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Grozījums Nr. 1
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka starptautiskā vide, ar 
kuru saskaras Savienība, kļūst arvien 
sarežģītāka, un tādēļ Savienībai arvien 
vairāk tiek prasīts uzņemties vadošu lomu 
starptautiskajās norisēs; akcentē Eiropas 
Ārējās darbības dienesta (EĀDD) būtisko 
lomu Savienības ārpolitikas īstenošanā 
Augstā pārstāvja / Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieka vadībā; konstatē, 
ka, palielinoties EĀDD lomai, nav 
atbilstoši palielināts darbinieku skaits; 
prasa nodrošināt pietiekamus 
cilvēkresursus, lai nepakļautu riskam 
Savienības kā globāla rīcībspēka 
efektivitāti;

1. norāda, ka Eiropas Savienības 
dalībvalstis saskaras ar aizvien sarežģītāku 
starptautisko vidi, kas uzsver 
nepieciešamību pēc koordinētas 
dalībvalstu reakcijas, nevis Eiropas Ārējās 
darbības dienesta (EĀDD) centralizētas 
politikas veidošanas Eiropas Savienības 
līmenī; prasa samazināt EĀDD pieejamos 
resursus un palielināt dalībvalstu 
autonomiju savas ārpolitikas noteikšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Urmas Paet

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka EĀDD ir būtiska 
nozīme ES ārpolitikas saskaņotības 
nodrošināšanā; uzsver arī vajadzību 
nodrošināt nepieciešamos resursus, lai 
sekmīgi īstenotu efektīvu ES drošības un 
aizsardzības politiku;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina EĀDD apsvērt iespēju 
izveidot amata vietas vietējiem 
darbiniekiem, kuru pienākumos būtu 
ziņot par likumdošanas darbu valstīs, kas 
ietilpst stratēģisko interešu lokā (jo īpaši 
pievienošanās sarunvalstīs un Austrumu 
partnerības valstīs), lai vairotu Savienības 
izpratni par kaimiņvalstīm un to 
pietuvināšanos acquis;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 4
Urmas Paet

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina EĀDD apsvērt iespēju 
izveidot amata vietas vietējiem 
darbiniekiem, kuru pienākumos būtu ziņot 
par likumdošanas darbu valstīs, kas ietilpst 
stratēģisko interešu lokā (jo īpaši 
pievienošanās sarunvalstīs un Austrumu 
partnerības valstīs), lai vairotu Savienības 
izpratni par kaimiņvalstīm un to 
pietuvināšanos acquis;

2. aicina EĀDD izveidot amata vietas 
vietējiem darbiniekiem, kuru pienākumos 
būtu ziņot par likumdošanas darbu valstīs, 
kas ietilpst stratēģisko interešu lokā (jo 
īpaši pievienošanās sarunvalstīs un 
Austrumu partnerības valstīs), lai vairotu 
Savienības izpratni par kaimiņvalstīm un to 
pietuvināšanos acquis;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Nikos Androulakis

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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2.a norāda, ka konstatētās kļūdas 
iepirkumos bija saistītas ar svarīgu 
publiskā iepirkuma noteikumu 
pārkāpumiem, piemēram, nepareizu 
konkursa procedūru vai piedāvājumu 
novērtēšanu, kas ietekmē iepirkuma 
procedūras rezultātus, būtiskām līgumu 
darbības jomas izmaiņām un līgumu 
mākslīgu sadalīšanu, kā arī ar 
trūkstošiem vai nepilnīgiem iepirkuma 
procedūras dokumentiem; aicina EĀDD 
nekavējoties novērst konstatētās kļūdas 
iepirkumos;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Robert Biedroń, Nikos Androulakis, Tanja Fajon, Attila Ara-Kovács, Neena Gill, 
Demetris Papadakis

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina EĀDD attiecībā uz visiem 
publiskajiem izdevumiem ievērot 
dzimumu līdztiesības principu budžeta 
plānošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Robert Biedroń, Nikos Androulakis, Tanja Fajon, Attila Ara-Kovács, Neena Gill, 
Demetris Papadakis

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b atgādina, ka integrēta pieeja 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai ir 
tāda politikas procesu (re)organizēšana, 
uzlabošana, attīstīšana un novērtēšana, 
ka politikas veidošanā iesaistītie 
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dalībnieki visos politikas līmeņos un visos 
posmos iekļauj dzimumu līdztiesības 
perspektīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka, neraugoties uz pēdējo 
gadu pozitīvajām tendencēm, EĀDD 
darbinieku vidū joprojām vērojama 
nelīdzsvarota dzimumu un ģeogrāfiskā 
pārstāvība; atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai dažādās amata kategorijās 
un pakāpēs, jo īpaši vidējā un augstākā 
līmeņa vadītāju līmenī, personāla sastāvā 
būtu nodrošināts dzimumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes līdzsvars; norāda 
arī uz to, ka delegāciju vadītāju vidū ir 
pārlieku pārstāvēti dalībvalstu diplomāti; 
aicina turpināt centienus novērst šo 
nelīdzsvarotību;

3. norāda, ka diplomātiskie amati 
visos līmeņos būtu jāaizpilda, 
pamatojoties tikai uz kvalifikāciju un 
spējām, un ka visi citi atlases un pēc tam 
iecelšanas amatā kritēriji noved pie 
sociālās inženierijas;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Malik Azmani

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka, neraugoties uz pēdējo 
gadu pozitīvajām tendencēm, EĀDD 
darbinieku vidū joprojām vērojama 
nelīdzsvarota dzimumu un ģeogrāfiskā 
pārstāvība; atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai dažādās amata kategorijās 
un pakāpēs, jo īpaši vidējā un augstākā 

3. norāda, ka, neraugoties uz pēdējo 
gadu pozitīvajām tendencēm, EĀDD 
darbinieku vidū joprojām vērojama 
nelīdzsvarota dzimumu un ģeogrāfiskā 
pārstāvība; atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai dažādās amata kategorijās 
un pakāpēs, jo īpaši vidējā un augstākā 
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līmeņa vadītāju līmenī, personāla sastāvā 
būtu nodrošināts dzimumu un ģeogrāfiskās 
izcelsmes līdzsvars; norāda arī uz to, ka 
delegāciju vadītāju vidū ir pārlieku 
pārstāvēti dalībvalstu diplomāti; aicina 
turpināt centienus novērst šo 
nelīdzsvarotību;

līmeņa vadītāju līmenī, personāla sastāvā 
būtu nodrošināts dzimumu un ģeogrāfiskās 
izcelsmes līdzsvars; prasa turpināt 
centienus novērst šo nelīdzsvarotību;

Or. fr

Grozījums Nr. 10
Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka, neraugoties uz pēdējo 
gadu pozitīvajām tendencēm, EĀDD 
darbinieku vidū joprojām vērojama 
nelīdzsvarota dzimumu un ģeogrāfiskā 
pārstāvība; atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai dažādās amata kategorijās 
un pakāpēs, jo īpaši vidējā un augstākā 
līmeņa vadītāju līmenī, personāla sastāvā 
būtu nodrošināts dzimumu un ģeogrāfiskās 
izcelsmes līdzsvars; norāda arī uz to, ka 
delegāciju vadītāju vidū ir pārlieku 
pārstāvēti dalībvalstu diplomāti; aicina 
turpināt centienus novērst šo 
nelīdzsvarotību;

3. norāda, ka, neraugoties uz pēdējo 
gadu pozitīvajām tendencēm, EĀDD 
darbinieku vidū joprojām vērojama 
nelīdzsvarota dzimumu un ģeogrāfiskā 
pārstāvība; atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai dažādās amata kategorijās 
un pakāpēs, jo īpaši vidējā un augstākā 
līmeņa vadītāju līmenī, personāla sastāvā 
būtu nodrošināts dzimumu un ģeogrāfiskās 
izcelsmes līdzsvars; pauž sašutumu par to, 
ka EĀDD vidējā līmeņa vadītāju amatos 
vīrieši ir 75 % un sievietes — 25 %, 
savukārt augstākās vadības līmenī vīrieši 
ir 87 %, savukārt sievietes — 13 %; aicina 
EĀDD atjaunināt Dzimumu līdztiesības 
un vienlīdzīgu iespēju stratēģiju, tajā 
iekļaujot konkrētus un saistošus mērķus 
attiecībā uz sieviešu daļu vadītāju amatos; 
norāda arī uz to, ka delegāciju vadītāju 
vidū ir pārlieku pārstāvēti dalībvalstu 
diplomāti; prasa turpināt centienus novērst 
šo nelīdzsvarotību;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Robert Biedroń, Nikos Androulakis, Tanja Fajon, Attila Ara-Kovács, Neena Gill, 
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Demetris Papadakis

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka, neraugoties uz pēdējo 
gadu pozitīvajām tendencēm, EĀDD 
darbinieku vidū joprojām vērojama 
nelīdzsvarota dzimumu un ģeogrāfiskā 
pārstāvība; atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai dažādās amata kategorijās 
un pakāpēs, jo īpaši vidējā un augstākā 
līmeņa vadītāju līmenī, personāla sastāvā 
būtu nodrošināts dzimumu un ģeogrāfiskās 
izcelsmes līdzsvars; norāda arī uz to, ka 
delegāciju vadītāju vidū ir pārlieku 
pārstāvēti dalībvalstu diplomāti; aicina 
turpināt centienus novērst šo 
nelīdzsvarotību;

3. norāda, ka, neraugoties uz pēdējo 
gadu pozitīvajām tendencēm, EĀDD 
darbinieku vidū joprojām vērojama 
nelīdzsvarota dzimumu un ģeogrāfiskā 
pārstāvība; atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai dažādās amata kategorijās 
un pakāpēs, jo īpaši vidējā un augstākā 
līmeņa vadītāju līmenī, personāla sastāvā 
būtu nodrošināts dzimumu un ģeogrāfiskās 
izcelsmes līdzsvars; uzsver, ka tikai EĀDD 
ģeopolitiskā un dzimumu līdzsvara 
uzlabošana var nodrošināt patiesi 
eiropeiskas ārējās darbības; norāda arī uz 
to, ka delegāciju vadītāju vidū ir pārlieku 
pārstāvēti dalībvalstu diplomāti; prasa 
turpināt centienus novērst šo 
nelīdzsvarotību;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē EĀDD un Eiropas 
Parlamenta savstarpēji īstenoto personāla 
īstermiņa darbā norīkošanas programmu; 
akcentē tās nozīmi savstarpējās izpratnes 
pilnveidošanā par katras šīs iestādes 
struktūrām un darba metodēm un līdz ar 
to — abu iestāžu sadarbības uzlabošanā; 
mudina EĀDD aktīvāk popularizēt šo 
programmu savu darbinieku vidū, 
tiecoties palielināt dalībnieku skaitu; 
turklāt iesaka paplašināt EĀDD un 
dalībvalstu diplomātisko dienestu 
savstarpēji īstenoto diplomātiskās 

svītrots
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apmaiņas un darbā norīkošanas 
programmu, kuras mērķis ir veicināt 
kopīgas diplomātiskās kultūras attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Robert Biedroń, Nikos Androulakis, Tanja Fajon, Attila Ara-Kovács, Neena Gill, 
Demetris Papadakis

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, cik svarīgs ir Eiropas 
Ārējās darbības dienesta Austrumu 
Stratēģiskās komunikācijas operatīvās 
grupas pamatprojekts “ES pret Disinfo” 
cīņā pret dezinformāciju, propagandu un 
ārvalstu ietekmi mūsu ģeopolitiskajā vidē;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Urmas Paet

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver nepieciešamību apkarot 
propagandu un atmaskot dezinformāciju; 
uzsver EĀDD stratēģiskās komunikācijas 
darba grupas darba nozīmīgumu un 
prasa, lai tai tiktu nodrošināti 
nepieciešamie finanšu un personāla 
resursi;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Urmas Paet
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Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzsver ES Arktikas politikas 
pieaugošo nozīmi un nepieciešamību 
stiprināt ES uzticamību partneru vidū, 
nodrošinot ES Arktikas vēstnieka amata 
stabilitāti;

Or. en


