības 
līmenī; mudina dalībvalstis sniegt 
savstarpēju palīdzību gadījumā, ja pret 
kādu dalībvalsti tiek īstenots 
kiberuzbrukums; aicina dalībvalstis 
stiprināt savas spējas un veicināt 
sadarbību, lai nepieļautu, ka valsts un 
nevalstiskā sektora dalībnieki no trešām 
valstīm spēj ļaunprātīgi iejaukties ES un 
dalībvalstu lēmumu pieņemšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 398
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Rezolūcijas priekšlikums
50. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

50. uzskata, ka Savienība un tās 
dalībvalstis saskaras ar vēl nepieredzētu 
apdraudējumu, ko rada kiberuzbrukumi, kā 
arī kibernoziedzība un terorisms; uzskata, 
ka veids, kādā tiek īstenoti 
kiberuzbrukumi, padara tos par 
apdraudējumu, uz ko jāreaģē Savienības 
līmenī; mudina dalībvalstis sniegt 
savstarpēju palīdzību gadījumā, ja pret 
kādu dalībvalsti tiek īstenots 
kiberuzbrukums;

50. uzskata, ka Savienība un tās 
dalībvalstis saskaras ar vēl nepieredzētu 
apdraudējumu, ko rada kiberuzbrukumi, kā 
arī kibernoziedzība un terorisms; uzskata, 
ka veids, kādā tiek īstenoti 
kiberuzbrukumi, padara tos par 
apdraudējumu, uz ko jāreaģē Savienības 
līmenī; atbalsta NATO lēmumu 5. pantu 
attiecināt arī uz kiberuzbrukumiem; 
mudina dalībvalstis rīkoties līdzīgi un 
sniegt savstarpēju palīdzību gadījumā, ja 
pret kādu dalībvalsti tiek īstenots 
kiberuzbrukums, tāpat kā 22 dalībvalstis to 
ir apņēmušās darīt attiecībās ar saviem 
NATO sabiedrotajiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 399
Claudiu Manda

Rezolūcijas priekšlikums
50. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

50. uzskata, ka Savienība un tās 
dalībvalstis saskaras ar vēl nepieredzētu 
apdraudējumu, ko rada kiberuzbrukumi, kā 
arī kibernoziedzība un terorisms; uzskata, 
ka veids, kādā tiek īstenoti 
kiberuzbrukumi, padara tos par 
apdraudējumu, uz ko jāreaģē Savienības 
līmenī; mudina dalībvalstis sniegt 
savstarpēju palīdzību gadījumā, ja pret 
kādu dalībvalsti tiek īstenots 
kiberuzbrukums;

50. uzskata, ka Savienība un tās 
dalībvalstis saskaras ar vēl nepieredzētu 
apdraudējumu, ko rada kiberuzbrukumi, kā 
arī kibernoziedzība un terorisms; uzskata, 
ka veids, kādā tiek īstenoti 
kiberuzbrukumi, padara tos par 
apdraudējumu, uz ko jāreaģē Savienības 
līmenī; mudina dalībvalstis sniegt 
savstarpēju palīdzību gadījumā, ja pret 
kādu dalībvalsti tiek īstenots 
kiberuzbrukums; atgādina, ka tad, ja kāda 
no dalībvalstīm ir cietusi no 
kiberuzbrukumiem, ir tiesības pieprasīt 
ES savstarpējās aizsardzības un 
solidaritātes klauzulas aktivizēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 400
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Rezolūcijas priekšlikums
50. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

50. uzskata, ka Savienība un tās 
dalībvalstis saskaras ar vēl nepieredzētu 
apdraudējumu, ko rada kiberuzbrukumi, kā 
arī kibernoziedzība un terorisms; uzskata, 
ka veids, kādā tiek īstenoti 
kiberuzbrukumi, padara tos par 
apdraudējumu, uz ko jāreaģē Savienības 
līmenī; mudina dalībvalstis sniegt 
savstarpēju palīdzību gadījumā, ja pret 
kādu dalībvalsti tiek īstenots 

50. uzskata, ka Savienība un tās 
dalībvalstis saskaras ar vēl nepieredzētu 
apdraudējumu, ko rada kiberuzbrukumi, 
kibernoziedzība un kiberterorisms; uzsver, 
ka kiberincidentiem bieži vien ir kāds 
pārrobežu elements, tāpēc tie skar vairāk 
nekā vienu ES dalībvalsti; uzskata, ka 
veids, kādā tiek īstenoti kiberuzbrukumi, 
padara tos par apdraudējumu, uz ko jāreaģē 
Savienības līmenī; mudina dalībvalstis 



AM\1192396LV.docx 63/110 PE643.151v01-00

LV

kiberuzbrukums; sniegt savstarpēju palīdzību, tā 
nepieļaujot, ka kiberdrošības aizsardzība 
ir sadrumstalota;

Or. en

Grozījums Nr. 401
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Rezolūcijas priekšlikums
50. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

50. uzskata, ka Savienība un tās 
dalībvalstis saskaras ar vēl nepieredzētu 
apdraudējumu, ko rada kiberuzbrukumi, 
kā arī kibernoziedzība un terorisms; 
uzskata, ka veids, kādā tiek īstenoti 
kiberuzbrukumi, padara tos par 
apdraudējumu, uz ko jāreaģē Savienības 
līmenī; mudina dalībvalstis sniegt 
savstarpēju palīdzību gadījumā, ja pret 
kādu dalībvalsti tiek īstenots 
kiberuzbrukums;

50. uzskata, ka Savienība un tās 
dalībvalstis saskaras ar vēl nepieredzētu 
apdraudējumu, ko rada nekontrolēta 
migrācija, islāmistu terorisms un zināmā 
mērā arī kiberuzbrukumi un 
kibernoziedzība; uzskata, ka veids, kādā 
tiek īstenoti kiberuzbrukumi, padara tos par 
apdraudējumu, uz ko jāreaģē Savienības 
līmenī; mudina dalībvalstis sniegt 
savstarpēju palīdzību gadījumā, ja pret 
kādu dalībvalsti tiek īstenots 
kiberuzbrukums;

Or. en

Grozījums Nr. 402
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Rezolūcijas priekšlikums
50. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

50. uzskata, ka Savienība un tās 
dalībvalstis saskaras ar vēl nepieredzētu 
apdraudējumu, ko rada kiberuzbrukumi, kā 
arī kibernoziedzība un terorisms; uzskata, 
ka veids, kādā tiek īstenoti 
kiberuzbrukumi, padara tos par 
apdraudējumu, uz ko jāreaģē Savienības 
līmenī; mudina dalībvalstis sniegt 

50. uzskata, ka Savienība un tās 
dalībvalstis saskaras ar vēl nepieredzētu 
apdraudējumu, ko rada kiberuzbrukumi, kā 
arī kibernoziedzība un terorisms; uzskata, 
ka veids, kādā tiek īstenoti 
kiberuzbrukumi, padara tos par 
apdraudējumu, uz ko jāreaģē Savienības 
līmenī, cita starpā arī ar vienotiem 
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savstarpēju palīdzību gadījumā, ja pret 
kādu dalībvalsti tiek īstenots 
kiberuzbrukums;

analītiskā atbalsta resursiem; mudina 
dalībvalstis sniegt savstarpēju palīdzību 
gadījumā, ja pret kādu dalībvalsti tiek 
īstenots kiberuzbrukums;

Or. en

Grozījums Nr. 403
Witold Jan Waszczykowski

Rezolūcijas priekšlikums
50. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

50. uzskata, ka Savienība un tās 
dalībvalstis saskaras ar vēl nepieredzētu 
apdraudējumu, ko rada kiberuzbrukumi, kā 
arī kibernoziedzība un terorisms; uzskata, 
ka veids, kādā tiek īstenoti 
kiberuzbrukumi, padara tos par 
apdraudējumu, uz ko jāreaģē Savienības 
līmenī; mudina dalībvalstis sniegt 
savstarpēju palīdzību gadījumā, ja pret 
kādu dalībvalsti tiek īstenots 
kiberuzbrukums;

50. uzskata, ka Savienība un tās 
dalībvalstis saskaras ar vēl nepieredzētu 
apdraudējumu, ko rada kiberuzbrukumi, kā 
arī kibernoziedzība un terorisms, ko 
pastrādā gan valsts, gan nevalstiskā 
sektora dalībnieki; uzskata, ka veids, kādā 
tiek īstenoti kiberuzbrukumi, padara tos par 
apdraudējumu, uz ko jāreaģē Savienības 
līmenī; mudina dalībvalstis sniegt 
savstarpēju palīdzību gadījumā, ja pret 
kādu dalībvalsti tiek īstenots 
kiberuzbrukums;

Or. en

Grozījums Nr. 404
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Rezolūcijas priekšlikums
50. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

50. uzskata, ka Savienība un tās 
dalībvalstis saskaras ar vēl nepieredzētu 
apdraudējumu, ko rada kiberuzbrukumi, kā 
arī kibernoziedzība un terorisms; uzskata, 
ka veids, kādā tiek īstenoti 
kiberuzbrukumi, padara tos par 
apdraudējumu, uz ko jāreaģē Savienības 

50. uzskata, ka Savienība un tās 
dalībvalstis saskaras ar vēl nepieredzētu 
apdraudējumu, ko rada kiberuzbrukumi, kā 
arī kibernoziedzība, dezinformācijas 
kampaņas un terorisms; uzskata, ka veids, 
kādā tiek īstenoti kiberuzbrukumi, padara 
tos par apdraudējumu, uz ko jāreaģē 
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līmenī; mudina dalībvalstis sniegt 
savstarpēju palīdzību gadījumā, ja pret 
kādu dalībvalsti tiek īstenots 
kiberuzbrukums;

Savienības līmenī; mudina dalībvalstis 
sniegt savstarpēju palīdzību gadījumā, ja 
pret kādu dalībvalsti tiek īstenots 
kiberuzbrukums;

Or. en

Grozījums Nr. 405
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
50.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

50.a uzskata, ka ES un NATO ir ļoti 
svarīgi turpināt apmainīties ar 
izlūkdatiem un to darīt vēl aktīvāk, 
lai būtu iespējams oficiāli konstatēt, no 
kurienes nācis kiberuzbrukums, un līdz ar 
to noteikt ierobežojošas sankcijas pret 
tiem, kas par kiberuzbrukumiem ir 
atbildīgi; uzskata, ka ir jāturpina ES un 
NATO mijiedarbība, tām līdzdarbojoties 
kiberdrošības mācībās, kopīgās 
apmācībās un pastāvīgi uzturot aktīvu 
mijiedarbību kiberdrošības un 
aizsardzības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 406
Radosław Sikorski

Rezolūcijas priekšlikums
50.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

50.a prasa nodrošināt stabilu 
finansējuma avotu EĀDD Stratēģiskās 
komunikācijas nodaļai, ievērojamu 
līdzekļu apjomu atvēlot Austrumu 
Stratēģiskās komunikācijas dienestam;
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Or. en

Grozījums Nr. 407
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
50.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

50.b mudina EĀDD un Padomi rīkoties 
enerģiskāk, pastāvīgi cenšoties uzlabot 
kiberdrošību, jo īpaši saistībā ar KDAP 
misijām, un tādēļ cita starpā veikt 
pasākumus gan ES, gan dalībvalstu 
līmenī, lai mazinātu draudus KDAP, 
piemēram, palielinot noturību ar izglītību, 
apmācību un mācībām un racionalizējot 
ES kiberaizsardzības izglītības un 
apmācības vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 408
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Rezolūcijas priekšlikums
51. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

51. atzinīgi vērtē centienus stiprināt ES 
spēju cīnīties pret hibrīddraudiem, ko veido 
neviennozīmīgas nostājas, tiešs un netiešs 
spiediens un militāru un nemilitāru spēju 
kombinācijas un kas ir daļa no 
nepārtrauktas ES iekšējās un ārējās 
drošības problēmu risināšanas; ņem vērā 
diskusijas par savstarpējās palīdzības 
klauzulas piemērošanu attiecībā uz 
hibrīddraudiem, lai nodrošinātu efektīvu 
Eiropas Savienības kopīgu reakciju;

51. atzinīgi vērtē centienus stiprināt ES 
spēju cīnīties pret hibrīddraudiem, ko veido 
neviennozīmīgas nostājas, tiešs un netiešs 
spiediens un militāru un nemilitāru spēju 
kombinācijas un kas ir daļa no 
nepārtrauktas ES iekšējās un ārējās 
drošības problēmu risināšanas;

Or. en
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Grozījums Nr. 409
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Rezolūcijas priekšlikums
51. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

51. atzinīgi vērtē centienus stiprināt ES 
spēju cīnīties pret hibrīddraudiem, ko veido 
neviennozīmīgas nostājas, tiešs un netiešs 
spiediens un militāru un nemilitāru spēju 
kombinācijas un kas ir daļa no 
nepārtrauktas ES iekšējās un ārējās 
drošības problēmu risināšanas; ņem vērā 
diskusijas par savstarpējās palīdzības 
klauzulas piemērošanu attiecībā uz 
hibrīddraudiem, lai nodrošinātu efektīvu 
Eiropas Savienības kopīgu reakciju;

51. atzinīgi vērtē centienus 
stiprināt dalībvalstu spēju cīnīties pret 
hibrīddraudiem, ko veido neviennozīmīgas 
nostājas, tiešs un netiešs spiediens un 
militāru un nemilitāru spēju kombinācijas 
un kas ir daļa no nepārtrauktas ES iekšējās 
un ārējās drošības problēmu risināšanas; 
ņem vērā diskusijas par savstarpējās 
palīdzības klauzulas piemērošanu attiecībā 
uz hibrīddraudiem, lai nodrošinātu efektīvu 
Eiropas Savienības kopīgu reakciju;

Or. fr

Grozījums Nr. 410
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Rezolūcijas priekšlikums
51.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

51.a atzīst, ka aizvien lielāku nozīmi 
iegūst spējas īstenot kiberizlūkošanu un 
automatizētu izlūkošanu, uzsver, ka abi 
minētie elementi rada apdraudējumu 
visām dalībvalstīm un ES iestādēm, 
mudina visas ES iestādes un dalībvalstis 
pastāvīgi pilnveidot savas 
kibertehnoloģijas un automatizētās 
tehnoloģijas, un turklāt mudina 
sadarboties šo tehnoloģiju modernizācijas 
nolūkā;

Or. en
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Grozījums Nr. 411
Claudiu Manda

Rezolūcijas priekšlikums
52. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

52. atzīst to, ka mākslīgais intelekts 
ieņem aizvien ievērojamāku vietu Eiropas 
aizsardzības jomā; jo īpaši norāda uz 
daudzajām militārajām 
lietojumprogrammām, kas balstītas uz 
mākslīgo intelektu un ļauj pārvaldīt un 
stimulēt operatīvo vidi, palīdzēt lēmumu 
pieņemšanas procesā, konstatēt draudus un 
apstrādāt savākto informāciju; uzsver, ka 
uzticama mākslīgā intelekta attīstība 
aizsardzības jomā ir neatsverama 
tehnoloģija, ar ko spēju un darbības jomās 
nodrošināt Eiropas stratēģisko autonomiju; 
aicina Savienību atbalstīt savus 
ieguldījumus šajā jomā un jo īpaši 
revolucionāro tehnoloģiju jomā, izmantojot 
jau pastāvošus instrumentus (Eiropas 
Aizsardzības fondu, Eiropas Inovācijas 
padomi, nākamo programmu “Apvārsnis 
Eiropa”, programmu “Digitālā Eiropa”);

52. atzīst to, ka mākslīgais intelekts 
ieņem aizvien ievērojamāku vietu Eiropas 
aizsardzības jomā; jo īpaši norāda uz 
daudzajām militārajām 
lietojumprogrammām, kas balstītas uz 
mākslīgo intelektu un ļauj pārvaldīt un 
stimulēt operatīvo vidi, palīdzēt lēmumu 
pieņemšanas procesā, konstatēt draudus un 
apstrādāt savākto informāciju; uzsver, ka 
uzticama mākslīgā intelekta attīstība 
aizsardzības jomā ir neatsverama 
tehnoloģija, ar ko spēju un darbības jomās 
nodrošināt Eiropas stratēģisko autonomiju; 
aicina Savienību arī turpmāk ieguldīt šajā 
jomā un jo īpaši revolucionāro tehnoloģiju 
jomā, izmantojot jau pastāvošus 
instrumentus (Eiropas Aizsardzības fondu, 
Eiropas Inovācijas padomi, nākamo 
programmu “Apvārsnis Eiropa”, 
programmu “Digitālā Eiropa”); prasa 
veicināt vienotas mākslīgā intelekta 
stratēģijas īstenošanu, jo tā varētu 
palielināt ES spēju potenciālu tehnoloģiju 
un rūpniecības jomā un turklāt 
nodrošināt atbilstošas ētikas un tiesību 
normas, kas garantētu mākslīgā intelekta 
drošu pielietošanu, uzmanību jo īpaši 
pievēršot tam, kādu apdraudējumu var 
radīt autonomas letālu ieroču sistēmas un 
kā tas var ietekmēt cilvēktiesības un 
cilvēka cieņu;

Or. en

Grozījums Nr. 412
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
52. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

52. atzīst to, ka mākslīgais intelekts 
ieņem aizvien ievērojamāku vietu Eiropas 
aizsardzības jomā; jo īpaši norāda uz 
daudzajām militārajām 
lietojumprogrammām, kas balstītas uz 
mākslīgo intelektu un ļauj pārvaldīt un 
stimulēt operatīvo vidi, palīdzēt lēmumu 
pieņemšanas procesā, konstatēt draudus un 
apstrādāt savākto informāciju; uzsver, ka 
uzticama mākslīgā intelekta attīstība 
aizsardzības jomā ir neatsverama 
tehnoloģija, ar ko spēju un darbības jomās 
nodrošināt Eiropas stratēģisko 
autonomiju; aicina Savienību atbalstīt 
savus ieguldījumus šajā jomā un jo īpaši 
revolucionāro tehnoloģiju jomā, izmantojot 
jau pastāvošus instrumentus (Eiropas 
Aizsardzības fondu, Eiropas Inovācijas 
padomi, nākamo programmu “Apvārsnis 
Eiropa”, programmu “Digitālā Eiropa”);

52. atzīst to, ka mākslīgais intelekts 
ieņem aizvien ievērojamāku vietu Eiropas 
aizsardzības jomā; jo īpaši norāda uz 
daudzajām militārajām 
lietojumprogrammām, kas balstītas uz 
mākslīgo intelektu un ļauj pārvaldīt un 
stimulēt operatīvo vidi, palīdzēt lēmumu 
pieņemšanas procesā, konstatēt draudus un 
apstrādāt savākto informāciju; uzsver, ka 
uzticama mākslīgā intelekta attīstība 
aizsardzības jomā ir neatsverama 
tehnoloģija, ar ko rīcībspējas un darbības 
jomās nodrošināt Eiropas spēju rīkoties; 
aicina Savienību arī turpmāk ieguldīt šajā 
jomā un jo īpaši revolucionāro tehnoloģiju 
jomā, izmantojot jau pastāvošus 
instrumentus (Eiropas Aizsardzības fondu, 
Eiropas Inovācijas padomi, nākamo 
programmu “Apvārsnis Eiropa”, 
programmu “Digitālā Eiropa”), un tomēr 
arī nodrošināt, ka ir ievērota Parlamenta 
2018. gada 12. septembra nostāja par 
autonomām letālu ieroču sistēmām un 
vienošanās, kas ar Padomi un Komisiju ir 
panākta EAF kontekstā;

Or. en

Grozījums Nr. 413
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
52. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

52. atzīst to, ka mākslīgais intelekts 
ieņem aizvien ievērojamāku vietu Eiropas 
aizsardzības jomā; jo īpaši norāda uz 
daudzajām militārajām 
lietojumprogrammām, kas balstītas uz 
mākslīgo intelektu un ļauj pārvaldīt un 
stimulēt operatīvo vidi, palīdzēt lēmumu 
pieņemšanas procesā, konstatēt draudus un 

52. atzīst to, ka mākslīgais intelekts un 
mašīnmācīšanās ieņem aizvien 
ievērojamāku vietu Eiropas aizsardzības 
jomā; jo īpaši norāda uz daudzajām 
militārajām lietojumprogrammām, kas 
balstītas uz mākslīgo intelektu un ļauj 
pārvaldīt un stimulēt operatīvo vidi, 
palīdzēt lēmumu pieņemšanas procesā, 
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apstrādāt savākto informāciju; uzsver, ka 
uzticama mākslīgā intelekta attīstība 
aizsardzības jomā ir neatsverama 
tehnoloģija, ar ko spēju un darbības jomās 
nodrošināt Eiropas stratēģisko 
autonomiju; aicina Savienību atbalstīt 
savus ieguldījumus šajā jomā un jo īpaši 
revolucionāro tehnoloģiju jomā, izmantojot 
jau pastāvošus instrumentus (Eiropas 
Aizsardzības fondu, Eiropas Inovācijas 
padomi, nākamo programmu “Apvārsnis 
Eiropa”, programmu “Digitālā Eiropa”);

konstatēt draudus un apstrādāt savākto 
informāciju; uzsver, ka uzticama mākslīgā 
intelekta attīstība aizsardzības jomā ir 
būtiska, lai nodrošinātu, ka tiek sasniegti 
operatīvās darbības mērķi; aicina 
Savienību arī turpmāk ieguldīt šajā jomā 
un jo īpaši revolucionāro tehnoloģiju jomā, 
izmantojot jau pastāvošus instrumentus 
(Eiropas Aizsardzības fondu, Eiropas 
Inovācijas padomi, nākamo programmu 
“Apvārsnis Eiropa”, programmu “Digitālā 
Eiropa”); mudina uz transatlantisku 
sadarbību šajā telpā, lai panāktu, ka ar 
partnerību izstrādes un pielietojuma jomā 
kopīgām operācijām un saistībām ir 
nodrošināta maksimāla pievienotā 
vērtība;

Or. en

Grozījums Nr. 414
Fabio Massimo Castaldo

Rezolūcijas priekšlikums
52. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

52. atzīst to, ka mākslīgais intelekts 
ieņem aizvien ievērojamāku vietu Eiropas 
aizsardzības jomā; jo īpaši norāda uz 
daudzajām militārajām 
lietojumprogrammām, kas balstītas uz 
mākslīgo intelektu un ļauj pārvaldīt un 
stimulēt operatīvo vidi, palīdzēt lēmumu 
pieņemšanas procesā, konstatēt draudus un 
apstrādāt savākto informāciju; uzsver, ka 
uzticama mākslīgā intelekta attīstība 
aizsardzības jomā ir neatsverama 
tehnoloģija, ar ko spēju un darbības jomās 
nodrošināt Eiropas stratēģisko autonomiju; 
aicina Savienību atbalstīt savus 
ieguldījumus šajā jomā un jo īpaši 
revolucionāro tehnoloģiju jomā, izmantojot 
jau pastāvošus instrumentus (Eiropas 
Aizsardzības fondu, Eiropas Inovācijas 
padomi, nākamo programmu “Apvārsnis 

52. atzīst to, ka mākslīgais intelekts 
ieņem aizvien ievērojamāku vietu Eiropas 
aizsardzības jomā; jo īpaši norāda uz 
daudzajām militārajām 
lietojumprogrammām, kas balstītas uz 
mākslīgo intelektu un ļauj pārvaldīt un 
stimulēt operatīvo vidi, palīdzēt lēmumu 
pieņemšanas procesā, konstatēt draudus un 
apstrādāt savākto informāciju; uzsver, ka 
uzticama mākslīgā intelekta attīstība 
aizsardzības jomā ir neatsverama 
tehnoloģija, ar ko spēju un darbības jomās 
nodrošināt Eiropas stratēģisko autonomiju; 
tomēr atgādina, ka šai jomai ir vajadzīgs 
regulējums un ka, spriežot par mākslīgo 
intelektu, tas ir jāizvērtē no ētikas 
viedokļa; aicina Savienību arī turpmāk 
ieguldīt šajā jomā un jo īpaši revolucionāro 
tehnoloģiju jomā, izmantojot jau 
pastāvošus instrumentus (Eiropas 
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Eiropa”, programmu “Digitālā Eiropa”); Aizsardzības fondu, Eiropas Inovācijas 
padomi, nākamo programmu “Apvārsnis 
Eiropa”, programmu “Digitālā Eiropa”);

Or. it

Grozījums Nr. 415
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Rezolūcijas priekšlikums
52. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

52. atzīst to, ka mākslīgais intelekts 
ieņem aizvien ievērojamāku vietu Eiropas 
aizsardzības jomā; jo īpaši norāda uz 
daudzajām militārajām 
lietojumprogrammām, kas balstītas uz 
mākslīgo intelektu un ļauj pārvaldīt un 
stimulēt operatīvo vidi, palīdzēt lēmumu 
pieņemšanas procesā, konstatēt draudus un 
apstrādāt savākto informāciju; uzsver, ka 
uzticama mākslīgā intelekta attīstība 
aizsardzības jomā ir neatsverama 
tehnoloģija, ar ko spēju un darbības jomās 
nodrošināt Eiropas stratēģisko autonomiju; 
aicina Savienību atbalstīt savus 
ieguldījumus šajā jomā un jo īpaši 
revolucionāro tehnoloģiju jomā, izmantojot 
jau pastāvošus instrumentus (Eiropas 
Aizsardzības fondu, Eiropas Inovācijas 
padomi, nākamo programmu “Apvārsnis 
Eiropa”, programmu “Digitālā Eiropa”);

52. atzīst to, ka mākslīgais intelekts 
ieņem aizvien ievērojamāku vietu Eiropas 
aizsardzības jomā; jo īpaši norāda uz 
daudzajām militārajām 
lietojumprogrammām, kas balstītas uz 
mākslīgo intelektu un ļauj pārvaldīt un 
stimulēt operatīvo vidi, palīdzēt lēmumu 
pieņemšanas procesā, konstatēt draudus un 
apstrādāt savākto informāciju; uzsver, ka 
uzticama mākslīgā intelekta attīstība 
aizsardzības jomā ir neatsverama 
tehnoloģija, ar ko spēju un darbības jomās 
nodrošināt Eiropas stratēģisko autonomiju; 
aicina Savienību arī turpmāk ieguldīt šajā 
jomā un jo īpaši revolucionāro tehnoloģiju 
jomā, izmantojot jau pastāvošus 
instrumentus (Eiropas Aizsardzības fondu, 
Eiropas Inovācijas padomi, nākamo 
programmu “Apvārsnis Eiropa”, 
programmu “Digitālā Eiropa”); aicina 
Savienību aktīvi piedalīties procesos, kas 
saistīti ar vispārēju regulējumu 
autonomām letālu ieroču sistēmām; 

Or. fr

Grozījums Nr. 416
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Rezolūcijas priekšlikums



PE643.151v01-00 72/110 AM\1192396LV.docx

LV

52. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

52. atzīst to, ka mākslīgais intelekts 
ieņem aizvien ievērojamāku vietu Eiropas 
aizsardzības jomā; jo īpaši norāda uz 
daudzajām militārajām 
lietojumprogrammām, kas balstītas uz 
mākslīgo intelektu un ļauj pārvaldīt un 
stimulēt operatīvo vidi, palīdzēt lēmumu 
pieņemšanas procesā, konstatēt draudus un 
apstrādāt savākto informāciju; uzsver, ka 
uzticama mākslīgā intelekta attīstība 
aizsardzības jomā ir neatsverama 
tehnoloģija, ar ko spēju un darbības jomās 
nodrošināt Eiropas stratēģisko autonomiju; 
aicina Savienību atbalstīt savus 
ieguldījumus šajā jomā un jo īpaši 
revolucionāro tehnoloģiju jomā, izmantojot 
jau pastāvošus instrumentus (Eiropas 
Aizsardzības fondu, Eiropas Inovācijas 
padomi, nākamo programmu “Apvārsnis 
Eiropa”, programmu “Digitālā Eiropa”);

52. atzīst to, ka mākslīgais intelekts 
ieņem aizvien ievērojamāku vietu Eiropas 
aizsardzības jomā; jo īpaši norāda uz 
daudzajām militārajām 
lietojumprogrammām, kas balstītas uz 
mākslīgo intelektu un ļauj pārvaldīt un 
stimulēt operatīvo vidi, palīdzēt lēmumu 
pieņemšanas procesā, konstatēt draudus un 
apstrādāt savākto informāciju; uzsver, ka 
uzticama mākslīgā intelekta attīstība 
aizsardzības jomā ir neatsverama 
tehnoloģija, ar ko spēju un darbības jomās 
nodrošināt Eiropas stratēģisko autonomiju; 
tādēļ aicina dalībvalstis sadarboties un 
aicina Savienību arī turpmāk ieguldīt šajā 
jomā un jo īpaši revolucionāro tehnoloģiju 
jomā, izmantojot jau pastāvošus 
instrumentus (Eiropas Aizsardzības fondu, 
Eiropas Inovācijas padomi, nākamo 
programmu “Apvārsnis Eiropa”, 
programmu “Digitālā Eiropa”);

Or. fr

Grozījums Nr. 417
Tonino Picula

Rezolūcijas priekšlikums
52. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

52. atzīst to, ka mākslīgais intelekts 
ieņem aizvien ievērojamāku vietu Eiropas 
aizsardzības jomā; jo īpaši norāda uz 
daudzajām militārajām 
lietojumprogrammām, kas balstītas uz 
mākslīgo intelektu un ļauj pārvaldīt un 
stimulēt operatīvo vidi, palīdzēt lēmumu 
pieņemšanas procesā, konstatēt draudus un 
apstrādāt savākto informāciju; uzsver, ka 
uzticama mākslīgā intelekta attīstība 
aizsardzības jomā ir neatsverama 
tehnoloģija, ar ko spēju un darbības jomās 

52. atzīst to, ka mākslīgais intelekts 
ieņem aizvien ievērojamāku vietu Eiropas 
aizsardzības jomā; jo īpaši norāda uz 
daudzajām militārajām 
lietojumprogrammām, kas balstītas uz 
mākslīgo intelektu un ļauj pārvaldīt un 
stimulēt operatīvo vidi, palīdzēt lēmumu 
pieņemšanas procesā, konstatēt draudus un 
apstrādāt savākto informāciju; uzsver, ka 
uzticama mākslīgā intelekta attīstība 
aizsardzības jomā ir neatsverama 
tehnoloģija, ar ko spēju un darbības jomās 
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nodrošināt Eiropas stratēģisko autonomiju; 
aicina Savienību atbalstīt savus 
ieguldījumus šajā jomā un jo īpaši 
revolucionāro tehnoloģiju jomā, izmantojot 
jau pastāvošus instrumentus (Eiropas 
Aizsardzības fondu, Eiropas Inovācijas 
padomi, nākamo programmu “Apvārsnis 
Eiropa”, programmu “Digitālā Eiropa”);

nodrošināt Eiropas stratēģisko autonomiju; 
aicina Savienību arī turpmāk un vēl vairāk 
ieguldīt šajā jomā un jo īpaši revolucionāro 
tehnoloģiju jomā, izmantojot jau 
pastāvošus instrumentus (Eiropas 
Aizsardzības fondu, Eiropas Inovācijas 
padomi, nākamo programmu “Apvārsnis 
Eiropa”, programmu “Digitālā Eiropa”);

Or. en

Grozījums Nr. 418
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
52.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

52.a atzīmē, ka jaunās tehnoloģijas, 
tostarp mākslīgais intelekts, kas tiek 
izmantotas ieroču sistēmās, ir jāizstrādā 
un jāpielieto, ievērojot atbildīgas 
inovācijas principus un ētikas principus, 
piemēram, par atbildības uzņemšanos un 
par starptautisko tiesību aktu izpildi; 
ņemot vērā to, cik ļoti pretrunīga ir 
pilnībā autonomu ieroču sistēmu 
koncepcija, ES ir jāizpēta mākslīgā 
intelekta iespēju potenciāls un vienlaikus 
jāgarantē, ka pilnībā tiek ievērotas 
cilvēktiesības un starptautisko tiesību 
akti;

Or. en

Grozījums Nr. 419
Hilde Vautmans

Rezolūcijas priekšlikums
52.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

52.a atzīmē, ka Eiropola 2019. gada 
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ziņojums par stāvokli un tendencēm 
Eiropas Savienībā liecina — 2018. gadā 
bija vērojams ķīmisko, bioloģisko, 
radioloģisko un nukleāro (CBRN) 
teroristu propagandas, pamācību un 
draudu vispārējs pieaugums un ir kļuvis 
vieglāk brīvi iegūt zināšanas par to, kā 
minētos ieročus izmantot; šajā sakarībā 
uzsver, ka Eiropā ir jāpalielina drošība 
pret ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un 
nukleāro apdraudējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 420
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Rezolūcijas priekšlikums
52.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

52.a apzinās, ka ir jauni resursi, kas 
pavērs jaunas iespējas vienībām operāciju 
zonās tīrskata režīmā sadarboties 
digitālajā telpā un nodrošināt sev 
aizsardzību tuvu reāllaikam, jo īpaši tad, 
ja 5G tiek apvienota ar citām inovācijām, 
tādām kā aizsardzība ar mākoņa 
tehnoloģiju un virsskaņas aizsardzības 
sistēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 421
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
52.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

52.a vērš uzmanību uz to, ka ir 
svarīgi iegūt kvantu datošanas spēju 
potenciālu, un akcentē nepieciešamību 
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pēc ciešākas ES un ASV sadarbības šajā 
jomā, lai nodrošinātu, ka kvantu datošana 
pirmo reizi notiek starp partneriem, 
kuriem ir draudzīgas attiecības un kopīgi 
atbalstāmi mērķi;

Or. en

Grozījums Nr. 422
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Javier Nart, Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
52.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

52.b uzsver — ķīmisko ieroču 
izplatīšanas un izmantošanas risks 
nopietni apdraud mieru un drošību visā 
pasaulē, tāpēc ES arī turpmāk ir stingri 
un konsekventi jāatbalsta Ķīmisko ieroču 
aizlieguma organizācija (OPCW) gan 
politiski, gan finansiāli, palīdzot tai 
īstenot savas pilnvaras, un ES ir jāvairo 
sava noturība pret hibrīddraudiem un ar 
ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un 
nukleāro ieroču izmantošanu saistīto 
apdraudējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 423
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
53.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

53.a ņemot vērā to, kāda ir sieviešu 
nozīme kara apstākļos, pēckonflikta 
stabilizācijas posmā un miera veidošanas 
procesos, uzsver nepieciešamību ES 
KDAP darbībās integrēt dzimumu 
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līdztiesības aspektu; uzsver — ir jārisina 
jautājums par to, ka ar dzimumu saistīta 
vardarbība konfliktu reģionos tiek 
izmantota kā kara ierocis; uzsver, ka 
sievietes no kara cieš krietni smagāk nekā 
vīrieši; aicina ES un tās starptautiskos 
partnerus aktīvi iesaistīt sievietes miera 
veidošanas un stabilizācijas procesos 
un risināt tieši sievietēm nepieciešamās 
drošības jautājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 424
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Rezolūcijas priekšlikums
53.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

53.a atzīmē, ka kosmosa drošība un 
satelīti iegūst aizvien lielāku nozīmi, 
uzsver Eiropas Savienības Satelītcentra 
darbības nozīmi un uzdod šai aģentūrai 
veikt analītisko darbu un sniegt ziņojumu 
par to, cik lielā mērā ES un dalībvalstu 
satelīti ir droši un/vai neaizsargāti pret 
kosmosa atkritumiem, kiberuzbrukumu 
un tiešu raķešu uzbrukumu;

Or. en

Grozījums Nr. 425
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Rezolūcijas priekšlikums
54. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

54. uzsver, ka mērķis panākt Eiropas 
stratēģisko autonomiju ir atkarīgs no 
eiropiešu spējas aizstāvēt savas intereses, 
darbojoties vai nu neatkarīgi, vai arī 
institucionālas sadarbības satvarā (NATO, 

54. uzsver, ka mērķis panākt Eiropas 
stratēģisko autonomiju ir atkarīgs no 
eiropiešu spējas aizstāvēt savas intereses, 
darbojoties vai nu neatkarīgi, vai arī 
institucionālas sadarbības sistēmā, turklāt 
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ANO); apzinās, ka šādi ir jāpanāk, lai attiecīgā 
rīcība papildinātu NATO un ANO misijas 
un operācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 426
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Rezolūcijas priekšlikums
54. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

54. uzsver, ka mērķis panākt Eiropas 
stratēģisko autonomiju ir atkarīgs no 
eiropiešu spējas aizstāvēt savas intereses, 
darbojoties vai nu neatkarīgi, vai arī 
institucionālas sadarbības satvarā (NATO, 
ANO);

54. uzsver, ka mērķis panākt Eiropas 
stratēģisko autonomiju ir atkarīgs no 
eiropiešu spējas aizstāvēt savas intereses 
vai nu sadarbībā ar partneriem, kad vien 
tas iespējams, vai arī — vajadzības 
gadījumā — neatkarīgi, pilnībā izmantojot 
institucionālas sadarbības sistēmas 
(NATO, ANO);

Or. en

Grozījums Nr. 427
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
54. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

54. uzsver, ka mērķis panākt Eiropas 
stratēģisko autonomiju ir atkarīgs no 
eiropiešu spējas aizstāvēt savas intereses, 
darbojoties vai nu neatkarīgi, vai arī 
institucionālas sadarbības satvarā (NATO, 
ANO);

54. uzsver, ka iespēja īstenot ES mērķi 
kļūt par efektīvu un uzticamu dalībnieku 
drošības procesos ir atkarīga no eiropiešu 
spējas aizstāvēt universālas vērtības, 
principus un normas un arī savas 
intereses, darbojoties vai nu neatkarīgi, vai 
arī institucionālas sadarbības sistēmā 
(NATO, ANO);

Or. en
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Grozījums Nr. 428
Kris Peeters

Rezolūcijas priekšlikums
54. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

54. uzsver, ka mērķis panākt Eiropas 
stratēģisko autonomiju ir atkarīgs no 
eiropiešu spējas aizstāvēt savas intereses, 
darbojoties vai nu neatkarīgi, vai arī 
institucionālas sadarbības satvarā (NATO, 
ANO);

54. uzsver, ka mērķis panākt Eiropas 
stratēģisko autonomiju ir atkarīgs no 
eiropiešu spējas aizstāvēt savas intereses, 
darbojoties arī neatkarīgi, tomēr, vēlams, 
institucionālas sadarbības sistēmā (NATO, 
ANO);

Or. en

Grozījums Nr. 429
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Rezolūcijas priekšlikums
54. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

54. uzsver, ka mērķis panākt Eiropas 
stratēģisko autonomiju ir atkarīgs no 
eiropiešu spējas aizstāvēt savas intereses, 
darbojoties vai nu neatkarīgi, vai arī 
institucionālas sadarbības satvarā (NATO, 
ANO);

54. uzsver, ka mērķis panākt Eiropas 
stratēģisko autonomiju ir atkarīgs no 
eiropiešu spējas aizstāvēt savas intereses, 
darbojoties vai nu neatkarīgi, vai arī 
institucionālas sadarbības sistēmā (NATO, 
EDSO, ANO);

Or. en

Grozījums Nr. 430
Joachim Schuster

Rezolūcijas priekšlikums
54. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

54. uzsver, ka mērķis panākt Eiropas 
stratēģisko autonomiju ir atkarīgs no 
eiropiešu spējas aizstāvēt savas intereses, 
darbojoties vai nu neatkarīgi, vai arī 

54. uzsver, ka mērķis panākt Eiropas 
stratēģisko autonomiju ir atkarīgs no 
eiropiešu spējas aizstāvēt savas intereses, 
darbojoties vai nu neatkarīgi, vai arī 
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institucionālas sadarbības satvarā (NATO, 
ANO);

institucionālas sadarbības sistēmā (NATO, 
EDSO, ANO);

Or. en

Grozījums Nr. 431
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Rezolūcijas priekšlikums
54. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

54. uzsver, ka mērķis panākt Eiropas 
stratēģisko autonomiju ir atkarīgs no 
eiropiešu spējas aizstāvēt savas intereses, 
darbojoties vai nu neatkarīgi, vai arī 
institucionālas sadarbības satvarā 
(NATO, ANO);

54. uzsver, ka mērķis panākt Eiropas 
stratēģisko autonomiju ir atkarīgs no 
eiropiešu spējas aizstāvēt savas intereses, 
darbojoties vai nu neatkarīgi, vai arī 
sadarbībā ar partneriem (ANO, NATO);

Or. en

Grozījums Nr. 432
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Rezolūcijas priekšlikums
54. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

54. uzsver, ka mērķis panākt Eiropas 
stratēģisko autonomiju ir atkarīgs no 
eiropiešu spējas aizstāvēt savas intereses, 
darbojoties vai nu neatkarīgi, vai arī 
institucionālas sadarbības satvarā (NATO, 
ANO);

54. uzsver, ka mērķis panākt Eiropas 
stratēģisko autonomiju ir atkarīgs no 
eiropiešu spējas aizstāvēt savas intereses, 
darbojoties vai nu neatkarīgi, vai arī 
starpvalstu sadarbības sistēmā;

Or. fr

Grozījums Nr. 433
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
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55. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

55. uzskata, ka Eiropas stratēģiskajai 
autonomijai ir jābalstās uz ilgtspējīgu 
sadarbību un stratēģisku partnerību ar 
valstīm un organizācijām, kurām ir tādas 
pašas vērtības kā Savienībai; turklāt 
atzinīgi vērtē KDAP partneru ieguldījumu 
Savienības misijās un operācijās;

55. uzskata, ka daudzpusējas attiecības 
ir drošībai un aizsardzībai izšķirošas 
nozīmes faktors, un uzsver, ka par 
efektīvu un uzticamu dalībnieku drošības 
procesos ES kļūs tikai tad, ja rīkosies, 
balstoties uz ilgtspējīgu sadarbību un 
stratēģisku partnerību ar valstīm un 
organizācijām, kurām ir tādas pašas 
vērtības kā Savienībai; turklāt atzinīgi vērtē 
KDAP partneru ieguldījumu Savienības 
misijās un operācijās;

Or. en

Grozījums Nr. 434
Urmas Paet, Malik Azmani, Javier Nart

Rezolūcijas priekšlikums
55. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

55. uzskata, ka Eiropas stratēģiskajai 
autonomijai ir jābalstās uz ilgtspējīgu 
sadarbību un stratēģisku partnerību ar 
valstīm un organizācijām, kurām ir tādas 
pašas vērtības kā Savienībai; turklāt 
atzinīgi vērtē KDAP partneru ieguldījumu 
Savienības misijās un operācijās;

55. uzskata, ka Eiropas stratēģiskajai 
autonomijai ir jābalstās uz ilgtspējīgu 
sadarbību un stratēģisku partnerību ar 
valstīm un organizācijām, kurām ir tādas 
pašas vērtības kā Savienībai, un šajā ziņā 
tā ir visnozīmīgākā ar NATO; turklāt 
atzinīgi vērtē KDAP partneru ieguldījumu 
Savienības misijās un operācijās;

Or. en

Grozījums Nr. 435
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Rezolūcijas priekšlikums
55. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

55. uzskata, ka Eiropas stratēģiskajai 55. uzskata, ka Eiropas vērienīgajiem 
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autonomijai ir jābalstās uz ilgtspējīgu 
sadarbību un stratēģisku partnerību ar 
valstīm un organizācijām, kurām ir tādas 
pašas vērtības kā Savienībai; turklāt 
atzinīgi vērtē KDAP partneru ieguldījumu 
Savienības misijās un operācijās;

stratēģiskajiem mērķiem ir jābalstās uz 
ilgtspējīgu sadarbību un partnerību ar 
valstīm un organizācijām, kurām ir tādas 
pašas vērtības kā Savienībai; turklāt 
atzinīgi vērtē KDAP partneru ieguldījumu 
Savienības misijās un operācijās;

Or. en

Grozījums Nr. 436
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
55. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

55. uzskata, ka Eiropas stratēģiskajai 
autonomijai ir jābalstās uz ilgtspējīgu 
sadarbību un stratēģisku partnerību ar 
valstīm un organizācijām, kurām ir tādas 
pašas vērtības kā Savienībai; turklāt 
atzinīgi vērtē KDAP partneru ieguldījumu 
Savienības misijās un operācijās;

55. uzskata, ka Eiropas rīcībai ir 
jābalstās uz ilgtspējīgu sadarbību un 
stratēģisku partnerību ar valstīm un 
organizācijām, kurām ir tādas pašas 
vērtības kā Savienībai; turklāt atzinīgi vērtē 
KDAP partneru ieguldījumu Savienības 
misijās un operācijās;

Or. en

Grozījums Nr. 437
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Michal Šimečka, 
Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
55.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

55.a uzsver, ka partnerattiecības un 
sadarbība ar valstīm un organizācijām, 
kurām ir tādas pašas vērtības kā ES, 
veicina efektīvāku KDAP; atzinīgi vērtē 
KDAP partneru ieguldījumus ES misijās 
un operācijās, kas pašlaik tiek īstenotas 
un kas veicina mieru, reģionālo drošību 
un stabilitāti;
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Or. en

Grozījums Nr. 438
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
55.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

55.a zina un atzinīgi vērtē to, ka ir 
pastāvīga ASV militārā klātbūtne Eiropā 
un ka 2019. gadā Atturēšanas iniciatīva 
Eiropai (European Deterrence Initiative) 
no budžeta saņems par 
1,75 miljardiem USD lielāku 
finansējumu, kas kopumā sasniegs 
6,531 miljardu USD;

Or. en

Grozījums Nr. 439
Claudiu Manda

Rezolūcijas priekšlikums
56. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

56. uzskata, ka ir būtiski saglabāt 
stabilu, ciešu un privileģētu Savienības un 
Apvienotās Karalistes sadarbību 
aizsardzības un drošības jomā pēc Brexit; 
uzsver, ka darbs sadarbībā ar Apvienoto 
Karalisti dos iespēju Savienībai sasniegt 
visaugstāko līmeni spēju un darbības 
jomās; uzskata, ka ir neiespējami 
iedomāties sadarbību aizsardzības jomā, 
sistemātiski no tās izslēdzot Apvienoto 
Karalisti; ierosina noslēgt aizsardzības un 
drošības nolīgumu ar Apvienoto Karalisti, 
lai tā pēc iespējas vairāk varētu piedalīties 
ES instrumentos;

56. uzsver, ka stratēģiskā vide un 
faktori, kas apdraud mieru un drošību, 
ES un Apvienotajai Karalistei arī pēc 
Brexit būs vieni un tie paši, un uzskata, ka 
ir būtiski saglabāt stabilu, ciešu un 
privileģētu Savienības un Apvienotās 
Karalistes sadarbību aizsardzības un 
drošības jomā pēc Brexit;  uzsver, ka darbs 
sadarbībā ar Apvienoto Karalisti dos 
iespēju Savienībai sasniegt visaugstāko 
līmeni spēju un darbības jomās; uzskata, ka 
ir neiespējami iedomāties sadarbību 
aizsardzības jomā, sistemātiski no tās 
izslēdzot Apvienoto Karalisti; ierosina 
noslēgt aizsardzības un drošības nolīgumu 
ar Apvienoto Karalisti, lai tā pēc iespējas 
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vairāk varētu piedalīties ES instrumentos;

Or. en

Grozījums Nr. 440
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Rezolūcijas priekšlikums
56. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

56. uzskata, ka ir būtiski saglabāt 
stabilu, ciešu un privileģētu Savienības un 
Apvienotās Karalistes sadarbību 
aizsardzības un drošības jomā pēc Brexit; 
uzsver, ka darbs sadarbībā ar Apvienoto 
Karalisti dos iespēju Savienībai sasniegt 
visaugstāko līmeni spēju un darbības 
jomās; uzskata, ka ir neiespējami 
iedomāties sadarbību aizsardzības jomā, 
sistemātiski no tās izslēdzot Apvienoto 
Karalisti; ierosina noslēgt aizsardzības un 
drošības nolīgumu ar Apvienoto Karalisti, 
lai tā pēc iespējas vairāk varētu piedalīties 
ES instrumentos;

56. uzskata, ka ir būtiski saglabāt 
stabilu, ciešu un privileģētu Savienības un 
Apvienotās Karalistes sadarbību 
aizsardzības un drošības jomā pēc Brexit; 
uzsver, ka Apvienotā Karaliste ir spēju un 
uzticamības ziņā iespaidīgākais militārais 
spēks Eiropā; uzskata, ka ir neiespējami 
iedomāties sadarbību aizsardzības jomā, 
sistemātiski no tās izslēdzot Apvienoto 
Karalisti; ierosina noslēgt ar Apvienoto 
Karalisti vienošanos par aizsardzību un 
drošību, lai tā atsevišķos gadījumos varētu 
piedalīties konkrētās Savienības misijās, 
katrā attiecīgajā KDAP operācijā 
garantējot savu spēku komandfunkcijas 
izpildi un sadarbojoties ar Eiropas 
Aizsardzības aģentūru (EAA) vērienīgāk, 
nekā to dara citas trešās valstis;

Or. en

Grozījums Nr. 441
Claudiu Manda

Rezolūcijas priekšlikums
57. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

57. atgādina par NATO būtisko lomu 
kolektīvajā aizsardzībā, kā skaidri atzīts 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību; 
pauž pārliecību par to, ka Savienības un 
NATO partnerība ir būtiska, lai risinātu 

57. atgādina par NATO būtisko lomu 
kolektīvajā aizsardzībā, kā skaidri atzīts 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību; 
pauž pārliecību par to, ka Savienības un 
NATO partnerība ir būtiska, lai risinātu 
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drošības problēmas, ar kurām saskaras 
Eiropa un tās kaimiņvalstis; uzskata, ka 
Savienības un NATO sadarbībai ir jābūt 
papildinošai un tajā jāņem vērā abu pušu 
īpatnības un loma;

drošības problēmas, ar kurām saskaras 
Eiropa un tās kaimiņvalstis; uzskata, ka 
Savienības un NATO sadarbībai ir jābūt 
papildinošai un tajā jāņem vērā abu pušu 
īpatnības un loma; uzskata, ka ar jauno 
ES un NATO deklarāciju, kas parakstīta 
2018. gadā, ir sācies jauns laikmets abu 
partneru attiecībās, un atzinīgi vērtē to, ka 
klāt nākusi sadarbība vēl arī citās jomās, 
piemēram, tādās kā militārā mobilitāte, 
terorisma apkarošana, pasākumi, ar ko 
veicināt noturību pret riskiem, kas saistīti 
ar ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un 
nukleāro apdraudējumu, un pasākumi, ar 
kuriem veicināt sieviešu līdzdalību un 
miera programmas īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 442
Claudiu Manda

Rezolūcijas priekšlikums
57. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

57. atgādina par NATO būtisko lomu 
kolektīvajā aizsardzībā, kā skaidri atzīts 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību; 
pauž pārliecību par to, ka Savienības un 
NATO partnerība ir būtiska, lai risinātu 
drošības problēmas, ar kurām saskaras 
Eiropa un tās kaimiņvalstis; uzskata, ka 
Savienības un NATO sadarbībai ir jābūt 
papildinošai un tajā jāņem vērā abu pušu 
īpatnības un loma;

57. atgādina par NATO būtisko lomu 
kolektīvajā aizsardzībā, kā skaidri atzīts 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību; 
pauž pārliecību par to, ka Savienības un 
NATO partnerība ir būtiska, lai risinātu 
drošības problēmas, ar kurām saskaras 
Eiropa un tās kaimiņvalstis; uzskata, ka 
Savienības un NATO sadarbībai ir jābūt 
papildinošai un tajā jāņem vērā abu pušu 
īpatnības un loma; atzinīgi vērtē gaidāmo 
ES un NATO sadarbību "Defender 
Europe 2020" mācību laikā un uzskata to 
par reālu iespēju ne vien pārbaudīt 
Eiropas spēju reaģēt uz agresijas aktu, bet 
arī izvērtēt norises un uzlabojumus robežu 
šķērsošanas un militārās mobilitātes 
kontekstā;

Or. en
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Grozījums Nr. 443
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Rezolūcijas priekšlikums
57. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

57. atgādina par NATO būtisko lomu 
kolektīvajā aizsardzībā, kā skaidri atzīts 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību; 
pauž pārliecību par to, ka Savienības un 
NATO partnerība ir būtiska, lai risinātu 
drošības problēmas, ar kurām saskaras 
Eiropa un tās kaimiņvalstis; uzskata, ka 
Savienības un NATO sadarbībai ir jābūt 
papildinošai un tajā jāņem vērā abu pušu 
īpatnības un loma;

57. atgādina par NATO būtisko lomu 
kolektīvajā aizsardzībā, kā skaidri atzīts 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību; 
pauž pārliecību par to, ka Savienības un 
NATO partnerība ir būtiska, lai risinātu 
drošības problēmas, ar kurām saskaras 
Eiropa un tās kaimiņvalstis; uzskata, ka 
Savienības un NATO sadarbībai ir jābūt 
abpusēji stiprinošai un tajā ir jāņem vērā 
abu pušu īpatnības un loma un ka šī 
sadarbība būtu jāturpina, pilnībā ievērojot 
principus par iekļaujošām, abpusēji 
izdevīgām abu organizāciju attiecībām un 
par abu organizāciju autonomiju lēmumu 
pieņemšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 444
Hilde Vautmans

Rezolūcijas priekšlikums
57. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

57. atgādina par NATO būtisko lomu 
kolektīvajā aizsardzībā, kā skaidri atzīts 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību; 
pauž pārliecību par to, ka Savienības un 
NATO partnerība ir būtiska, lai risinātu 
drošības problēmas, ar kurām saskaras 
Eiropa un tās kaimiņvalstis; uzskata, ka 
Savienības un NATO sadarbībai ir jābūt 
papildinošai un tajā jāņem vērā abu pušu 
īpatnības un loma;

57. atgādina par NATO būtisko lomu 
kolektīvajā aizsardzībā, kā skaidri atzīts 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību; 
pauž pārliecību par to, ka Savienības un 
NATO partnerība ir būtiska, lai risinātu 
drošības problēmas, ar kurām saskaras 
Eiropa un tās kaimiņvalstis; uzskata, ka 
Savienības un NATO sadarbībai ir jābūt 
papildinošai un tajā jāņem vērā abu pušu 
īpatnības un loma; prasa nodrošināt 
pietiekamu koordināciju starp visām 
NATO dalībvalstīm, jo īpaši gadījumos, 
kad tiek lemts par kopīgām vai par 
Eiropas interesēm;
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Grozījums Nr. 445
Raphaël Glucksmann

Rezolūcijas priekšlikums
57. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

57. atgādina par NATO būtisko lomu 
kolektīvajā aizsardzībā, kā skaidri atzīts 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību; 
pauž pārliecību par to, ka Savienības un 
NATO partnerība ir būtiska, lai risinātu 
drošības problēmas, ar kurām saskaras 
Eiropa un tās kaimiņvalstis; uzskata, ka 
Savienības un NATO sadarbībai ir jābūt 
papildinošai un tajā jāņem vērā abu pušu 
īpatnības un loma;

57. atgādina par NATO būtisko lomu 
kolektīvajā aizsardzībā, kā skaidri atzīts 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību; 
pauž pārliecību par to, ka Savienības un 
NATO partnerība ir būtiska, lai risinātu 
drošības problēmas, ar kurām saskaras 
Eiropa un tās kaimiņvalstis;

Or. en

Grozījums Nr. 446
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Rezolūcijas priekšlikums
57. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

57. atgādina par NATO būtisko lomu 
kolektīvajā aizsardzībā, kā skaidri atzīts 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību; 
pauž pārliecību par to, ka Savienības un 
NATO partnerība ir būtiska, lai risinātu 
drošības problēmas, ar kurām saskaras 
Eiropa un tās kaimiņvalstis; uzskata, ka 
Savienības un NATO sadarbībai ir jābūt 
papildinošai un tajā jāņem vērā abu pušu 
īpatnības un loma;

57. atgādina par NATO būtisko lomu 
kolektīvajā aizsardzībā, kā skaidri atzīts 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību; 
pauž pārliecību par to, ka Savienības un 
NATO partnerība ir būtiska, lai risinātu 
drošības problēmas, ar kurām saskaras 
Eiropa un tās kaimiņvalstis; uzskata, ka 
Savienības un NATO sadarbībai ir jābūt 
papildinošai un tajā jāņem vērā abu pušu 
īpatnības un loma; apstiprina, ka ne visas 
ES dalībvalstis ir arī NATO dalībvalstis;

Or. en
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Grozījums Nr. 447
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
57. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

57. atgādina par NATO būtisko lomu 
kolektīvajā aizsardzībā, kā skaidri atzīts 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību; 
pauž pārliecību par to, ka Savienības un 
NATO partnerība ir būtiska, lai risinātu 
drošības problēmas, ar kurām saskaras 
Eiropa un tās kaimiņvalstis; uzskata, ka 
Savienības un NATO sadarbībai ir jābūt 
papildinošai un tajā jāņem vērā abu pušu 
īpatnības un loma;

57. atgādina par NATO būtisko lomu 
kolektīvajā teritoriālajā aizsardzībā, kā 
skaidri atzīts Līgumā par Eiropas 
Savienības darbību; pauž pārliecību par to, 
ka Savienības un NATO partnerība ir 
būtiska, lai risinātu drošības problēmas, ar 
kurām saskaras Eiropa un tās 
kaimiņvalstis; uzskata, ka Savienības un 
NATO sadarbībai ir jābūt papildinošai un 
tajā jāņem vērā abu pušu īpatnības un 
loma;

Or. en

Grozījums Nr. 448
Ioan-Rareş Bogdan

Rezolūcijas priekšlikums
57. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

57. atgādina par NATO būtisko lomu 
kolektīvajā aizsardzībā, kā skaidri atzīts 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību; 
pauž pārliecību par to, ka Savienības un 
NATO partnerība ir būtiska, lai risinātu 
drošības problēmas, ar kurām saskaras 
Eiropa un tās kaimiņvalstis; uzskata, ka 
Savienības un NATO sadarbībai ir jābūt 
papildinošai un tajā jāņem vērā abu pušu 
īpatnības un loma;

57. atgādina par NATO būtisko lomu 
kolektīvajā aizsardzībā, kā skaidri atzīts 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību; 
pauž pārliecību par to, ka Savienības un 
NATO stratēģiskā partnerība ir būtiska, lai 
risinātu drošības problēmas, ar kurām 
saskaras Eiropa un tās kaimiņvalstis; 
uzskata, ka Savienības un NATO 
sadarbībai ir jābūt papildinošai un tajā 
jāņem vērā abu pušu īpatnības un loma;

Or. en

Grozījums Nr. 449
Nikos Androulakis
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Rezolūcijas priekšlikums
57. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

57. atgādina par NATO būtisko lomu 
kolektīvajā aizsardzībā, kā skaidri atzīts 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību; 
pauž pārliecību par to, ka Savienības un 
NATO partnerība ir būtiska, lai risinātu 
drošības problēmas, ar kurām saskaras 
Eiropa un tās kaimiņvalstis; uzskata, ka 
Savienības un NATO sadarbībai ir jābūt 
papildinošai un tajā jāņem vērā abu pušu 
īpatnības un loma;

57. atgādina par NATO būtisko lomu 
kolektīvajā aizsardzībā, kā skaidri atzīts 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību; 
pauž pārliecību par to, ka Savienības un 
NATO partnerība ir būtiska, lai risinātu 
drošības problēmas, ar kurām saskaras 
Eiropa un tās kaimiņvalstis; uzskata, ka 
būtu jānodrošina abpusēji stiprinoša 
Savienības un NATO sadarbība un ka 
tajā ir jāņem vērā abu pušu īpatnības un 
loma;

Or. en

Grozījums Nr. 450
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Rezolūcijas priekšlikums
57. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

57. atgādina par NATO būtisko lomu 
kolektīvajā aizsardzībā, kā skaidri atzīts 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību; 
pauž pārliecību par to, ka Savienības un 
NATO partnerība ir būtiska, lai risinātu 
drošības problēmas, ar kurām saskaras 
Eiropa un tās kaimiņvalstis; uzskata, ka 
Savienības un NATO sadarbībai ir jābūt 
papildinošai un tajā jāņem vērā abu pušu 
īpatnības un loma;

57. uzskata — patiesa Eiropas 
neatkarības politika nozīmētu, ka valstīm, 
kas parakstījušas Ziemeļatlantijas līgumu, 
būtu jāizstājas no NATO; ļoti cer uz 
Eiropas tautu alianses veidošanos, kas 
garantētu Eiropai drošību, kā arī 
diplomātisku un stratēģisku neatkarību 
alianses locekļiem; prasa veidot 
stratēģiskas partnerattiecības ar Krieviju 
un ar ASV, kuru pamatā ir Eiropas 
tautām kopīgu interešu aizsardzība;

Or. fr

Grozījums Nr. 451
Raphaël Glucksmann

Rezolūcijas priekšlikums
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57.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

57.a ir noraizējies par solidaritātes 
trūkumu un par saspīlējuma pieaugumu 
NATO dalībvalstu attiecībās, jo dažu 
valstu rīcība vājina citu valstu drošību; 
šaubās par ASV valdības apņemšanos 
veidot vienotu transatlantisku drošības 
sistēmu; atzīmē, ka viena no NATO 
dalībvalstīm sadarbojas ar Krieviju, lai 
atbruņotu mūsu sabiedrotos karā pret 
ISIS Sīrijā; aicina dalībvalstis novērst 
pretrunīgu interešu veidošanos un 
saglabāt NATO vienotību;

Or. en

Grozījums Nr. 452
Kris Peeters, Kinga Gál, Radosław Sikorski, Jerzy Buzek

Rezolūcijas priekšlikums
57.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

57.a atzinīgi vērtē politisko dialogu 
starp ES un NATO, kas pēdējā laikā ir 
kļuvis vēl intensīvāks un norisinās gan 
oficiālos, gan neformālos forumos un kas 
joprojām ir būtiski svarīgs instruments, ar 
ko stiprināt savstarpēju uzticēšanos, vairot 
pārliecību, kā arī zināšanas un izpratni 
parlamentu līmenī par galvenajiem 
jautājumiem, kuri skar Eiropas un 
Atlantijas reģiona drošību attiecībās ar 
NATO sabiedrotajiem un ES dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 453
Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Loucas Fourlas

Rezolūcijas priekšlikums
58. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

58. ņem vērā Savienības un ANO 
partnerības nozīmi starptautisko konfliktu 
risināšanā un miera veidošanas darbībās; 
aicina abas organizācijas vēl vairāk 
koordinēt centienus teritorijās, kurās tās 
izvieto svarīgas civilās un militārās misijas, 
lai izvairītos no darbību dublēšanās un 
palielinātu sinerģiju;

58. atzīmē, ka Savienības un ANO 
partnerība ir svarīga starptautisko 
konfliktu risināšanai, izmantojot spēkā 
esošos sarunu formātus, par kuriem ir 
panākta vienošanās un kuru pamatā ir 
starptautisko tiesību, ANO Statūtu un 
EDSO 1975. gada Helsinku Nobeiguma 
akta normas un principi, un tā ir svarīga 
arī miera veidošanas darbībām;  aicina 
abas organizācijas vēl vairāk koordinēt 
centienus teritorijās, kurās tās izvieto 
svarīgas civilās un militārās misijas, lai 
izvairītos no darbību dublēšanās un 
palielinātu sinerģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 454
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
58. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

58. ņem vērā Savienības un ANO 
partnerības nozīmi starptautisko konfliktu 
risināšanā un miera veidošanas darbībās; 
aicina abas organizācijas vēl vairāk 
koordinēt centienus teritorijās, kurās tās 
izvieto svarīgas civilās un militārās misijas, 
lai izvairītos no darbību dublēšanās un 
palielinātu sinerģiju;

58. atzīmē, ka Savienības un ANO 
partnerība ir svarīga starptautisko 
konfliktu risināšanai un miera veidošanas 
darbībām; aicina abas organizācijas vēl 
vairāk koordinēt centienus teritorijās, kurās 
tās izvieto svarīgas civilās un militārās 
misijas, lai izvairītos no darbību 
dublēšanās un palielinātu sinerģiju; 
mudina dalībvalstis dot lielāku 
ieguldījumu ANO miera uzturēšanas 
darbībā un aicina ES iestādes tām šajā 
ziņā palīdzēt;

Or. en

Grozījums Nr. 455
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
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Majorino, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Rezolūcijas priekšlikums
59. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

59. uzstāj, ka Savienībai ir svarīgi 
sadarboties ar citām starptautiskām 
struktūrām, jo īpaši Āfrikas Savienību un 
EDSO; uzskata, ka ES arī būtu jāpastiprina 
dialogs un sadarbība ar šī reģiona valstīm 
un reģiona un apakšreģionu organizācijām;

59. uzstāj, ka Savienībai ir svarīgi 
sadarboties ar citām starptautiskām 
struktūrām, jo īpaši Āfrikas Savienību un 
EDSO; uzskata, ka ES arī būtu jāpastiprina 
dialogs un sadarbība ar šī reģiona valstīm 
un reģiona un apakšreģionu organizācijām; 
turklāt uzskata, ka stabila un mierīga 
atmosfēra Savienības kaimiņvalstīs ir 
būtiski svarīgs faktors, lai stabilizētu 
reģionu, aizsargātu iedzīvotājus, 
saglabātu mieru un nepieļautu konfliktus; 
ar nožēlu atzīmē, ka Eiropadomei 
neizdevās panākt progresu jautājumā par 
Savienības paplašināšanos 
Rietumbalkānu virzienā, jo īpaši 
jautājumā par iestāšanās sarunu sākšanu 
ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju; 
mudina dalībvalstis, Padomi un Eiropas 
Komisiju uzturēt ciešas attiecības ar 
Rietumbalkānu valstīm, tā pildot saistības, 
ko ES iepriekš apņēmās īstenot šo valstu 
Eiropas perspektīvas kontekstā; atbalstīt 
šo valstu īstenotās reformas, kas vērstas 
uz dalībai Eiropas Savienībā noteikto 
Kopenhāgenas kritēriju izpildi; 
nodrošināt, ka katra valsts tiek vērtēta pēc 
tā, ciktāl tai faktiski ir izdevies šīs 
prasības izpildīt; uzturēt spēkā ticamu 
paplašināšanās sistēmu un panākt vēl 
ciešāku reģiona integrāciju, lai 
nodrošinātu Rietumbalkānu stabilu un 
mierīgu veidošanos par stratēģisku 
Eiropas Savienības partneri;

Or. en

Grozījums Nr. 456
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani
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Rezolūcijas priekšlikums
59. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

59. uzstāj, ka Savienībai ir svarīgi 
sadarboties ar citām starptautiskām 
struktūrām, jo īpaši Āfrikas Savienību un 
EDSO; uzskata, ka ES arī būtu jāpastiprina 
dialogs un sadarbība ar šī reģiona valstīm 
un reģiona un apakšreģionu organizācijām;

59. uzstāj, ka Savienībai ir svarīgi 
sadarboties ar citām starptautiskām 
struktūrām, jo īpaši Āfrikas Savienību un 
EDSO; uzskata, ka ES arī būtu jāpastiprina 
dialogs un sadarbība ar trešām valstīm, 
kuras atbalsta ES vērtības un stratēģiskās 
prioritātes, un reģiona un apakšreģionu 
organizācijām;

Or. fr

Grozījums Nr. 457
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Rezolūcijas priekšlikums
59. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

59. uzstāj, ka Savienībai ir svarīgi 
sadarboties ar citām starptautiskām 
struktūrām, jo īpaši Āfrikas Savienību un 
EDSO; uzskata, ka ES arī būtu jāpastiprina 
dialogs un sadarbība ar šī reģiona valstīm 
un reģiona un apakšreģionu organizācijām;

59. uzstāj, ka Savienībai ir svarīgi 
sadarboties ar citām starptautiskām 
struktūrām, jo īpaši EDSO un Āfrikas 
Savienību; uzskata, ka ES arī būtu 
jāpastiprina dialogs un sadarbība ar šī 
reģiona valstīm un reģiona un 
apakšreģionu organizācijām;

Or. en

Grozījums Nr. 458
Joachim Schuster

Rezolūcijas priekšlikums
59.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

59.a uzskata, ka, ņemot vērā augošos 
konfliktus ar Krieviju, Eiropā ir vajadzīga 
jauna spriedzes mazināšanas politika, 
kurā ņemtas vērā ES Austrumeiropas 
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dalībvalstu un Austrumu partnervalstu 
drošības vajadzības un Krievijas izjustā 
apdraudētība; tādēļ aicina stiprināt EDSO 
lomu kā pamatu NATO un Kolektīvās 
drošības līguma organizācijas (CSTO) 
dialogam par jaunu sadarbību drošības 
jomā un jaunu drošības arhitektūru 
Eiropā, kā arī par ekonomisko sadarbību 
starp ES un Eirāzijas Ekonomisko 
savienību; turklāt aicina pilnveidot 
dialogu ANO līmenī, jo īpaši, lai 
mudinātu Ķīnu un citas valstis palielināt 
ieroču kontroli un globālo atbruņošanos 
gan attiecībā uz kodolieročiem, gan 
konvencionālajiem ieročiem, kā arī ieroču 
neizplatīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 459
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Rezolūcijas priekšlikums
60. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

60. paralēli institucionālai sadarbībai 
un partnerībām atbalsta to, ka tiek 
apvienoti dažādi elastīgi, daudzpusīgi, 
atvērti un vienlaikus operatīvi, vērienīgi 
un prasīgi sadarbības formāti gan ES, 
NATO un ANO struktūru satvarā, gan 
ārpus tām, jo tas varētu veicināt iesaisti 
kopīgās operācijās un tādējādi stiprināt 
Savienības darbības stratēģisko 
autonomiju; šajā sakarībā uzsver, ka tādi 
sadarbības piemēri kā Eiropas intervences 
iniciatīva, Ziemeļvalstu aizsardzības 
sadarbība (NORDEFCO) un aizvien 
pieaugošā Vācijas un Nīderlandes 
bruņoto spēku integrācija atbilst šai 
dalībvalstu militārās sadarbības 
pastiprināšanas loģikai;

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 460
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Rezolūcijas priekšlikums
60. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

60. paralēli institucionālai sadarbībai 
un partnerībām atbalsta to, ka tiek 
apvienoti dažādi elastīgi, daudzpusīgi, 
atvērti un vienlaikus operatīvi, vērienīgi un 
prasīgi sadarbības formāti gan ES, NATO 
un ANO struktūru satvarā, gan ārpus tām, 
jo tas varētu veicināt iesaisti kopīgās 
operācijās un tādējādi stiprināt Savienības 
darbības stratēģisko autonomiju; šajā 
sakarībā uzsver, ka tādi sadarbības 
piemēri kā Eiropas intervences iniciatīva, 
Ziemeļvalstu aizsardzības sadarbība 
(NORDEFCO) un aizvien pieaugošā 
Vācijas un Nīderlandes bruņoto spēku 
integrācija atbilst šai dalībvalstu militārās 
sadarbības pastiprināšanas loģikai;

60. paralēli institucionālai sadarbībai 
un partnerībām atbalsta to, ka tiek 
apvienoti dažādi elastīgi, daudzpusīgi, 
atvērti un vienlaikus operatīvi, vērienīgi un 
prasīgi sadarbības formāti gan ES, NATO 
un ANO struktūru satvarā, gan ārpus tām, 
jo tas varētu veicināt iesaisti kopīgās 
operācijās un tādējādi stiprināt Savienības 
darbības stratēģisko autonomiju;

Or. en

Grozījums Nr. 461
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Rezolūcijas priekšlikums
60. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

60. paralēli institucionālai sadarbībai 
un partnerībām atbalsta to, ka tiek 
apvienoti dažādi elastīgi, daudzpusīgi, 
atvērti un vienlaikus operatīvi, vērienīgi un 
prasīgi sadarbības formāti gan ES, NATO 
un ANO struktūru satvarā, gan ārpus tām, 
jo tas varētu veicināt iesaisti kopīgās 
operācijās un tādējādi stiprināt Savienības 
darbības stratēģisko autonomiju; šajā 
sakarībā uzsver, ka tādi sadarbības piemēri 
kā Eiropas intervences iniciatīva, 
Ziemeļvalstu aizsardzības sadarbība 
(NORDEFCO) un aizvien pieaugošā 

60. paralēli institucionālai sadarbībai 
un partnerībām atbalsta to, ka tiek 
apvienoti dažādi elastīgi, daudzpusīgi, 
atvērti un vienlaikus operatīvi, vērienīgi un 
prasīgi sadarbības formāti gan ES, NATO 
un ANO struktūru satvarā, gan ārpus tām, 
jo tas varētu veicināt iesaisti kopīgās 
operācijās un tādējādi stiprināt Savienības 
darbības autonomiju; šajā sakarībā uzsver, 
ka tādi sadarbības piemēri kā Eiropas 
intervences iniciatīva, Ziemeļvalstu 
aizsardzības sadarbība (NORDEFCO), 
Apvienotie ekspedīcijas spēki un aizvien 
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Vācijas un Nīderlandes bruņoto spēku 
integrācija atbilst šai dalībvalstu militārās 
sadarbības pastiprināšanas loģikai;

pieaugošā Vācijas un Nīderlandes bruņoto 
spēku integrācija atbilst šai dalībvalstu 
militārās sadarbības pastiprināšanas 
loģikai;

Or. en

Grozījums Nr. 462
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Rezolūcijas priekšlikums
60. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

60. paralēli institucionālai sadarbībai 
un partnerībām atbalsta to, ka tiek 
apvienoti dažādi elastīgi, daudzpusīgi, 
atvērti un vienlaikus operatīvi, vērienīgi un 
prasīgi sadarbības formāti gan ES, NATO 
un ANO struktūru satvarā, gan ārpus tām, 
jo tas varētu veicināt iesaisti kopīgās 
operācijās un tādējādi stiprināt Savienības 
darbības stratēģisko autonomiju; šajā 
sakarībā uzsver, ka tādi sadarbības piemēri 
kā Eiropas intervences iniciatīva, 
Ziemeļvalstu aizsardzības sadarbība 
(NORDEFCO) un aizvien pieaugošā 
Vācijas un Nīderlandes bruņoto spēku 
integrācija atbilst šai dalībvalstu militārās 
sadarbības pastiprināšanas loģikai;

60. paralēli institucionālai sadarbībai 
un partnerībām atbalsta to, ka tiek 
apvienoti dažādi elastīgi, daudzpusīgi, 
atvērti un vienlaikus operatīvi, vērienīgi un 
prasīgi sadarbības formāti gan ES, NATO 
un ANO struktūru satvarā, gan ārpus tām, 
jo tas varētu veicināt iesaisti kopīgās 
operācijās un tādējādi stiprināt Savienības 
operatīvos mērķus; šajā sakarībā uzsver, 
ka tādi sadarbības piemēri kā Eiropas 
intervences iniciatīva, Ziemeļvalstu 
aizsardzības sadarbība (NORDEFCO), 
Višegradas grupa un aizvien pieaugošā 
Vācijas un Nīderlandes bruņoto spēku 
integrācija atbilst šai dalībvalstu militārās 
sadarbības pastiprināšanas loģikai;

Or. en

Grozījums Nr. 463
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Rezolūcijas priekšlikums
60. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

60. paralēli institucionālai sadarbībai 
un partnerībām atbalsta to, ka tiek 
apvienoti dažādi elastīgi, daudzpusīgi, 
atvērti un vienlaikus operatīvi, vērienīgi un 

60. paralēli institucionālai sadarbībai 
un partnerībām atbalsta to, ka tiek 
apvienoti dažādi elastīgi, daudzpusīgi, 
atvērti un vienlaikus operatīvi, vērienīgi un 
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prasīgi sadarbības formāti gan ES, NATO 
un ANO struktūru satvarā, gan ārpus tām, 
jo tas varētu veicināt iesaisti kopīgās 
operācijās un tādējādi stiprināt Savienības 
darbības stratēģisko autonomiju; šajā 
sakarībā uzsver, ka tādi sadarbības piemēri 
kā Eiropas intervences iniciatīva, 
Ziemeļvalstu aizsardzības sadarbība 
(NORDEFCO) un aizvien pieaugošā 
Vācijas un Nīderlandes bruņoto spēku 
integrācija atbilst šai dalībvalstu militārās 
sadarbības pastiprināšanas loģikai;

prasīgi sadarbības formāti gan ES, NATO, 
EDSO un ANO struktūru satvarā, gan 
ārpus tām, jo tas varētu veicināt iesaisti 
kopīgās operācijās un tādējādi stiprināt 
Savienības darbības stratēģisko 
autonomiju; šajā sakarībā uzsver, ka tādi 
sadarbības piemēri kā Eiropas intervences 
iniciatīva, Ziemeļvalstu aizsardzības 
sadarbība (NORDEFCO) un aizvien 
pieaugošā Vācijas un Nīderlandes bruņoto 
spēku integrācija atbilst šai dalībvalstu 
militārās sadarbības pastiprināšanas 
loģikai;

Or. en

Grozījums Nr. 464
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
60. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

60. paralēli institucionālai sadarbībai 
un partnerībām atbalsta to, ka tiek 
apvienoti dažādi elastīgi, daudzpusīgi, 
atvērti un vienlaikus operatīvi, vērienīgi un 
prasīgi sadarbības formāti gan ES, NATO 
un ANO struktūru satvarā, gan ārpus tām, 
jo tas varētu veicināt iesaisti kopīgās 
operācijās un tādējādi stiprināt Savienības 
darbības stratēģisko autonomiju; šajā 
sakarībā uzsver, ka tādi sadarbības piemēri 
kā Eiropas intervences iniciatīva, 
Ziemeļvalstu aizsardzības sadarbība 
(NORDEFCO) un aizvien pieaugošā 
Vācijas un Nīderlandes bruņoto spēku 
integrācija atbilst šai dalībvalstu militārās 
sadarbības pastiprināšanas loģikai;

60. paralēli institucionālai sadarbībai 
un partnerībām atbalsta to, ka tiek 
apvienoti dažādi elastīgi, daudzpusīgi, 
atvērti un vienlaikus operatīvi, vērienīgi un 
prasīgi sadarbības formāti gan ES, NATO 
un ANO struktūru satvarā, gan ārpus tām, 
jo tas varētu veicināt iesaisti kopīgās 
operācijās un tādējādi stiprināt KĀDP un 
KDAP; šajā sakarībā uzsver, ka tādi 
sadarbības piemēri kā Eiropas intervences 
iniciatīva, Ziemeļvalstu aizsardzības 
sadarbība (NORDEFCO) un aizvien 
pieaugošā Vācijas un Nīderlandes bruņoto 
spēku integrācija atbilst šai dalībvalstu 
militārās sadarbības pastiprināšanas 
loģikai;

Or. en

Grozījums Nr. 465
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
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Majorino, Joachim Schuster, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Rezolūcijas priekšlikums
60.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

60.a uzsver — lai cīnītos pret 
kodolieroču izplatīšanas draudiem, 
svarīga nozīme ir daudzpusējām sarunām 
starp Eiropas Savienību un iesaistītajām 
pusēm; mudina ievērot nukleārajā jomā 
noslēgtos līgumus, atbalstīt jauna līguma 
slēgšanu, ar kuru tiktu aizstāts Līgums 
par vidējas un tuvas darbības 
kodolieročiem (INF), un 2020. gadā 
atjaunot Neizplatīšanas līgumu (KNL);

Or. en

Grozījums Nr. 466
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
60.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

60.a atzīst, ka politiskajai un 
ekonomiskajai stabilitātei, kā arī 
militārajām spējām un sadarbībai 
Subsahāras Āfrikā ir būtiska nozīme, lai 
mazinātu džihādistu aktivitātes 
palielināšanos un migrācijas krīzes un 
cīnītos pret ekstrēmisma izplatīšanos un 
ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 467
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
60.b punkts (jauns)



PE643.151v01-00 98/110 AM\1192396LV.docx

LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

60.b atzīst un atbalsta ES robežu 
palīdzības misiju (EUBAM) Lībijā, kura 
palīdzējusi īstenot pāreju uz demokrātiju 
un kuras darbs vērsts uz apmācību, 
konsultēšanu un Lībijas robežu drošības 
attīstīšanu sauszemes, gaisa un jūras 
teritorijā;

Or. en

Grozījums Nr. 468
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Rezolūcijas priekšlikums
60.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

60.c turklāt aicina ES pieturēties pie 
savām Ceturtajā ES un Āfrikas augstākā 
līmeņa sanāksmē paustajām saistībām 
atbalstīt ekonomisko un politisko 
stabilitāti un turpināt atbalstīt Āfrikas 
rezerves spēku spējas;

Or. en

Grozījums Nr. 469
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Rezolūcijas priekšlikums
60.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

60.d iesaka dalībvalstīm izraudzīties 
NATO standartiem atbilstošas ieroču 
sistēmas un munīciju, lai uzturētu 
sabiedroto spēku sadarbspēju;

Or. en
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Grozījums Nr. 470
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Rezolūcijas priekšlikums
60.e punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

60.e mudina dalībvalstis turpināt 
sadarbību ar ĀS un turpināt pildīt jau 
uzņemtās saistības;

Or. en

Grozījums Nr. 471
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Rezolūcijas priekšlikums
60.f punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

60.f mudina dalībvalstis turpināt 
sadarboties ar ASEAN valstīm visos 
aspektos, par kuriem jau ir panākta 
vienošanās, turklāt uzsver nepieciešamību 
sadarboties ekonomikas jomā un 
terorisma apkarošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 472
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
60.g punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

60.g atzīst polārā loka augošo nozīmi 
no politiskā, ekonomiskā, vides, drošības 
un stratēģiskā viedokļa un mudina 
dalībvalstis turpināt sadarbību ar Arktikas 
Padomi visos jautājumos, kas skar ES 
intereses, un veidot vispusīgu stratēģiju 
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attiecībā uz šo reģionu;

Or. en

Grozījums Nr. 473
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Rezolūcijas priekšlikums
61. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

61. uzskata, ka progress Eiropas 
aizsardzības jomā paver ceļu svarīgām 
strukturālām izmaiņām; pieņem zināšanai 
paziņojumu par Eiropas Komisijas 
Aizsardzības un kosmosa 
ģenerāldirektorāta izveidi un to, ka tas ir 
iekļauts iekšējā tirgus komisāra atbildības 
jomā; norāda, ka šim jaunajam 
ģenerāldirektorātam vajadzētu būt 
atbildīgam par to, lai atbalstītu, 
koordinētu vai papildinātu dalībvalstu 
darbības Eiropas aizsardzības jomā un 
tādējādi palīdzētu stiprināt Eiropas 
stratēģisko autonomiju; norāda, ka ir 
noteikti tā pieci galvenie uzdevumi (EAF 
īstenošana un kontrole, atvērta un 
konkurētspējīga Eiropas aizsardzības 
aprīkojuma tirgus izveide, militārās 
mobilitātes rīcības plāna īstenošana, 
spēcīgas un inovatīvas kosmosa nozares 
stiprināšana, turpmākās kosmosa 
programmas īstenošana), bet aicina 
Komisiju sniegt detalizētāku pārskatu par 
jauno ģenerāldirektorātu; vēlas 
noskaidrot, kā varētu veidot saiknes ar 
citām struktūrām, kas aktīvi darbojas 
aizsardzības politikas un citās darbības 
jomās (EAA, EĀDD u. c.);

61. uzskata, ka progress Eiropas 
aizsardzības jomā paver ceļu svarīgām 
strukturālām izmaiņām, tostarp kopējas 
aizsardzības izveidei tuvākajā nākotnē, kā 
paredzēts LES 42. panta 2. punktā; 
uzskata, ka konferencē par Eiropas 
nākotni būs jāskata jautājums par Eiropas 
aizsardzību, pienācīgi reaģējot uz ES 
stratēģiskās vides attīstību, tostarp 
apsverot grozījumus Līgumos;

Or. en

Grozījums Nr. 474
Tonino Picula
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Rezolūcijas priekšlikums
61. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

61. uzskata, ka progress Eiropas 
aizsardzības jomā paver ceļu svarīgām 
strukturālām izmaiņām; pieņem zināšanai 
paziņojumu par Eiropas Komisijas 
Aizsardzības un kosmosa 
ģenerāldirektorāta izveidi un to, ka tas ir 
iekļauts iekšējā tirgus komisāra atbildības 
jomā; norāda, ka šim jaunajam 
ģenerāldirektorātam vajadzētu būt 
atbildīgam par to, lai atbalstītu, koordinētu 
vai papildinātu dalībvalstu darbības 
Eiropas aizsardzības jomā un tādējādi 
palīdzētu stiprināt Eiropas stratēģisko 
autonomiju; norāda, ka ir noteikti tā pieci 
galvenie uzdevumi (EAF īstenošana un 
kontrole, atvērta un konkurētspējīga 
Eiropas aizsardzības aprīkojuma tirgus 
izveide, militārās mobilitātes rīcības plāna 
īstenošana, spēcīgas un inovatīvas kosmosa 
nozares stiprināšana, turpmākās kosmosa 
programmas īstenošana), bet aicina 
Komisiju sniegt detalizētāku pārskatu par 
jauno ģenerāldirektorātu; vēlas noskaidrot, 
kā varētu veidot saiknes ar citām 
struktūrām, kas aktīvi darbojas 
aizsardzības politikas un citās darbības 
jomās (EAA, EĀDD u. c.);

61. uzskata, ka progress Eiropas 
aizsardzības jomā paver ceļu svarīgām 
strukturālām izmaiņām; pieņem zināšanai 
paziņojumu par Eiropas Komisijas 
Aizsardzības un kosmosa 
ģenerāldirektorāta izveidi un to, ka tas ir 
iekļauts iekšējā tirgus komisāra atbildības 
jomā; norāda, ka šim jaunajam 
ģenerāldirektorātam vajadzētu būt 
atbildīgam par to, lai atbalstītu, koordinētu 
vai papildinātu dalībvalstu darbības 
Eiropas aizsardzības jomā un tādējādi 
palīdzētu stiprināt Eiropas stratēģisko 
autonomiju; norāda, ka ir noteikti tā pieci 
galvenie uzdevumi (EAF īstenošana un 
kontrole, atvērta un konkurētspējīga 
Eiropas aizsardzības aprīkojuma tirgus 
izveide, militārās mobilitātes rīcības plāna 
īstenošana, spēcīgas un inovatīvas kosmosa 
nozares stiprināšana, turpmākās kosmosa 
programmas īstenošana), bet aicina 
Komisiju sniegt detalizētāku pārskatu par 
jauno ģenerāldirektorātu; vēlas noskaidrot, 
kā tas koordinēs savu darbību ar citām 
aizsardzības politikas struktūrām, kurām 
ir citas atbildības jomas (EAA, EĀDD 
u. c.), lai maksimāli efektīvi izmantotu 
pieejamos resursus un nodrošinātu 
efektīvu sadarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 475
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
61. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

61. uzskata, ka progress Eiropas 
aizsardzības jomā paver ceļu svarīgām 

61. uzskata, ka progress Eiropas 
aizsardzības jomā paver ceļu svarīgām 
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strukturālām izmaiņām; pieņem zināšanai 
paziņojumu par Eiropas Komisijas 
Aizsardzības un kosmosa 
ģenerāldirektorāta izveidi un to, ka tas ir 
iekļauts iekšējā tirgus komisāra atbildības 
jomā; norāda, ka šim jaunajam 
ģenerāldirektorātam vajadzētu būt 
atbildīgam par to, lai atbalstītu, koordinētu 
vai papildinātu dalībvalstu darbības 
Eiropas aizsardzības jomā un tādējādi 
palīdzētu stiprināt Eiropas stratēģisko 
autonomiju; norāda, ka ir noteikti tā pieci 
galvenie uzdevumi (EAF īstenošana un 
kontrole, atvērta un konkurētspējīga 
Eiropas aizsardzības aprīkojuma tirgus 
izveide, militārās mobilitātes rīcības plāna 
īstenošana, spēcīgas un inovatīvas kosmosa 
nozares stiprināšana, turpmākās kosmosa 
programmas īstenošana), bet aicina 
Komisiju sniegt detalizētāku pārskatu par 
jauno ģenerāldirektorātu; vēlas noskaidrot, 
kā varētu veidot saiknes ar citām 
struktūrām, kas aktīvi darbojas 
aizsardzības politikas un citās darbības 
jomās (EAA, EĀDD u. c.);

strukturālām izmaiņām; pieņem zināšanai 
paziņojumu par Eiropas Komisijas 
Aizsardzības un kosmosa 
ģenerāldirektorāta izveidi un to, ka tas ir 
iekļauts iekšējā tirgus komisāra atbildības 
jomā; norāda, ka šim jaunajam 
ģenerāldirektorātam vajadzētu būt 
atbildīgam par to, lai atbalstītu, koordinētu 
vai papildinātu dalībvalstu darbības 
Eiropas aizsardzības jomā; norāda, ka ir 
noteikti tā pieci galvenie uzdevumi (EAF 
īstenošana un kontrole, atvērta un 
konkurētspējīga Eiropas aizsardzības 
aprīkojuma tirgus izveide, militārās 
mobilitātes rīcības plāna īstenošana, 
spēcīgas un inovatīvas kosmosa nozares 
stiprināšana, turpmākās kosmosa 
programmas īstenošana), bet aicina 
Komisiju sniegt detalizētāku pārskatu par 
jauno ģenerāldirektorātu; vēlas noskaidrot, 
kā tas koordinēs savu darbību ar citām 
aizsardzības politikas struktūrām, kurām ir 
citas atbildības jomas (EAA, EĀDD u. c.) 
un kādas iniciatīvas tas uzņemsies, lai 
īstenotu 2009. gada aizsardzības tiesību 
aktu paketi un citus topošā Eiropas 
aizsardzības tirgus un eksporta kontroles 
regulatīvos aspektus;

Or. en

Grozījums Nr. 476
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Rezolūcijas priekšlikums
61. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

61. uzskata, ka progress Eiropas 
aizsardzības jomā paver ceļu svarīgām 
strukturālām izmaiņām; pieņem zināšanai 
paziņojumu par Eiropas Komisijas 
Aizsardzības un kosmosa 
ģenerāldirektorāta izveidi un to, ka tas ir 
iekļauts iekšējā tirgus komisāra atbildības 
jomā; norāda, ka šim jaunajam 
ģenerāldirektorātam vajadzētu būt 

61. iebilst pret Eiropas Komisijas 
Aizsardzības un kosmosa 
ģenerāldirektorāta izveidi un to, ka tas ir 
iekļauts iekšējā tirgus komisāra atbildības 
jomā; norāda, ka šim jaunajam 
ģenerāldirektorātam vajadzētu būt 
atbildīgam par to, lai atbalstītu, koordinētu 
vai papildinātu dalībvalstu darbības 
Eiropas aizsardzības jomā un tādējādi 
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atbildīgam par to, lai atbalstītu, koordinētu 
vai papildinātu dalībvalstu darbības 
Eiropas aizsardzības jomā un tādējādi 
palīdzētu stiprināt Eiropas stratēģisko 
autonomiju; norāda, ka ir noteikti tā pieci 
galvenie uzdevumi (EAF īstenošana un 
kontrole, atvērta un konkurētspējīga 
Eiropas aizsardzības aprīkojuma tirgus 
izveide, militārās mobilitātes rīcības plāna 
īstenošana, spēcīgas un inovatīvas kosmosa 
nozares stiprināšana, turpmākās kosmosa 
programmas īstenošana), bet aicina 
Komisiju sniegt detalizētāku pārskatu par 
jauno ģenerāldirektorātu; vēlas noskaidrot, 
kā varētu veidot saiknes ar citām 
struktūrām, kas aktīvi darbojas 
aizsardzības politikas un citās darbības 
jomās (EAA, EĀDD u. c.);

palīdzētu stiprināt Eiropas stratēģisko 
autonomiju; norāda, ka ir noteikti tā pieci 
galvenie uzdevumi (EAF īstenošana un 
kontrole, atvērta un konkurētspējīga 
Eiropas aizsardzības aprīkojuma tirgus 
izveide, militārās mobilitātes rīcības plāna 
īstenošana, spēcīgas un inovatīvas kosmosa 
nozares stiprināšana, turpmākās kosmosa 
programmas īstenošana), bet aicina 
Komisiju sniegt detalizētāku pārskatu par 
jauno ģenerāldirektorātu; vēlas noskaidrot, 
kā tas koordinēs savu darbību ar citām 
aizsardzības politikas struktūrām, kurām ir 
citas atbildības jomas (EAA, EĀDD u. c.);

Or. fr

Grozījums Nr. 477
Kris Peeters

Rezolūcijas priekšlikums
61. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

61. uzskata, ka progress Eiropas 
aizsardzības jomā paver ceļu svarīgām 
strukturālām izmaiņām; pieņem zināšanai 
paziņojumu par Eiropas Komisijas 
Aizsardzības un kosmosa 
ģenerāldirektorāta izveidi un to, ka tas ir 
iekļauts iekšējā tirgus komisāra atbildības 
jomā; norāda, ka šim jaunajam 
ģenerāldirektorātam vajadzētu būt 
atbildīgam par to, lai atbalstītu, koordinētu 
vai papildinātu dalībvalstu darbības 
Eiropas aizsardzības jomā un tādējādi 
palīdzētu stiprināt Eiropas stratēģisko 
autonomiju; norāda, ka ir noteikti tā pieci 
galvenie uzdevumi (EAF īstenošana un 
kontrole, atvērta un konkurētspējīga 
Eiropas aizsardzības aprīkojuma tirgus 
izveide, militārās mobilitātes rīcības plāna 
īstenošana, spēcīgas un inovatīvas kosmosa 

61. uzskata, ka progress Eiropas 
aizsardzības jomā paver ceļu svarīgām 
strukturālām izmaiņām; atzinīgi vērtē 
paziņojumu par Eiropas Komisijas 
Aizsardzības un kosmosa 
ģenerāldirektorāta izveidi un to, ka tas ir 
iekļauts iekšējā tirgus komisāra atbildības 
jomā; norāda, ka šim jaunajam 
ģenerāldirektorātam vajadzētu būt 
atbildīgam par to, lai atbalstītu, koordinētu 
vai papildinātu dalībvalstu darbības 
Eiropas aizsardzības jomā un tādējādi 
palīdzētu stiprināt Eiropas stratēģisko 
autonomiju; norāda, ka ir noteikti tā pieci 
galvenie uzdevumi (EAF īstenošana un 
kontrole, atvērta un konkurētspējīga 
Eiropas aizsardzības aprīkojuma tirgus 
izveide, militārās mobilitātes rīcības plāna 
īstenošana, spēcīgas un inovatīvas kosmosa 
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nozares stiprināšana, turpmākās kosmosa 
programmas īstenošana), bet aicina 
Komisiju sniegt detalizētāku pārskatu par 
jauno ģenerāldirektorātu; vēlas noskaidrot, 
kā varētu veidot saiknes ar citām 
struktūrām, kas aktīvi darbojas 
aizsardzības politikas un citās darbības 
jomās (EAA, EĀDD u. c.);

nozares stiprināšana, turpmākās kosmosa 
programmas īstenošana), bet aicina 
Komisiju sniegt detalizētāku pārskatu par 
jauno ģenerāldirektorātu; mudina Komisiju 
iesniegt plānu, kurā būtu izklāstīts, kā tas 
koordinēs savu darbību ar citām 
aizsardzības politikas struktūrām, kurām 
ir citas atbildības jomas (EAA, EĀDD 
u. c.);

Or. en

Grozījums Nr. 478
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Rezolūcijas priekšlikums
61. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

61. uzskata, ka progress Eiropas 
aizsardzības jomā paver ceļu svarīgām 
strukturālām izmaiņām; pieņem zināšanai 
paziņojumu par Eiropas Komisijas 
Aizsardzības un kosmosa 
ģenerāldirektorāta izveidi un to, ka tas ir 
iekļauts iekšējā tirgus komisāra atbildības 
jomā; norāda, ka šim jaunajam 
ģenerāldirektorātam vajadzētu būt 
atbildīgam par to, lai atbalstītu, koordinētu 
vai papildinātu dalībvalstu darbības 
Eiropas aizsardzības jomā un tādējādi 
palīdzētu stiprināt Eiropas stratēģisko 
autonomiju; norāda, ka ir noteikti tā pieci 
galvenie uzdevumi (EAF īstenošana un 
kontrole, atvērta un konkurētspējīga 
Eiropas aizsardzības aprīkojuma tirgus 
izveide, militārās mobilitātes rīcības plāna 
īstenošana, spēcīgas un inovatīvas kosmosa 
nozares stiprināšana, turpmākās kosmosa 
programmas īstenošana), bet aicina 
Komisiju sniegt detalizētāku pārskatu par 
jauno ģenerāldirektorātu; vēlas noskaidrot, 
kā varētu veidot saiknes ar citām 
struktūrām, kas aktīvi darbojas 
aizsardzības politikas un citās darbības 
jomās (EAA, EĀDD u. c.);

61. uzskata, ka par progresu Eiropas 
aizsardzības jomā liecina strukturālās 
izmaiņas; pieņem zināšanai paziņojumu 
par Eiropas Komisijas Aizsardzības un 
kosmosa ģenerāldirektorāta izveidi un to, 
ka tas ir iekļauts iekšējā tirgus komisāra 
atbildības jomā; norāda, ka šim jaunajam 
ģenerāldirektorātam vajadzētu būt 
atbildīgam par to, lai atbalstītu, koordinētu 
vai papildinātu dalībvalstu darbības 
Eiropas aizsardzības jomā;  norāda, ka ir 
noteikti tā pieci galvenie uzdevumi (EAF 
īstenošana un kontrole, atvērta un 
konkurētspējīga Eiropas aizsardzības 
aprīkojuma tirgus izveide, militārās 
mobilitātes rīcības plāna īstenošana, 
spēcīgas un inovatīvas kosmosa nozares 
stiprināšana, turpmākās kosmosa 
programmas īstenošana), bet aicina 
Komisiju sniegt detalizētāku pārskatu par 
jauno ģenerāldirektorātu; vēlas noskaidrot, 
kā tas koordinēs savu darbību ar citām 
aizsardzības politikas struktūrām, kurām 
ir citas atbildības jomas (EAA, EĀDD 
u. c.);
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Or. en

Grozījums Nr. 479
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood

Rezolūcijas priekšlikums
61. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

61. uzskata, ka progress Eiropas 
aizsardzības jomā paver ceļu svarīgām 
strukturālām izmaiņām; pieņem zināšanai 
paziņojumu par Eiropas Komisijas 
Aizsardzības un kosmosa 
ģenerāldirektorāta izveidi un to, ka tas ir 
iekļauts iekšējā tirgus komisāra atbildības 
jomā; norāda, ka šim jaunajam 
ģenerāldirektorātam vajadzētu būt 
atbildīgam par to, lai atbalstītu, koordinētu 
vai papildinātu dalībvalstu darbības 
Eiropas aizsardzības jomā un tādējādi 
palīdzētu stiprināt Eiropas stratēģisko 
autonomiju; norāda, ka ir noteikti tā pieci 
galvenie uzdevumi (EAF īstenošana un 
kontrole, atvērta un konkurētspējīga 
Eiropas aizsardzības aprīkojuma tirgus 
izveide, militārās mobilitātes rīcības plāna 
īstenošana, spēcīgas un inovatīvas kosmosa 
nozares stiprināšana, turpmākās kosmosa 
programmas īstenošana), bet aicina 
Komisiju sniegt detalizētāku pārskatu par 
jauno ģenerāldirektorātu; vēlas noskaidrot, 
kā varētu veidot saiknes ar citām 
struktūrām, kas aktīvi darbojas 
aizsardzības politikas un citās darbības 
jomās (EAA, EĀDD u. c.);

61. uzskata, ka progress Eiropas 
aizsardzības jomā paver ceļu svarīgām 
strukturālām izmaiņām; atzinīgi vērtē 
paziņojumu par Eiropas Komisijas 
Aizsardzības rūpniecības un kosmosa 
ģenerāldirektorāta izveidi un to, ka tas ir 
iekļauts iekšējā tirgus komisāra atbildības 
jomā; norāda, ka šim jaunajam 
ģenerāldirektorātam vajadzētu būt 
atbildīgam par to, lai atbalstītu, koordinētu 
vai papildinātu dalībvalstu darbības 
Eiropas aizsardzības jomā un tādējādi 
palīdzētu stiprināt Eiropas stratēģisko 
autonomiju; norāda, ka ir noteikti tā pieci 
galvenie uzdevumi (EAF īstenošana un 
kontrole, atvērta un konkurētspējīga 
Eiropas aizsardzības aprīkojuma tirgus 
izveide, militārās mobilitātes rīcības plāna 
īstenošana, spēcīgas un inovatīvas kosmosa 
nozares stiprināšana, turpmākās kosmosa 
programmas īstenošana); aicina Komisiju 
sniegt detalizētāku pārskatu par jauno 
ģenerāldirektorātu; vēlas noskaidrot, kā tas 
koordinēs savu darbību ar citām 
aizsardzības politikas struktūrām, kurām 
ir citas atbildības jomas (EAA, EĀDD 
u. c.);

Or. fr

Grozījums Nr. 480
Michael Gahler

Rezolūcijas priekšlikums
61. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

61. uzskata, ka progress Eiropas 
aizsardzības jomā paver ceļu svarīgām 
strukturālām izmaiņām; pieņem zināšanai 
paziņojumu par Eiropas Komisijas 
Aizsardzības un kosmosa 
ģenerāldirektorāta izveidi un to, ka tas ir 
iekļauts iekšējā tirgus komisāra atbildības 
jomā; norāda, ka šim jaunajam 
ģenerāldirektorātam vajadzētu būt 
atbildīgam par to, lai atbalstītu, koordinētu 
vai papildinātu dalībvalstu darbības 
Eiropas aizsardzības jomā un tādējādi 
palīdzētu stiprināt Eiropas stratēģisko 
autonomiju; norāda, ka ir noteikti tā pieci 
galvenie uzdevumi (EAF īstenošana un 
kontrole, atvērta un konkurētspējīga 
Eiropas aizsardzības aprīkojuma tirgus 
izveide, militārās mobilitātes rīcības plāna 
īstenošana, spēcīgas un inovatīvas kosmosa 
nozares stiprināšana, turpmākās kosmosa 
programmas īstenošana), bet aicina 
Komisiju sniegt detalizētāku pārskatu par 
jauno ģenerāldirektorātu; vēlas noskaidrot, 
kā varētu veidot saiknes ar citām 
struktūrām, kas aktīvi darbojas 
aizsardzības politikas un citās darbības 
jomās (EAA, EĀDD u. c.);

61. uzskata, ka progress Eiropas 
aizsardzības jomā paver ceļu svarīgām 
strukturālām izmaiņām; pieņem zināšanai 
paziņojumu par Eiropas Komisijas 
Aizsardzības rūpniecības un kosmosa 
ģenerāldirektorāta izveidi un to, ka tas ir 
iekļauts iekšējā tirgus komisāra atbildības 
jomā; norāda, ka šim jaunajam 
ģenerāldirektorātam vajadzētu būt 
atbildīgam par to, lai atbalstītu, koordinētu 
vai papildinātu dalībvalstu darbības 
Eiropas aizsardzības jomā un tādējādi 
palīdzētu stiprināt Eiropas stratēģisko 
autonomiju; norāda, ka ir noteikti tā pieci 
galvenie uzdevumi (EAF īstenošana un 
kontrole, atvērta un konkurētspējīga 
Eiropas aizsardzības aprīkojuma tirgus 
izveide, militārās mobilitātes rīcības plāna 
īstenošana, spēcīgas un inovatīvas kosmosa 
nozares stiprināšana, turpmākās kosmosa 
programmas īstenošana), bet aicina 
Komisiju sniegt detalizētāku pārskatu par 
jauno ģenerāldirektorātu; vēlas noskaidrot, 
kā tas koordinēs savu darbību ar citām 
aizsardzības politikas struktūrām, kurām 
ir citas atbildības jomas (EAA, EĀDD 
u. c.);

Or. de

Grozījums Nr. 481
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
61. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

61. uzskata, ka progress Eiropas 
aizsardzības jomā paver ceļu svarīgām 
strukturālām izmaiņām; pieņem zināšanai 
paziņojumu par Eiropas Komisijas 
Aizsardzības un kosmosa 
ģenerāldirektorāta izveidi un to, ka tas ir 

61. uzskata, ka progress Eiropas 
aizsardzības jomā paver ceļu svarīgām 
strukturālām izmaiņām; pieņem zināšanai 
paziņojumu par Eiropas Komisijas 
Aizsardzības un kosmosa 
ģenerāldirektorāta izveidi un to, ka tas ir 
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iekļauts iekšējā tirgus komisāra atbildības 
jomā; norāda, ka šim jaunajam 
ģenerāldirektorātam vajadzētu būt 
atbildīgam par to, lai atbalstītu, koordinētu 
vai papildinātu dalībvalstu darbības 
Eiropas aizsardzības jomā un tādējādi 
palīdzētu stiprināt Eiropas stratēģisko 
autonomiju; norāda, ka ir noteikti tā pieci 
galvenie uzdevumi (EAF īstenošana un 
kontrole, atvērta un konkurētspējīga 
Eiropas aizsardzības aprīkojuma tirgus 
izveide, militārās mobilitātes rīcības plāna 
īstenošana, spēcīgas un inovatīvas kosmosa 
nozares stiprināšana, turpmākās kosmosa 
programmas īstenošana), bet aicina 
Komisiju sniegt detalizētāku pārskatu par 
jauno ģenerāldirektorātu; vēlas noskaidrot, 
kā varētu veidot saiknes ar citām 
struktūrām, kas aktīvi darbojas 
aizsardzības politikas un citās darbības 
jomās (EAA, EĀDD u. c.);

iekļauts iekšējā tirgus komisāra atbildības 
jomā; norāda, ka šim jaunajam 
ģenerāldirektorātam vajadzētu būt 
atbildīgam par to, lai atbalstītu, koordinētu 
vai papildinātu dalībvalstu darbības 
Eiropas aizsardzības jomā un tādējādi 
palīdzētu stiprināt Eiropas stratēģisko 
autonomiju; norāda, ka ir noteikti tā pieci 
galvenie uzdevumi (EAF īstenošana un 
kontrole, atvērta un konkurētspējīga 
Eiropas aizsardzības aprīkojuma tirgus 
izveide, militārās mobilitātes rīcības plāna 
īstenošana, spēcīgas un inovatīvas kosmosa 
nozares stiprināšana, turpmākās kosmosa 
programmas īstenošana), bet aicina 
Komisiju sniegt detalizētāku pārskatu par 
jauno ģenerāldirektorātu; uzsver 
nepieciešamību koordinēt darbību ar 
citām aizsardzības politikas struktūrām, 
kurām ir citas atbildības jomas (EAA, 
EĀDD u. c.);

Or. en

Grozījums Nr. 482
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Rezolūcijas priekšlikums
61.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

61.a pieņem zināšanai paziņojumu par 
Eiropas Komisijas Aizsardzības un 
kosmosa ģenerāldirektorāta izveidi, kas 
iekļauts iekšējā tirgus komisāra atbildības 
jomā; norāda, ka šim jaunajam 
ģenerāldirektorātam vajadzētu būt 
atbildīgam par to, lai atbalstītu, 
koordinētu vai papildinātu dalībvalstu 
darbības Eiropas aizsardzības jomā un 
tādējādi palīdzētu stiprināt Eiropas 
stratēģisko autonomiju; norāda, ka ir 
noteikti tā pieci galvenie uzdevumi (EAF 
īstenošana un uzraudzība, atvērta un 
konkurētspējīga Eiropas aizsardzības 
ekipējuma tirgus izveide, militārās 
mobilitātes rīcības plāna īstenošana, 
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spēcīgas un inovatīvas kosmosa nozares 
stiprināšana, turpmākās kosmosa 
programmas īstenošana), bet aicina 
Komisiju sniegt detalizētāku pārskatu par 
jaunā ģenerāldirektorāta lomu un 
uzdevumiem; vēlas noskaidrot, kā tas 
koordinēs savu darbību ar citām 
aizsardzības politikas struktūrām, kurām 
ir citas atbildības jomas (EAA, EĀDD 
u. c.);

Or. en

Grozījums Nr. 483
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Bernard Guetta

Rezolūcijas priekšlikums
61.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

61.a atgādina, ka jaunu struktūru 
izveide, piemēram, ES Drošības padome, 
ko atbalstīja kanclere A. Merkele un 
prezidents E. Makrons, kā arī jauni veidi 
ciešākas koordinācijas nodrošināšanai 
gan pašā Eiropas Savienībā, gan ar 
starptautiskajām iestādēm, varētu veicināt 
efektīvāku lēmumu pieņemšanas procesu 
KĀDP kontekstā; uzskata, ka vienlaikus 
ar šo struktūru izveidi būtu nepieciešami 
mehānismi Eiropas Parlamenta īstenotas 
demokrātiskas kontroles nodrošināšanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 484
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Rezolūcijas priekšlikums
61.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

61.a apņemas nodrošināt ciešu 
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parlamentāro uzraudzību un kontroli 
attiecībā uz Eiropas aizsardzības misijām, 
instrumentiem un iniciatīvām; aicina 
PV/AP, Padomi un attiecīgās Eiropas 
struktūras regulāri sniegt apakškomitejai 
ziņojumus par savu pilnvaru īstenošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 485
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood, Klemen Grošelj

Rezolūcijas priekšlikums
61.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

61.b aicina kā neiztrūkstošu 
papildinājumu 2016. gada globālajai 
stratēģijai izstrādāt Eiropas aizsardzības 
stratēģiju, tādējādi veidojot jauno 
instrumentu un līdzekļu efektīvai 
īstenošanai nepieciešamās 
pamatnostādnes un plānošanas satvaru;

Or. fr

Grozījums Nr. 486
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Rezolūcijas priekšlikums
62. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

62. uzdod priekšsēdētājam šo 
rezolūciju nosūtīt Eiropadomei, Padomei, 
par iekšējo tirgu atbildīgajam komisāram, 
Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un 
drošības politikas jautājumos / Komisijas 
priekšsēdētāja vietniecei, Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ģenerālsekretāram, NATO 
ģenerālsekretāram, kosmosa, drošības un 
aizsardzības jomā strādājošām Eiropas 
Savienības aģentūrām, kā arī dalībvalstu 

62. uzdod priekšsēdētājam šo 
rezolūciju nosūtīt Eiropadomei, Padomei, 
par iekšējo tirgu atbildīgajam komisāram, 
Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un 
drošības politikas jautājumos / Komisijas 
priekšsēdētāja vietniecei, EDSO, 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
ģenerālsekretāram, NATO 
ģenerālsekretāram, kosmosa, drošības un 
aizsardzības jomā strādājošām Eiropas 
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valdībām un parlamentiem. Savienības aģentūrām, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.

Or. en


