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Grozījums Nr. 1
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
4.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā 2010. gada 11. novembra 
rezolūciju par EDSO pilnveidošanu — ES 
loma,

Or. en

Grozījums Nr. 2
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
5.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
2010. gada 8. jūlija plenārsēdē augstās 
pārstāves sniegto paziņojumu par EĀDD 
centrālās administrācijas pamata 
organizatorisko struktūru1,
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0280, 
pielikums.

Or. en

Grozījums Nr. 3
María Muñiz De Urquiza

Rezolūcijas priekšlikums
5.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā ES un Serbijas kopīgo 
rezolūciju par Starptautiskās tiesas 
konsultatīvo atzinumu Kosovas vienpusēji 
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pasludinātās neatkarības jautājumā, kas 
pieņemts pēc 2010. gada 9. septembra 
ANO Ģenerālās asamblejas aklamācijas,

Or. es

Grozījums Nr. 4
María Muñiz De Urquiza

Rezolūcijas priekšlikums
6.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Padomes 2011. gada 
31. janvāra Lēmumu 2001/69/KĀDP, ar 
ko groza Padomes Lēmumu 
2010/639/KĀDP par ierobežojošiem 
pasākumiem pret dažām Baltkrievijas 
amatpersonām,

Or. es

Grozījums Nr. 5

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā ES jāturpina izstrādāt ārpolitikas 
mērķi un jāvirza savas vērtības un intereses 
pasaulē, lai īstenotu vispārējo mērķi —
palīdzēt panākt mieru, drošību, solidaritāti, 
cilvēktiesību aizsardzību, valstu 
daudzpusēju sadarbību un savstarpēju 
cieņu, brīvu un godīgu tirdzniecību un 
nabadzības izskaušanu;

A. tā kā ES jāturpina izstrādāt ārpolitikas 
mērķi un jāvirza savas vērtības un intereses 
pasaulē, lai īstenotu vispārējo mērķi —
palīdzēt panākt mieru, drošību, solidaritāti,
dzimumu līdztiesību, cilvēktiesību 
aizsardzību, starptautisko tiesību aktu 
ievērošanu un starptautisko iestāžu 
atbalstu, valstu daudzpusēju sadarbību un 
savstarpēju cieņu, ilgtspējīgu attīstību,
brīvu un taisnīgu tirdzniecību un 
nabadzības izskaušanu;
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Or. en

Grozījums Nr. 6
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā ES jāturpina izstrādāt ārpolitikas 
mērķi un jāvirza savas vērtības un intereses 
pasaulē, lai īstenotu vispārējo mērķi —
palīdzēt panākt mieru, drošību, solidaritāti, 
cilvēktiesību aizsardzību, valstu 
daudzpusēju sadarbību un savstarpēju 
cieņu, brīvu un godīgu tirdzniecību un 
nabadzības izskaušanu;

A. tā kā ES jāturpina izstrādāt ārpolitikas 
mērķi un jāvirza savas vērtības un intereses 
pasaulē, lai īstenotu vispārējo mērķi —
palīdzēt panākt mieru, konfliktu 
novēršanu, cilvēkdrošību, solidaritāti, 
cilvēktiesību aizsardzību, demokrātijas un 
tiesiskuma veicināšanu, valstu 
daudzpusēju sadarbību un savstarpēju 
cieņu, brīvu un taisnīgu tirdzniecību, 
ilgtspējīgu attīstību un nabadzības 
izskaušanu;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Maria Eleni Koppa

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā ES jāturpina izstrādāt ārpolitikas 
mērķi un jāvirza savas vērtības un intereses 
pasaulē, lai īstenotu vispārējo mērķi —
palīdzēt panākt mieru, drošību, solidaritāti, 
cilvēktiesību aizsardzību, valstu 
daudzpusēju sadarbību un savstarpēju 
cieņu, brīvu un godīgu tirdzniecību un 
nabadzības izskaušanu;

A. tā kā ES jāturpina izstrādāt ārpolitikas 
mērķi un jāvirza savas vērtības un intereses 
pasaulē, lai īstenotu vispārējo mērķi —
palīdzēt panākt mieru, demokrātiju, 
tiesiskumu, drošību, solidaritāti, 
cilvēktiesību aizsardzību, valstu
visaptverošu daudzpusēju sadarbību un 
savstarpēju cieņu, brīvu un taisnīgu
tirdzniecību un nabadzības izskaušanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā ES jāturpina izstrādāt ārpolitikas 
mērķi un jāvirza savas vērtības un intereses 
pasaulē, lai īstenotu vispārējo mērķi —
palīdzēt panākt mieru, drošību, solidaritāti, 
cilvēktiesību aizsardzību, valstu 
daudzpusēju sadarbību un savstarpēju 
cieņu, brīvu un godīgu tirdzniecību un 
nabadzības izskaušanu;

A. tā kā ES jāturpina izstrādāt ārpolitikas 
mērķi un jāvirza savas vērtības un intereses 
pasaulē, lai īstenotu vispārējo mērķi —
palīdzēt panākt mieru, drošību, solidaritāti,
demokrātijas veicināšanu, cilvēktiesību 
aizsardzību, valstu daudzpusēju sadarbību 
un savstarpēju cieņu, brīvu un taisnīgu
tirdzniecību un nabadzības izskaušanu;

Or. en

Grozījums Nr. 9
György Schöpflin

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā ES jāturpina izstrādāt ārpolitikas 
mērķi un jāvirza savas vērtības un intereses 
pasaulē, lai īstenotu vispārējo mērķi —
palīdzēt panākt mieru, drošību, solidaritāti, 
cilvēktiesību aizsardzību, valstu 
daudzpusēju sadarbību un savstarpēju 
cieņu, brīvu un godīgu tirdzniecību un 
nabadzības izskaušanu;

A. tā kā ES jāturpina izstrādāt ārpolitikas 
mērķi un jāvirza savas vērtības un intereses 
pasaulē, lai īstenotu vispārējo mērķi —
palīdzēt panākt mieru, demokrātiju,
drošību, solidaritāti, cilvēktiesību 
aizsardzību, valstu daudzpusēju sadarbību 
un savstarpēju cieņu, brīvu un taisnīgu
tirdzniecību un nabadzības izskaušanu;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā Lisabonas līgums Eiropas 
Savienības ārējai darbībai pievieno jaunu 
dimensiju un būs svarīgs ES ārpolitikas 
saskaņotības, konsekvences un 
efektivitātes uzlabošanas instruments;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 11

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā Lisabonas līgums Eiropas 
Savienības ārējai darbībai pievieno jaunu
dimensiju un būs svarīgs ES ārpolitikas 
saskaņotības, konsekvences un
efektivitātes uzlabošanas instruments;

B. tā kā Lisabonas līgums ES ārpolitikai 
dod jaunu impulsu, proti, ļaujot Savienībai 
ieņemt savam vadošajam ekonomiskajam 
statusam un mērķiem atbilstīgu vietu 
starptautiskajā arēnā, organizējoties tā, 
lai kļūtu par ietekmīgu pasaules līmeņa 
dalībnieci, kas spēj uzņemties kopējās 
atbildības daļu par globālo pārvaldību un
drošību pasaulē un vadīt kopīgu 
risinājumu izstrādi kopīgiem 
uzdevumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā Lisabonas līgums Eiropas B. tā kā Lisabonas līguma īstenošana
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Savienības ārējai darbībai pievieno jaunu 
dimensiju un būs svarīgs ES ārpolitikas
saskaņotības, konsekvences un 
efektivitātes uzlabošanas instruments;

Eiropas Savienības ārējai darbībai pievieno 
jaunu dimensiju un būs svarīgs ES 
ārpolitikas saskaņotības, konsekvences un 
efektivitātes uzlabošanas instruments;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā Lisabonas līgums Eiropas 
Savienības ārējai darbībai pievieno jaunu 
dimensiju un būs svarīgs ES ārpolitikas 
saskaņotības, konsekvences un
efektivitātes uzlabošanas instruments;

B. tā kā Lisabonas līgums Eiropas 
Savienības ārējai darbībai pievieno jaunu 
dimensiju un būs svarīgs ES ārpolitikas 
saskaņotības, konsekvences, efektivitātes
un, plašākā nozīmē, ārējo darbību
uzlabošanas instruments;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā Lisabonas līgums ES ārpolitikai 
dod jaunu impulsu, proti, ļaujot Savienībai 
ieņemt savam vadošajam ekonomiskajam 
statusam un mērķiem atbilstīgu vietu 
starptautiskajā arēnā, organizējoties tā, lai 
kļūtu par ietekmīgu pasaules līmeņa 
dalībnieci, kas spēj uzņemties kopējās 
atbildības daļu par drošību pasaulē un vadīt 
kopīgu risinājumu izstrādi kopīgiem 
uzdevumiem;

C. tā kā Lisabonas līgums ES ārpolitikai 
dod jaunu impulsu, proti, organizēties tā, 
lai kļūtu par ietekmīgu pasaules līmeņa 
dalībnieci, kas spēj uzņemties kopējās 
atbildības daļu par drošību pasaulē un vadīt 
kopīgu risinājumu izstrādi kopīgiem 
uzdevumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 15
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā Lisabonas līgums ES ārpolitikai 
dod jaunu impulsu, proti, ļaujot 
Savienībai ieņemt savam vadošajam 
ekonomiskajam statusam un mērķiem 
atbilstīgu vietu starptautiskajā arēnā, 
organizējoties tā, lai kļūtu par ietekmīgu 
pasaules līmeņa dalībnieci, kas spēj 
uzņemties kopējās atbildības daļu par 
drošību pasaulē un vadīt kopīgu 
risinājumu izstrādi kopīgiem 
uzdevumiem;

C. tā kā Lisabonas līgums, kas
viennozīmīgi neparedzēja ekonomikas 
krīzi, dalībvalstīm īpaši nepalīdz šo krīzi 
pārvarēt;

Or. en

Grozījums Nr. 16
György Schöpflin

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā Lisabonas līgums ES ārpolitikai 
dod jaunu impulsu, proti, ļaujot Savienībai 
ieņemt savam vadošajam ekonomiskajam 
statusam un mērķiem atbilstīgu vietu 
starptautiskajā arēnā, organizējoties tā, lai 
kļūtu par ietekmīgu pasaules līmeņa 
dalībnieci, kas spēj uzņemties kopējās 
atbildības daļu par drošību pasaulē un vadīt 
kopīgu risinājumu izstrādi kopīgiem 
uzdevumiem;

C. tā kā Lisabonas līgums ES ārpolitikai 
dod jaunu impulsu, proti, nodrošinot 
institucionālos un operatīvos 
instrumentus, kas ļautu Savienībai ieņemt 
savam vadošajam ekonomiskajam statusam 
un mērķiem atbilstīgu vietu starptautiskajā 
arēnā, organizējoties tā, lai kļūtu par 
ietekmīgu pasaules līmeņa dalībnieci, kas 
spēj uzņemties kopējās atbildības daļu par 
drošību pasaulē un vadīt kopīgu risinājumu 
izstrādi kopīgiem uzdevumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā Lisabonas līgums ES ārpolitikai 
dod jaunu impulsu, proti, ļaujot
Savienībai ieņemt savam vadošajam 
ekonomiskajam statusam un mērķiem 
atbilstīgu vietu starptautiskajā arēnā, 
organizējoties tā, lai kļūtu par ietekmīgu 
pasaules līmeņa dalībnieci, kas spēj 
uzņemties kopējās atbildības daļu par 
drošību pasaulē un vadīt kopīgu risinājumu 
izstrādi kopīgiem uzdevumiem;

C. tā kā Lisabonas līgums ļauj Savienībai 
ieņemt savam vadošajam ekonomiskajam 
statusam un mērķiem atbilstīgu vietu 
starptautiskajā arēnā, organizējoties tā, lai 
kļūtu par ietekmīgu pasaules līmeņa 
dalībnieci, kas spēj uzņemties kopējās 
atbildības daļu par drošību pasaulē un vadīt 
kopīgu risinājumu izstrādi kopīgiem 
uzdevumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā Eiropas ārējās darbības jaunā 
dinamika prasa arī Savienībai rīkoties 
daudz stratēģiskāk, lai panāktu ietekmi 
starptautiskā līmenī; tā kā ES spēja 
ietekmēt starptautisko kārtību ir atkarīga ne
vien no tās politikas nostādņu, darītāju un 
iestāžu saskaņotības, bet arī no tā, vai ir 
tāda reāla stratēģiska ES ārpolitikas 
koncepcija, kad visas dalībvalstis 
apvienotu vienu un to pašu prioritāšu un
mērķu īstenošanai, tā ka starptautiskajā 
arēnā tās paustu stingru un vienotu 
nostāju;

D. tā kā ES spēja ietekmēt starptautisko
lietu kārtību ir atkarīga ne tikai no tās 
politikas, dalībnieku un iestāžu 
saskaņotības un atbilstības, bet arī no
partnerattiecībām ar pašreizējiem 
sabiedrotajiem, piemēram Amerikas 
Savienotajām Valstīm, un jaunajām tirgus 
ekonomikas valstīm, piemēram, Brazīliju, 
Krieviju, Indiju un Ķīnu, kas pasaules 
mērogā kļūst arvien ietekmīgākas;

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā Eiropas ārējās darbības jaunā 
dinamika prasa arī Savienībai rīkoties 
daudz stratēģiskāk, lai panāktu ietekmi 
starptautiskā līmenī; tā kā ES spēja 
ietekmēt starptautisko kārtību ir atkarīga ne 
vien no tās politikas nostādņu, darītāju un 
iestāžu saskaņotības, bet arī no tā, vai ir 
tāda reāla stratēģiska ES ārpolitikas 
koncepcija, kad visas dalībvalstis 
apvienotu vienu un to pašu prioritāšu un 
mērķu īstenošanai, tā ka starptautiskajā 
arēnā tās paustu stingru un vienotu nostāju;

D. tā kā Eiropas ārējās darbības jaunā 
dinamika prasa arī Savienībai uzņemties 
politisko vadību starptautiskā mērogā un
rīkoties daudz stratēģiskāk; tā kā ES spēja 
ietekmēt starptautisko kārtību ir atkarīga ne 
vien no tās politikas nostādņu, darītāju un 
iestāžu saskaņotības, bet arī no ES 
stratēģijas, kas pamatojas uz Līgumos 
noteiktajām vērtībām, principiem un
mērķiem, kā arī no prioritāšu un mērķu
kopuma, pēc kura jāvadās visām ES 
iestādēm un dalībvalstīm, lai
starptautiskajā arēnā un jo īpaši ANO un 
tajās organizācijās, kuru locekļi ir 
vairākas vai visas ES dalībvalstis, tās 
paustu stingru un vienotu nostāju;

Or. en

Grozījums Nr. 20

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā Eiropas ārējās darbības jaunā 
dinamika prasa arī Savienībai rīkoties 
daudz stratēģiskāk, lai panāktu ietekmi 
starptautiskā līmenī; tā kā ES spēja 
ietekmēt starptautisko kārtību ir atkarīga ne 
vien no tās politikas nostādņu, darītāju un 
iestāžu saskaņotības, bet arī no tā, vai ir 

D. tā kā Eiropas ārējās darbības jaunā 
dinamika prasa arī Savienībai rīkoties 
daudz stratēģiskāk, lai panāktu ietekmi 
starptautiskā līmenī; tā kā ES spēja 
ietekmēt starptautisko kārtību ir atkarīga ne 
vien no tās politikas nostādņu, darītāju un 
iestāžu saskaņotības, bet arī no tā, vai ir 
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tāda reāla stratēģiska ES ārpolitikas 
koncepcija, kad visas dalībvalstis 
apvienotu vienu un to pašu prioritāšu un
mērķu īstenošanai, tā ka starptautiskajā 
arēnā tās paustu stingru un vienotu nostāju;

tāda reāla stratēģiska ES ārpolitikas 
koncepcija, kad visas dalībvalstis 
apvienotu vienu un to pašu prioritāšu un 
mērķu īstenošanai, tā ka starptautiskajā 
arēnā tās paustu stingru un vienotu nostāju;
tā kā ES ārpolitikai ir jāpiešķir 
nepieciešamie līdzekļi un instrumenti, lai 
Savienība varētu efektīvi un saskaņoti 
rīkoties pasaules mērogā;

Or. en

Grozījums Nr. 21
György Schöpflin

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā sakarā ar būtiskām starptautiskās 
kārtības pārmaiņām ES aktīvāk 
jāsadarbojas ar pašreizējām un topošajām
pasaules lielvarām, kā arī ar divpusējiem 
un daudzpusējiem partneriem, lai palīdzētu 
efektīvi risināt ne vien Eiropas 
iedzīvotājiem, bet arī visai pasaulei
kopīgas problēmas;

E. tā kā sakarā ar būtiskām pašreizējās
starptautiskās kārtības pārmaiņām, kas 
rada jaunas varas struktūras, ES aktīvāk 
jāsadarbojas ar pašreizējām un topošajām 
lielvarām un nevalstiskajiem 
dalībniekiem, kā arī ar divpusējiem un 
daudzpusējiem partneriem, lai palīdzētu 
efektīvi risināt kopīgas problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 22

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā sakarā ar būtiskām starptautiskās 
kārtības pārmaiņām ES aktīvāk 
jāsadarbojas ar pašreizējām un topošajām 

E. tā kā sakarā ar būtiskām starptautiskās 
kārtības pārmaiņām, kuru dēļ rodas jaunas 
problēmas, ES aktīvāk jāsadarbojas ar 
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pasaules lielvarām, kā arī ar divpusējiem 
un daudzpusējiem partneriem, lai palīdzētu 
efektīvi risināt ne vien Eiropas 
iedzīvotājiem, bet arī visai pasaulei 
kopīgas problēmas;

pašreizējām un topošajām pasaules 
lielvarām, kā arī ar divpusējiem un 
daudzpusējiem partneriem un iestādēm , 
lai palīdzētu efektīvi risināt ne vien Eiropas 
iedzīvotājiem, bet arī visas pasaulei 
kopīgas problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā sakarā ar būtiskām starptautiskās 
kārtības pārmaiņām ES aktīvāk 
jāsadarbojas ar pašreizējām un topošajām 
pasaules lielvarām, kā arī ar divpusējiem 
un daudzpusējiem partneriem, lai palīdzētu 
efektīvi risināt ne vien Eiropas 
iedzīvotājiem, bet arī visai pasaulei 
kopīgas problēmas;

E. tā kā sakarā ar būtiskām starptautiskās 
kārtības pārmaiņām ES aktīvāk 
jāsadarbojas ar pašreizējām un topošajām 
pasaules lielvarām, kā arī ar divpusējiem 
un daudzpusējiem partneriem, lai meklētu 
un īstenotu efektīvus risinājumus 
problēmām, kas var ietekmēt pasaules 
drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā jaunā dinamika prasa arī noteikt 
jaunu, savstarpēji izdevīgu un pušu 
interesēm atbilstīgu ES jauno un veco 
stratēģisko partnerību modeli;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Elmar Brok

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā jaunā dinamika prasa arī noteikt 
jaunu, savstarpēji izdevīgu un pušu 
interesēm atbilstīgu ES jauno un veco
stratēģisko partnerību modeli;

F. tā kā jaunā dinamika prasa arī noteikt 
jaunu, savstarpēji izdevīgu un pušu 
interesēm atbilstīgu ES jauno un veco 
stratēģisko partnerību modeli un tā kā ES 
atkārtoti apstiprina apņemšanos īstenot 
transatlantisko partnerību ar ASV un 
mērķi par transatlantisko tirgu bez 
šķēršļiem, kam būtu jākalpo par pamatu 
stiprākai transatlantiskajai partnerībai;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Tunne Kelam

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā jaunā dinamika prasa arī noteikt 
jaunu, savstarpēji izdevīgu un pušu 
interesēm atbilstīgu ES jauno un veco 
stratēģisko partnerību modeli;

F. tā kā jaunā dinamika prasa arī noteikt 
jaunu ES jauno un veco stratēģisko 
partnerību modeli, tam būtu jābalstās uz 
kopīgām pamatvērtībām, piemēram, 
demokrātiju, cilvēktiesību, pamatbrīvību 
un tiesiskuma ievērošanu, un savstarpēju 
izdevīgumu un interesēm;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā jaunā dinamika prasa arī noteikt 
jaunu, savstarpēji izdevīgu un pušu 
interesēm atbilstīgu ES jauno un veco 
stratēģisko partnerību modeli;

F. tā kā jaunā dinamika prasa arī noteikt 
jaunu, savstarpēji izdevīgu un pušu 
interesēm atbilstīgu ES jauno un veco 
stratēģisko partnerību modeli, kas 
pamatojas uz vispāratzītām vērtībām un 
ES pamatprincipiem, piemēram, 
cilvēktiesībām, tiesiskumu un 
starptautiskajiem tiesību aktiem, uzticību 
un kopēju izpratni par pasaules drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Maria Eleni Koppa

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā, lai ES iedzīvotāji saprastu un 
atbalstītu Eiropas ārējās darbības, būtiska 
nozīme ir ES ārpolitikas parlamentārai 
pārbaudei; tā kā saskaņā ar Lisabonas 
līguma 1. protokola 9. un 10. pantu Eiropas 
Parlaments un valstu parlamenti kopīgi 
nosaka to, kā organizēt un sekmēt efektīvu 
un regulāru savstarpējo sadarbību Eiropas 
Savienībā,

G. tā kā, lai ES iedzīvotāji saprastu un 
atbalstītu Eiropas ārējās darbības, būtiska 
nozīme ir ES ārpolitikas parlamentārai 
kontrolei; tā kā pārbaude pastiprina šo 
darbību leģitimitāti; tā kā saskaņā ar 
Lisabonas līguma 1. protokola 9. un 
10. pantu Eiropas Parlaments un valstu 
parlamenti kopīgi nosaka to, kā organizēt 
un sekmēt efektīvu un regulāru savstarpējo 
sadarbību Eiropas Savienībā,

Or. en

Grozījums Nr. 29
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā, lai ES iedzīvotāji saprastu un 
atbalstītu Eiropas ārējās darbības, būtiska 
nozīme ir ES ārpolitikas parlamentārai 
pārbaudei; tā kā saskaņā ar Lisabonas 
līguma 1. protokola 9. un 10. pantu Eiropas 
Parlaments un valstu parlamenti kopīgi 
nosaka to, kā organizēt un sekmēt efektīvu 
un regulāru savstarpējo sadarbību Eiropas 
Savienībā,

G. tā kā, lai ES iedzīvotāji saprastu un 
atbalstītu Eiropas ārējo darbību, būtiska 
nozīme ir ES ārpolitikas parlamentārai 
pārbaudei; tā kā saskaņā ar Lisabonas 
līguma 1. protokola 9. un 10. pantu Eiropas 
Parlaments un valstu parlamenti kopīgi 
nosaka to, kā organizēt un sekmēt efektīvu 
un regulāru savstarpējo sadarbību Eiropas 
Savienībā,

Or. en

Grozījums Nr. 30
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Padomes gada ziņojumu 
un uzteic tā pārredzamo un tematiski 
sakārtoto struktūru, kas sniedz skaidru 
pārskatu par kopējās ārpolitikas un 
drošības politikas virzieniem un 
darbībām; atzinīgi vērtē arī Padomes 
mērķi joprojām akcentēt konfliktu un 
problēmu reģionālo kontekstu un pievērst 
tam lielāku uzmanību; tomēr pauž nožēlu, 
ka šajā ziņojumā nav iezīmētas 
iespējamās pieejas šo konfliktu un 
problēmu risināšanai;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 31

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā
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Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. aicina Padomi gada ziņojumu par KĀDP 
neierobežot ar KĀDP darbību aprakstu 
vien; uzskata, ka tajā būtu jāsniedz kas 
vairāk nekā tikai atsevišķās valstīs rīkoto 
pasākumu un norišu apkopojums;

2. aicina Padomi gada ziņojumu par KĀDP 
neierobežot ar KĀDP darbību aprakstu 
vien; uzskata, ka tajā būtu jāsniedz kas 
vairāk nekā tikai atsevišķās valstīs rīkoto 
pasākumu un norišu apkopojums, un būtu 
arī jārisina jautājums par ES ārpolitikas 
efektivitāti un līdzekļiem, kas 
nepieciešami ES ārējās darbības mērķu 
īstenošanai; aicina Padomi ziņojumā arī 
izvērtēt KĀDP un pārējo Savienības ārējo 
politikas virzienu koordināciju un 
saskaņotību;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Hannes Swoboda

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. aicina Padomi gada ziņojumu par KĀDP 
neierobežot ar KĀDP darbību aprakstu 
vien; uzskata, ka tajā būtu jāsniedz kas 
vairāk nekā tikai atsevišķās valstīs rīkoto 
pasākumu un norišu apkopojums;

2. aicina Padomi gada ziņojumu par KĀDP 
neierobežot ar KĀDP darbību aprakstu 
vien; uzskata, ka tajā būtu jāsniedz kas 
vairāk nekā tikai atsevišķās valstīs rīkoto 
pasākumu un norišu apkopojums — būtu 
jāiekļauj arī stratēģiski un organizatoriski 
ieteikumus turpmākajai darbībai, 
pamatojoties uz KĀDP jomā veikto 
darbību izvērtējumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 33
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. aicina Padomi gada ziņojumu par KĀDP 
neierobežot ar KĀDP darbību aprakstu 
vien; uzskata, ka tajā būtu jāsniedz kas 
vairāk nekā tikai atsevišķās valstīs rīkoto 
pasākumu un norišu apkopojums;

2. aicina Padomi gada ziņojumu par KĀDP 
neierobežot ar KĀDP darbību aprakstu 
vien; uzskata, ka tajā būtu jāsniedz kas 
vairāk nekā tikai atsevišķās valstīs rīkoto 
pasākumu un norišu apkopojums; tādēļ 
aicina Padomi izmantot iespēju, lai gada 
ziņojumu par KĀDP padarītu par 
politikas instrumentu, kas cenšas rast 
risinājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 34
György Schöpflin

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzskata, ka gada ziņojumā par KĀDP
jāizmanto Lisabonas līguma radītā jaunā 
dinamika un šim ziņojumam jākalpo par 
iestāžu dialoga padziļināšanas instrumentu, 
proti, diskutējot par ES ārpolitikas 
stratēģijas īstenošanu, novērtējot tās 
efektivitāti un iezīmējot tās turpmāko 
virzību;

3. uzskata, ka gada ziņojumā par KĀDP
jābalstās uz Lisabonas līguma radīto jauno 
institucionālo struktūru un šim 
ziņojumam jākalpo par iestāžu dialoga 
padziļināšanas instrumentu, proti, 
diskutējot par ES ārpolitikas stratēģijas 
īstenošanu, novērtējot tās efektivitāti un 
iezīmējot tās turpmāko virzību;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzskata, ka gada ziņojumā par KĀDP 
jāizmanto Lisabonas līguma radītā jaunā 
dinamika un šim ziņojumam jākalpo par 
iestāžu dialoga padziļināšanas instrumentu, 
proti, diskutējot par ES ārpolitikas 
stratēģijas īstenošanu, novērtējot tās 
efektivitāti un iezīmējot tās turpmāko 
virzību;

3. uzskata, ka gada ziņojumā par KĀDP 
jāizmanto Lisabonas līguma radītais 
jaunais potenciāls un šim ziņojumam 
jākalpo par iestāžu dialoga padziļināšanas 
instrumentu, proti, diskutējot par ES 
ārpolitikas stratēģijas īstenošanu, 
novērtējot tās efektivitāti un iezīmējot tās 
turpmāko virzību;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atkārtoti uzsver nostāju, ka, pamatojoties 
uz Līguma par Eiropas Savienību (LES) 
21. pantā ietvertajiem mērķiem un 
principiem, būtu jāizstrādā saskaņota ES 
ārpolitikas stratēģija, kurai būtu skaidri 
jānorāda ES kopējās ārpolitikas un drošības 
politikas intereses; aicina PV/AP šajos 
centienos pilnībā iesaistīt attiecīgās 
Parlamenta struktūras;

4. atkārtoti uzsver nostāju, ka, pamatojoties 
uz Līguma par Eiropas Savienību (LES) 
21. pantā noteiktajiem mērķiem un 
principiem, būtu jāizstrādā saskaņota ES 
ārpolitikas stratēģija, kurai būtu skaidri 
jānorāda ES kopējās ārpolitikas un drošības 
politikas intereses; aicina PV/AP izmantot 
visas savas pilnvaras, lai šo stratēģiju 
ierosinātu, īstenotu un nodrošinātu tās 
atbilstību KĀDP, šajos centienos pilnībā
iesaistot attiecīgās Parlamenta struktūras;

Or. en

Grozījums Nr. 37

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a aicina PV/AP izmantot visas Līgumos 
un jo īpaši LES 18. pantā noteiktās 
pilnvaras un kompetences, lai Savienības 
ārējai darbībai nodrošinātu lielāku 
vadību; šajā sakarībā atgādina, ka Līgumi 
paredz PV/AP virzīt KĀPD un koordinēt 
visus ES ārējās darbības aspektus; 
uzskata, ka ES ārējā darbība, tostarp 
KĀDP jomā, kļūs efektīvāka, 
saskaņotāka, redzamāka un 
pārskatatbildīgāka tikai tad, ja PV/AP 
uzņemsies programmas noteicējas un 
lēmumu virzītājas lomu; aicina 
dalībvalstis pilnīgi un proaktīvi atbalstīt 
PV/AP šīs lomas īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver, ka jāpanāk Eiropas Ārējās 
darbības dienesta (EĀDD), dalībvalstu un 
Komisijas darbību saskaņotība, jāuzlabo 
mijiedarbība ES un dalībvalstu līmenī un
jāuzlabo iestāžu darbības koordinēšanas 
process, lai veiksmīgāk iesaistītu visus 
attiecīgos instrumentus un politikas 
virzienus un galvenajos politiskajos 
jautājumos paustu vienotu ES nostāju;
uzskata, ka ir būtiski panākt EĀDD un 
attiecīgo Komisijas dienestu sadarbību 
visos līmeņos, lai izstrādātu stratēģisku 
pieeju ne vien attiecībām ar mūsu
kaimiņvalstīm un kandidātvalstīm, un 
partnervalstīm ar Eiropas Savienības 
dalības perspektīvu, bet arī tādām politikas 
jomām kā, piemēram, tirdzniecība, 

5. uzsver, ka PV/AP vadībā ir jāpalielina
Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD), 
dalībvalstu un Komisijas darbību 
saskaņotība, jāuzlabo mijiedarbība ES un 
dalībvalstu līmenī un jāpastiprina dažādu
iestāžu darbības koordinēšanas process, lai 
veiksmīgāk iesaistītu visus attiecīgos 
instrumentus un politikas virzienus un 
galvenajos politiskajos jautājumos paustu 
vienotu ES nostāju; uzskata, ka ir būtiski 
panākt EĀDD un attiecīgo Komisijas 
dienestu sadarbību visos līmeņos, lai ES 
varētu izstrādāt stratēģisku pieeju ne vien 
attiecībām ar tās kaimiņvalstīm,
kandidātvalstīm un partnervalstīm ar 
Eiropas Savienības dalības perspektīvu, bet 
arī citām politikas jomām kā, piemēram,
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attīstība, energoapgādes drošība un
tieslietas un iekšlietas;

cilvēktiesību un demokrātijas veicināšana,
tirdzniecība, attīstība, energoapgādes 
drošība, tieslietas, iekšlietas;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Tunne Kelam

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver, ka jāpanāk Eiropas Ārējās 
darbības dienesta (EĀDD), dalībvalstu un 
Komisijas darbību saskaņotība, jāuzlabo 
mijiedarbība ES un dalībvalstu līmenī un
jāuzlabo iestāžu darbības koordinēšanas
process, lai veiksmīgāk iesaistītu visus 
attiecīgos instrumentus un politikas 
virzienus un galvenajos politiskajos 
jautājumos paustu vienotu ES nostāju;
uzskata, ka ir būtiski panākt EĀDD un 
attiecīgo Komisijas dienestu sadarbību 
visos līmeņos, lai izstrādātu stratēģisku 
pieeju ne vien attiecībām ar mūsu 
kaimiņvalstīm un kandidātvalstīm, un 
partnervalstīm ar Eiropas Savienības 
dalības perspektīvu, bet arī tādām politikas 
jomām kā, piemēram, tirdzniecība, 
attīstība, energoapgādes drošība un 
tieslietas un iekšlietas;

5. uzsver, ka jāpanāk Eiropas Ārējās 
darbības dienesta (EĀDD), dalībvalstu un 
Komisijas darbību saskaņotība, aicina 
uzlabot mijiedarbību ES un dalībvalstu 
līmenī un pastiprināt iestāžu darbības 
koordinēšanas procesu, lai veiksmīgāk 
iesaistītu visus attiecīgos instrumentus un 
politikas virzienus un galvenajos 
politiskajos jautājumos paustu vienotu ES 
nostāju; uzskata, ka ir būtiski panākt 
EĀDD un attiecīgo Komisijas dienestu 
sadarbību visos līmeņos, lai izstrādātu 
stratēģisku pieeju ne vien attiecībām ar 
mūsu kaimiņvalstīm un kandidātvalstīm, 
un partnervalstīm ar Eiropas Savienības 
dalības perspektīvu, bet arī tādām politikas 
jomām kā, piemēram, tirdzniecība, 
attīstība, energoapgādes drošība un 
tieslietas un iekšlietas;

Or. en

Grozījums Nr. 40
György Schöpflin

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver, ka jāpanāk Eiropas Ārējās 
darbības dienesta (EĀDD), dalībvalstu un 
Komisijas darbību saskaņotība, jāuzlabo 
mijiedarbība ES un dalībvalstu līmenī un
jāuzlabo iestāžu darbības koordinēšanas 
process, lai veiksmīgāk iesaistītu visus 
attiecīgos instrumentus un politikas 
virzienus un galvenajos politiskajos 
jautājumos paustu vienotu ES nostāju;
uzskata, ka ir būtiski panākt EĀDD un 
attiecīgo Komisijas dienestu sadarbību 
visos līmeņos, lai izstrādātu stratēģisku 
pieeju ne vien attiecībām ar mūsu 
kaimiņvalstīm un kandidātvalstīm, un 
partnervalstīm ar Eiropas Savienības 
dalības perspektīvu, bet arī tādām politikas 
jomām kā, piemēram, tirdzniecība, 
attīstība, energoapgādes drošība un 
tieslietas un iekšlietas;

5. uzsver, ka jāpanāk Eiropas Ārējās 
darbības dienesta (EĀDD), dalībvalstu un 
Komisijas darbību saskaņotība, jāuzlabo 
mijiedarbība ES un dalībvalstu līmenī un
jāpastiprina iestāžu darbības 
koordinēšanas process, lai veiksmīgāk 
iesaistītu visus attiecīgos instrumentus un 
politikas virzienus un galvenajos 
politiskajos jautājumos paustu vienotu ES 
nostāju; uzskata, ka ir būtiski panākt 
EĀDD, attiecīgo Eiropas Parlamenta 
struktūru un komiteju un attiecīgo 
Komisijas dienestu sadarbību visos 
līmeņos, lai izstrādātu stratēģisku pieeju ne 
vien attiecībām ar mūsu kaimiņvalstīm un 
kandidātvalstīm, un partnervalstīm ar 
Eiropas Savienības dalības perspektīvu, bet 
arī tādām politikas jomām kā, piemēram, 
tirdzniecība, attīstība, energoapgādes 
drošība un tieslietas un iekšlietas;

Or. en

Grozījums Nr. 41

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver, ka jāpanāk Eiropas Ārējās 
darbības dienesta (EĀDD), dalībvalstu un 
Komisijas darbību saskaņotība, jāuzlabo 
mijiedarbība ES un dalībvalstu līmenī un
jāuzlabo iestāžu darbības koordinēšanas 
process, lai veiksmīgāk iesaistītu visus 
attiecīgos instrumentus un politikas 
virzienus un galvenajos politiskajos 
jautājumos paustu vienotu ES nostāju;
uzskata, ka ir būtiski panākt EĀDD un 

5. uzsver, ka jāpanāk Eiropas Ārējās 
darbības dienesta (EĀDD), Komisijas un
dalībvalstu darbību saskaņotība, jāuzlabo 
mijiedarbība ES un dalībvalstu līmenī un
jāpastiprina iestāžu darbības 
koordinēšanas process, lai veiksmīgāk 
iesaistītu visus attiecīgos instrumentus un 
politikas virzienus un galvenajos 
politiskajos jautājumos paustu vienotu ES 
nostāju; uzskata, ka ir būtiski panākt 
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attiecīgo Komisijas dienestu sadarbību 
visos līmeņos, lai izstrādātu stratēģisku 
pieeju ne vien attiecībām ar mūsu 
kaimiņvalstīm un kandidātvalstīm, un 
partnervalstīm ar Eiropas Savienības 
dalības perspektīvu, bet arī tādām politikas 
jomām kā, piemēram, tirdzniecība, 
attīstība, energoapgādes drošība un 
tieslietas un iekšlietas;

EĀDD un attiecīgo Komisijas dienestu 
sadarbību visos līmeņos, lai izstrādātu 
stratēģisku pieeju ne vien attiecībām ar 
mūsu kaimiņvalstīm un kandidātvalstīm, 
un partnervalstīm ar Eiropas Savienības 
dalības perspektīvu, bet arī tādām politikas 
jomām kā, piemēram, tirdzniecība, 
attīstība, energoapgādes drošība un 
tieslietas un iekšlietas;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Marietta Giannakou

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver, ka jāpanāk Eiropas Ārējās 
darbības dienesta (EĀDD), dalībvalstu un 
Komisijas darbību saskaņotība, jāuzlabo 
mijiedarbība ES un dalībvalstu līmenī un
jāuzlabo iestāžu darbības koordinēšanas 
process, lai veiksmīgāk iesaistītu visus 
attiecīgos instrumentus un politikas 
virzienus un galvenajos politiskajos 
jautājumos paustu vienotu ES nostāju;
uzskata, ka ir būtiski panākt EĀDD un 
attiecīgo Komisijas dienestu sadarbību 
visos līmeņos, lai izstrādātu stratēģisku 
pieeju ne vien attiecībām ar mūsu 
kaimiņvalstīm un kandidātvalstīm, un
partnervalstīm ar Eiropas Savienības 
dalības perspektīvu, bet arī tādām politikas 
jomām kā, piemēram, tirdzniecība, 
attīstība, energoapgādes drošība un 
tieslietas un iekšlietas;

5. uzsver, ka jāpanāk Eiropas Ārējās 
darbības dienesta (EĀDD), dalībvalstu un 
Komisijas darbību saskaņotība, jāuzlabo 
mijiedarbība ES un dalībvalstu līmenī un
jāpastiprina iestāžu darbības 
koordinēšanas process, lai veiksmīgāk 
iesaistītu visus attiecīgos instrumentus un 
politikas virzienus un galvenajos 
politiskajos jautājumos paustu vienotu ES 
nostāju; uzskata, ka ir būtiski panākt 
EĀDD un attiecīgo Komisijas dienestu 
sadarbību visos līmeņos, lai izstrādātu 
stratēģisku pieeju ne vien attiecībām ar 
mūsu kaimiņvalstīm, kandidātvalstīm,
potenciālajām kandidātvalstīm un citām 
valstīm, bet arī tādām politikas jomām kā, 
piemēram, tirdzniecība, attīstība, 
energoapgādes drošība un tieslietas un 
iekšlietas;

Or. en
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Grozījums Nr. 43
Anna Ibrisagic, Eduard Kukan

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver, ka jāpanāk Eiropas Ārējās 
darbības dienesta (EĀDD), dalībvalstu un 
Komisijas darbību saskaņotība, jāuzlabo 
mijiedarbība ES un dalībvalstu līmenī un
jāuzlabo iestāžu darbības koordinēšanas 
process, lai veiksmīgāk iesaistītu visus 
attiecīgos instrumentus un politikas 
virzienus un galvenajos politiskajos 
jautājumos paustu vienotu ES nostāju;
uzskata, ka ir būtiski panākt EĀDD un 
attiecīgo Komisijas dienestu sadarbību 
visos līmeņos, lai izstrādātu stratēģisku 
pieeju ne vien attiecībām ar mūsu 
kaimiņvalstīm un kandidātvalstīm, un 
partnervalstīm ar Eiropas Savienības 
dalības perspektīvu, bet arī tādām politikas 
jomām kā, piemēram, tirdzniecība, 
attīstība, energoapgādes drošība un
tieslietas un iekšlietas;

5. uzsver, ka jāpanāk Eiropas Ārējās 
darbības dienesta (EĀDD), dalībvalstu un 
Komisijas darbību saskaņotība, jāuzlabo 
mijiedarbība ES un dalībvalstu līmenī un
jāpastiprina iestāžu darbības 
koordinēšanas process, lai veiksmīgāk 
iesaistītu visus attiecīgos instrumentus un 
politikas virzienus un galvenajos 
politiskajos jautājumos paustu vienotu ES 
nostāju; uzskata, ka ir būtiski panākt 
EĀDD un attiecīgo Komisijas dienestu 
sadarbību visos līmeņos, lai izstrādātu 
stratēģisku pieeju ne vien attiecībām ar 
mūsu kaimiņvalstīm un kandidātvalstīm, 
un partnervalstīm ar Eiropas Savienības 
dalības perspektīvu, bet arī tādām politikas 
jomām kā, piemēram, tirdzniecība, 
attīstība, energoapgādes drošība, tieslietas, 
iekšlietas un cilvēktiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. sagaida, ka EĀDD nodrošinās ciešāku 
KĀDP un ārpolitikas virzienu 
saskaņotību, tādējādi palīdzot stiprināt ES 
lomu un ietekmi pasaules līmenī un dodot 
iespēju ES efektīvāk paust savas intereses 
un vērtības atbilstīgi tās pašreizējam 
statusam starptautiskās tirdzniecības un 
ekonomikas jomās;

6. sagaida, ka EĀDD ņems vērā ES 
dalībvalstu ekonomiskās grūtības un
centīsies nedublēt dalībvalstu ārlietu 
dienestu darbu, kā arī atzīs Eiropadomes 
apņemšanos attiecībā uz EĀDD īstenot 
rentabilitātes un budžeta neitralitātes 
principu;
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Or. en

Grozījums Nr. 45
Willy Meyer, Sabine Lösing

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. sagaida, ka EĀDD nodrošinās ciešāku
KĀDP un ārpolitikas virzienu 
saskaņotību, tādējādi palīdzot stiprināt ES 
lomu un ietekmi pasaules līmenī un dodot 
iespēju ES efektīvāk paust savas intereses
un vērtības atbilstīgi tās pašreizējam 
statusam starptautiskās tirdzniecības un 
ekonomikas jomās;

6. uzsver, ka Eiropas Ārējās darbības 
dienests (EĀDD) nekādā gadījumā nav 
iestāde, kas ir piemērota KĀDP un ārējo 
politiku koordinēšanai, jo tā nav ne 
pārredzama, ne demokrātiska un to vada 
savtīgas intereses;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. sagaida, ka EĀDD nodrošinās ciešāku 
KĀDP un ārpolitikas virzienu saskaņotību, 
tādējādi palīdzot stiprināt ES lomu un 
ietekmi pasaules līmenī un dodot iespēju 
ES efektīvāk paust savas intereses un 
vērtības atbilstīgi tās pašreizējam statusam 
starptautiskās tirdzniecības un 
ekonomikas jomās;

6. sagaida, ka EĀDD nodrošinās ciešāku 
KĀDP un citu ārpolitikas virzienu 
saskaņotību un integrāciju, tādējādi 
palīdzot stiprināt ES politisko lomu un 
ietekmi pasaules līmenī un dodot iespēju 
ES efektīvāk un saskaņotāk paust savas 
intereses un vērtības, jo īpaši ANO 
Drošības padomē;

Or. en

Grozījums Nr. 47
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Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. sagaida, ka EĀDD nodrošinās ciešāku 
KĀDP un ārpolitikas virzienu saskaņotību, 
tādējādi palīdzot stiprināt ES lomu un 
ietekmi pasaules līmenī un dodot iespēju 
ES efektīvāk paust savas intereses un 
vērtības atbilstīgi tās pašreizējam statusam 
starptautiskās tirdzniecības un ekonomikas 
jomās;

6. sagaida, ka EĀDD nodrošinās ciešāku 
KĀDP un citu ārpolitikas virzienu 
saskaņotību, tādējādi palīdzot stiprināt ES 
lomu un ietekmi pasaules līmenī un dodot 
iespēju ES efektīvāk paust savas intereses 
un vērtības atbilstīgi tās pašreizējam 
statusam starptautiskās tirdzniecības un 
ekonomikas jomās; aicina PV/AP izveidot 
vajadzīgās koordinācijas struktūras un 
mehānismus EĀDD iekšienē;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. sagaida, ka EĀDD nodrošinās ciešāku
KĀDP un ārpolitikas virzienu saskaņotību,
tādējādi palīdzot stiprināt ES lomu un 
ietekmi pasaules līmenī un dodot iespēju 
ES efektīvāk paust savas intereses un 
vērtības atbilstīgi tās pašreizējam statusam 
starptautiskās tirdzniecības un ekonomikas 
jomās;

6. sagaida, ka EĀDD, koordinējot KĀDP 
un citu ārpolitikas virzienus, palīdzēs
stiprināt ES lomu un ietekmi pasaules 
līmenī un dodot iespēju ES efektīvāk paust 
savas intereses un vērtības atbilstīgi tās 
pašreizējam statusam starptautiskās 
tirdzniecības un ekonomikas jomās;

Or. en
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Grozījums Nr. 49
Maria Eleni Koppa

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. sagaida, ka EĀDD nodrošinās ciešāku 
KĀDP un ārpolitikas virzienu saskaņotību, 
tādējādi palīdzot stiprināt ES lomu un 
ietekmi pasaules līmenī un dodot iespēju 
ES efektīvāk paust savas intereses un 
vērtības atbilstīgi tās pašreizējam statusam 
starptautiskās tirdzniecības un ekonomikas 
jomās;

6. sagaida, ka EĀDD nodrošinās ciešāku 
KĀDP un dalībvalstu ārpolitikas virzienu 
saskaņotību, tādējādi palīdzot stiprināt ES 
lomu un ietekmi pasaules līmenī un dodot 
iespēju ES efektīvāk paust savas intereses 
un vērtības atbilstīgi tās pašreizējam 
statusam starptautiskās tirdzniecības un 
ekonomikas jomās;

Or. en

Grozījums Nr. 50
György Schöpflin

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. tomēr atzīmē, ka EĀDD izveidošana 
vien nepanāks ES ārpolitikas pilnīgu 
saskaņotību un konsekvenci: arī ES 
dalībvalstīm būs jāsamierina pieejas 
atšķirības galvenajos ārpolitikas 
jautājumos; uzskata, ka šajā saistībā ir 
būtiski, lai ES dalībvalstis ne tikai 
vienotos par kopēju ārpolitikas un 
drošības politikas stratēģiju, bet
nodrošinātu arī ES nostāju atbalstošu 
valsts politiku;

7. tomēr atzīmē, ka EĀDD izveidošana 
vien nepanāks ES ārpolitikas pilnīgu 
saskaņotību un konsekvenci: arī ES 
dalībvalstīm būs jāsniedz ieguldījums 
Eiropas Kopējā ārpolitikā un drošības
politikā, tā kopīgi jāīsteno un jāatbalsta;

Or. en
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Grozījums Nr. 51
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. tomēr atzīmē, ka EĀDD izveidošana
vien nepanāks ES ārpolitikas pilnīgu
saskaņotību un konsekvenci: arī ES 
dalībvalstīm būs jāsamierina pieejas 
atšķirības galvenajos ārpolitikas 
jautājumos; uzskata, ka šajā saistībā ir 
būtiski, lai ES dalībvalstis ne tikai vienotos 
par kopēju ārpolitikas un drošības politikas 
stratēģiju, bet nodrošinātu arī ES nostāju 
atbalstošu valsts politiku;

7. tomēr atzīmē, ka EĀDD izveidošana
pati par sevi nepanāks ES ārējo politikas 
virzienu saskaņotību un konsekvenci;
uzskata, ka ir būtiski, lai ES dalībvalstis ne 
tikai vienotos par kopēju ārpolitikas un 
drošības politikas stratēģiju, bet arī
nodrošinātu, ka viņu valsts politika atbilst
ES kopīgi pieņemtajām nostājām, nevis ir 
pretrunā tām, lai tādējādi varētu efektīvi 
īstenot ES ārpolitikas stratēģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. tomēr atzīmē, ka EĀDD izveidošana 
vien nepanāks ES ārpolitikas pilnīgu 
saskaņotību un konsekvenci: arī ES
dalībvalstīm būs jāsamierina pieejas 
atšķirības galvenajos ārpolitikas 
jautājumos; uzskata, ka šajā saistībā ir 
būtiski, lai ES dalībvalstis ne tikai 
vienotos par kopēju ārpolitikas un 
drošības politikas stratēģiju, bet 
nodrošinātu arī ES nostāju atbalstošu 
valsts politiku;

7. tomēr atzīmē, ka nevar panākt ES 
pilnīgu saskaņotību un konsekvenci visās 
ārpolitikas jomās, jo pastāv nenovēršamas 
atšķirības dalībvalstu interesēs, problēmās 
un stratēģiskajā skatījumā; tādēļ, 
reālistiski domājot, ES ir jākoncentrē 
centieni uz tirdzniecības, attīstības un 
humānajiem jautājumiem, kuros tā var 
sniegt pievienoto vērtību;

Or. en
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Grozījums Nr. 53
Tunne Kelam

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. tomēr atzīmē, ka EĀDD izveidošana 
vien nepanāks ES ārpolitikas pilnīgu 
saskaņotību un konsekvenci: arī ES
dalībvalstīm būs jāsamierina pieejas 
atšķirības galvenajos ārpolitikas 
jautājumos; uzskata, ka šajā saistībā ir 
būtiski, lai ES dalībvalstis ne tikai vienotos 
par kopēju ārpolitikas un drošības politikas 
stratēģiju, bet nodrošinātu arī ES nostāju 
atbalstošu valsts politiku;

7. tomēr atzīmē ka, lai vienlaikus ar
EĀDD izveidi panāktu ES kopējās 
politikas pilnīgu saskaņotību un
efektivitāti, pirmkārt un galvenokārt ir 
vajadzīga ES dalībvalstu politiskā griba 
atteikties no to atšķirīgajām pieejām
galvenajos ārpolitikas jautājumos; uzskata, 
ka šajā saistībā ir būtiski, lai ES 
dalībvalstis ne tikai vienotos par kopēju 
ārpolitikas un drošības politikas stratēģiju, 
bet nodrošinātu arī ES nostāju atbalstošu 
valsts politiku;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. tomēr atzīmē, ka EĀDD izveidošana 
vien nepanāks ES ārpolitikas pilnīgu 
saskaņotību un konsekvenci: arī ES 
dalībvalstīm būs jāsamierina pieejas 
atšķirības galvenajos ārpolitikas 
jautājumos; uzskata, ka šajā saistībā ir 
būtiski, lai ES dalībvalstis ne tikai vienotos 
par kopēju ārpolitikas un drošības politikas 
stratēģiju, bet nodrošinātu arī ES nostāju 
atbalstošu valsts politiku;

7. tomēr atzīmē, ka EĀDD izveidošana 
vien nepanāks ES ārpolitikas pilnīgu 
saskaņotību un konsekvenci: arī ES 
dalībvalstīm būs jāsamierina pieejas 
atšķirības galvenajos ārpolitikas 
jautājumos, piemēram, attiecībā uz 
Krieviju, Turciju un Kosovu; uzskata, ka 
šajā saistībā ir būtiski, lai ES dalībvalstis 
ne tikai vienotos par kopēju ārpolitikas un 
drošības politikas stratēģiju, bet arī
pielāgotu valsts politiku ES kopējām 
pamatnostādnēm, darbībām un nostājām 
un atturētos no tādām valsts darbībām, 
kas būtu pretrunā Savienības interesēm;
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Or. en

Grozījums Nr. 55
Nirj Deva

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. tomēr atzīmē, ka EĀDD izveidošana 
vien nepanāks ES ārpolitikas pilnīgu 
saskaņotību un konsekvenci: arī ES 
dalībvalstīm būs jāsamierina pieejas 
atšķirības galvenajos ārpolitikas 
jautājumos; uzskata, ka šajā saistībā ir 
būtiski, lai ES dalībvalstis ne tikai vienotos 
par kopēju ārpolitikas un drošības politikas 
stratēģiju, bet nodrošinātu arī ES nostāju 
atbalstošu valsts politiku;

7. tomēr atzīmē, ka EĀDD izveidošana 
vien nepanāks ES ārpolitikas pilnīgu 
saskaņotību un konsekvenci: arī ES 
dalībvalstīm būs jāsamierina pieejas 
atšķirības galvenajos ārpolitikas 
jautājumos; uzskata, ka šajā saistībā ir 
būtiski, lai ES dalībvalstis vienotos par 
kopēju ārpolitikas un drošības politikas 
stratēģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 56

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. tomēr atzīmē, ka EĀDD izveidošana 
vien nepanāks ES ārpolitikas pilnīgu
saskaņotību un konsekvenci: arī ES 
dalībvalstīm būs jāsamierina pieejas 
atšķirības galvenajos ārpolitikas 
jautājumos; uzskata, ka šajā saistībā ir 
būtiski, lai ES dalībvalstis ne tikai vienotos 
par kopēju ārpolitikas un drošības politikas 
stratēģiju, bet nodrošinātu arī ES nostāju 
atbalstošu valsts politiku;

7. tomēr atzīmē, ka EĀDD izveidošana 
vien nepanāks ES ārpolitikas lielāku
saskaņotību un konsekvenci: arī ES 
dalībvalstīm būs jāsamierina pieejas 
atšķirības galvenajos ārpolitikas 
jautājumos; uzskata, ka šajā saistībā ir 
būtiski, lai ES dalībvalstis ne tikai vienotos 
par kopēju ārpolitikas un drošības politikas 
stratēģiju, bet nodrošinātu arī ES nostāju 
atbalstošu valsts politiku;
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Or. en

Grozījums Nr. 57
Hannes Swoboda

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a šajā sakarībā pauž nožēlu, ka dažos 
gadījumos dalībvalsts vai dalībvalstu 
grupas pārstāvju paziņojumi ir radījuši 
iespaidu par vienotības trūkumu un īpaši 
apgrūtinājuši PV/AP darbu; tādēļ prasa 
dalībvalstīm atturēties no šādām 
individuālām un nekoordinētām darbībām 
un paziņojumiem un tā vietā censties 
veicināt efektīvu un pamanāmu KĀDP;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Hannes Swoboda

Rezolūcijas priekšlikums
7.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.b prasa arī otrai pusei, PV/AP, skaidri 
likt saprast ES nostāju, ātri un pamanāmi 
reaģēt un iezīmēt skaidru un konkrētu 
KĀDP profilu;

Or. en

Grozījums Nr. 59
György Schöpflin

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver, ka ES īpašajiem pārstāvjiem 
(ESĪP) kopumā jāpārstāv un jākoordinē 
ES politika attiecībā uz reģioniem, kuros 
ES ir īpašas stratēģiskās vai drošības 
intereses, kam nepieciešama pastāvīga un 
redzama ES klātbūtne; uzskata, ka starp 
ESĪP un attiecīgajām EĀDD iestādēm 
jāizveido cieša sadarbība un ka ir 
jāpārskata svarīgie tematiski jautājumi, ko 
agrāk risināja pilnvarotie pārstāvji, un 
jāizvirza priekšlikumi šo pienākumu 
uzticēt EĀDD vadošajiem darbiniekiem 
vai ESĪP; uzskata, ka ir būtiski, lai pirms 
ESĪP uzdevumu un pilnvaru noteikšanas 
notiktu apspriešanās ar Parlamentu un lai 
saskaņā ar LES 36. panta 1. daļu tiktu 
izvirzīti priekšlikumi par to, ar kādām 
procedūrām un kādos nolūkos ESĪP savus 
neizvērstos un izvērstos ziņojumus dara 
pieejamu Eiropas Parlamentam;

8. norāda, ka saskaņā ar Lisabonas 
līgumu izveidojot EĀDD, rodas jauna 
struktūra; tādēļ, ņemot vērā, ka dažu ES 
īpašo pārstāvju pilnvaras 2011. gadā 
beigsies, uzsver, ka būtu kopumā 
jāpārskata ESĪP loma; uzskata, ka starp
pašreizējiem ESĪP un attiecīgajām EĀDD 
iestādēm jāizveido cieša sadarbība un ka ir 
jāpārskata svarīgie tematiski jautājumi, ko 
agrāk risināja pilnvarotie pārstāvji, un 
jāizvirza priekšlikumi šo pienākumu 
uzticēt EĀDD vadošajiem darbiniekiem 
vai ESĪP; uzskata, ka ir būtiski, lai pirms 
ESĪP uzdevumu un pilnvaru noteikšanas 
notiktu apspriešanās ar Parlamentu un lai 
saskaņā ar LES 36. panta 1. daļu tiktu 
izvirzīti priekšlikumi par to, ar kādām 
procedūrām un kādos nolūkos ESĪP savus 
neizvērstos un izvērstos ziņojumus dara 
pieejamu Eiropas Parlamentam;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Franziska Katharina Brantner, Roberto Gualtieri, Andrey Kovatchev, Alexander Graf 
Lambsdorff, Ulrike Lunacek

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a atgādina, ka PV/AP 2010. gada 
8. jūlija paziņojums Parlamentam par 
EĀDD centrālās administrācijas pamata 
organizatorisko struktūru, paužot 
apņemšanos izstrādāt krīžu pārvarēšanai 
un miera veidošanai piemērotu struktūru, 
kurā attiecīgās Komisijas 
struktūrvienības, kuras nodarbojas ar 
krīžu pārvarēšanas plānošanu un 
programmu izstrādi, ar konfliktu 
novēršanu un miera veidošanu, un KDAP 
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struktūrvienības strādās ciešā sadarbībā 
un sinerģijā, abām pusēm atrodoties viņas 
tiešā atbildībā un vadībā; turklāt 
atgādina, ka savā 2010. gada 7. septembra 
vēstulē Ārlietu komitejai PV/AP pauda 
nodomu izveidot specializētu krīžu 
pārvarēšanas un miera viedošanas 
nodaļu, kas būtu līdzvērtīga pārējām 
krīzes pārvarēšanas nodaļām, piemēram, 
Krīzes pārvarēšanas un plānošanas 
direktorātam, Civilās plānošanas un 
īstenošanas centram un Militārajam 
štābam, un kam cita starpā uzticētu ar 
Stabilitātes instrumentu īstenojamo krīzes 
pārvarēšanas pasākumu sagatavošanu; 
sagaida, ka PV/AP šīs apņemšanās drīz 
īstenos; uzskata — lai Savienībai 
nodrošinātu efektīvas, lietderīgas un 
saskaņotas krīžu pārvarēšanas struktūras, 
iepriekšminētās nodaļas ir jāpakārto 
vienam rīkotājdirektoram un EĀDD ir 
jāizveido krīzes pārvarēšanas valde;

Or. en

Grozījums Nr. 61
María Muñiz De Urquiza

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atgādina Līgumā ierakstīto Parlamenta 
prerogatīvu, ka KĀDP un KDAP jomā ar 
to apspriedīsies, tā viedokli attiecīgi ņems 
vērā un tas varēs sniegt ieteikumus; aicina 
PV/AP konsolidēt konsultāciju un 
ziņošanas pienākumus, ko ārējās darbības 
jomā iepriekš pildīja Komisija un Padome;
sagaida, ka tiktu nostiprinātas Parlamenta
demokrātiskās kontroles tiesības ES 
ārējās palīdzības instrumentu stratēģiskās 
plānošanas jomā;

9. atgādina Līgumā ierakstīto Parlamenta 
prerogatīvu, ka KĀDP un KDAP jomā ar 
to apspriedīsies, tā viedokli attiecīgi ņems 
vērā un tas varēs sniegt ieteikumus; aicina 
PV/AP konsolidēt konsultāciju un 
ziņošanas pienākumus, ko ārējās darbības 
jomā iepriekš pildīja Komisija un Padome;
prasa Padomei pieņemt konstruktīvu 
pieeju saskaņošanas komitejā par ārējā 
atbalsta instrumentiem, tostarp, 
Stabilitātes instrumentu, atzīstot Eiropas
Parlamenta tiesības īstenot demokrātisku 
kontroli pār stratēģijas dokumentiem un 
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daudzgadu darbības plāniem, kā tas 
paredzēts LESD 290. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Tunne Kelam

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atgādina Līgumā ierakstīto Parlamenta 
prerogatīvu, ka KĀDP un KDAP jomā ar 
to apspriedīsies, tā viedokli attiecīgi ņems 
vērā un tas varēs sniegt ieteikumus; aicina 
PV/AP konsolidēt konsultāciju un 
ziņošanas pienākumus, ko ārējās darbības 
jomā iepriekš pildīja Komisija un Padome;
sagaida, ka tiktu nostiprinātas Parlamenta 
demokrātiskās kontroles tiesības ES ārējās 
palīdzības instrumentu stratēģiskās 
plānošanas jomā;

9. atgādina Līgumā Eiropas Parlamentam 
noteiktās prerogatīvas, ka KĀDP un 
KDAP jomā ar to apspriedīsies, tā viedokli 
attiecīgi ņems vērā, un tas varēs sniegt 
ieteikumus; aicina PV/AP konsolidēt 
konsultāciju un ziņošanas pienākumus, ko 
ārējās darbības jomā iepriekš pildīja 
Komisija un Padome; sagaida, ka tiktu
pilnībā atzītas un nostiprinātas Parlamenta 
demokrātiskās kontroles tiesības ES ārējās 
palīdzības instrumentu stratēģiskās 
plānošanas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Roberto Gualtieri

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. atkārtoti uzsver savu nostāju, ka 
saskaņā ar LESD 218. panta 10. punktu 
Parlamentu pilnīgi informē starptautisku 
nolīgumu noslēgšanas procedūras 
sākumposmā, sarunu posmā un noslēguma 
posmā; sagaida, ka PV/AP visos 
procedūras posmos iepazīstinās ar visu 
attiecīgo informāciju par sarunu gaitu, 

10. atkārtoti uzsver savu nostāju, ka 
saskaņā ar LESD 218. panta 6. punktu 
Eiropas Parlamenta piekrišana ir 
jāsaņem par visiem starptautiskajiem 
nolīgumiem, tostarp tiem, kas galvenokārt 
attiecas uz KĀDP, izņemot gadījumus, 
kad nolīgumi attiecas vienīgi uz KĀDP; 
saskaņā ar LESD 218. panta 10. punktu
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tostarp ar sarunu norādēm un sarunu 
dokumentu projektiem, un atgādina, ka 
deklarācijā par politisko atbildību PV/AP 
pauda apņēmību konfidenciāliem KĀDP 
dokumentiem piemērot Pamatnolīguma par 
starptautiskajiem nolīgumiem noteikumus;
aicina izveidot efektīvu darbības modeli, 
kurā Parlamenta prerogatīvu ievērošana 
būtu apvienota ar vajadzīgo 
konfidencialitātes līmeni; uzskata, ka, lai 
regulētu Parlamenta deputātu piekļuvi 
konfidenciāliem dokumentiem, ir vajadzīga 
visu ES iestāžu vispusīga vienošanās, kas 
attiektos uz visām ES struktūrām;

Parlaments pilnīgi jāinformē starptautisku 
nolīgumu noslēgšanas procedūras 
sākumposmā, sarunu posmā un noslēguma 
posmā; sagaida, ka PV/AP visos 
procedūras posmos iepazīstinās ar visu 
attiecīgo informāciju par sarunu gaitu, 
tostarp ar sarunu norādēm un sarunu 
dokumentu projektiem, un atgādina, ka 
deklarācijā par politisko atbildību PV/AP 
pauda apņēmību konfidenciāliem KĀDP 
dokumentiem piemērot Pamatnolīguma par 
starptautiskajiem nolīgumiem noteikumus;
aicina izveidot efektīvu darbības modeli, 
kurā Parlamenta prerogatīvu ievērošana
būtu apvienota ar vajadzīgo 
konfidencialitātes līmeni; uzskata, ka, lai 
regulētu Parlamenta deputātu piekļuvi 
konfidenciāliem dokumentiem, ir vajadzīga 
visu ES iestāžu vispusīga vienošanās, kas 
attiektos uz visām ES struktūrām;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Anneli Jäätteenmäki

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka pārskatītajam 2006. gada 
Iestāžu nolīgumam par budžeta disciplīnu 
un pareizu finanšu pārvaldību jānodrošina 
KĀDP budžeta procedūras lielāka 
pārredzamība un, lai budžeta 
lēmējinstitūcija būtu pilnīgi un pastāvīgi 
informēta par šajā politikas jomā pieņemto 
politisko lēmumu vēsturi, apstākļiem un 
finansiālo ietekmi, pienācīgi jāizturas pret 
šīs institūcijas vajadzībām pēc 
informācijas; uzskata, ka pirms pilnvaru 
apstiprināšanas un stratēģiju pieņemšanas 
KĀDP jomā Parlamentam vajadzētu 
saņemt pietiekamu informāciju; atzinīgi 
vērtē PV/AP pausto atbalstu 

11. uzsver, ka pārskatītajam 2006. gada 
Iestāžu nolīgumam par budžeta disciplīnu 
un pareizu finanšu pārvaldību jānodrošina 
KĀDP budžeta procedūras lielāka 
pārredzamība un, lai budžeta 
lēmējinstitūcija būtu pilnīgi un pastāvīgi 
informēta par šajā politikas jomā pieņemto 
politisko lēmumu vēsturi, apstākļiem un 
finansiālo ietekmi, pienācīgi jāizturas pret 
šīs institūcijas vajadzībām pēc 
informācijas; uzskata, ka pirms pilnvaru 
apstiprināšanas un stratēģiju pieņemšanas 
KĀDP jomā Parlamentam vajadzētu 
saņemt pietiekamu informāciju; atzinīgi 
vērtē PV/AP pausto atbalstu 
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priekšlikumam, ka visas svarīgās KDAP 
misijas jāatspoguļo budžetā; atkārtoti 
uzsver savu nostāju, ka KĀDP 
demokrātiskās leģitimitātes 
nostiprināšanas nolūkā pirms KDAP 
misiju sākuma jāapspriežas ar Parlamenta
kompetentajām struktūrām, kam jābūt 
spējīgām pienācīgi uzraudzīt tieši KDAP 
misijas;

priekšlikumam, ka visas svarīgās KDAP 
misijas jāatspoguļo budžetā; atkārtoti 
uzsver, ka pirms KDAP misiju uzsākšanas
ir pienācīgi jāinformē Parlamenta
kompetentās struktūras;

Or. en

Grozījums Nr. 65
György Schöpflin

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka pārskatītajam 2006. gada 
Iestāžu nolīgumam par budžeta disciplīnu 
un pareizu finanšu pārvaldību jānodrošina 
KĀDP budžeta procedūras lielāka 
pārredzamība un, lai budžeta 
lēmējinstitūcija būtu pilnīgi un pastāvīgi 
informēta par šajā politikas jomā pieņemto 
politisko lēmumu vēsturi, apstākļiem un 
finansiālo ietekmi, pienācīgi jāizturas pret 
šīs institūcijas vajadzībām pēc 
informācijas; uzskata, ka pirms pilnvaru 
apstiprināšanas un stratēģiju pieņemšanas 
KĀDP jomā Parlamentam vajadzētu 
saņemt pietiekamu informāciju; atzinīgi 
vērtē PV/AP pausto atbalstu 
priekšlikumam, ka visas svarīgās KDAP 
misijas jāatspoguļo budžetā; atkārtoti 
uzsver savu nostāju, ka KĀDP 
demokrātiskās leģitimitātes nostiprināšanas 
nolūkā pirms KDAP misiju sākuma
jāapspriežas ar Parlamenta kompetentajām 
struktūrām, kam jābūt spējīgām pienācīgi 
uzraudzīt tieši KDAP misijas;

11. uzsver, ka pārskatītajam 2006. gada 
Iestāžu nolīgumam par budžeta disciplīnu 
un pareizu finanšu pārvaldību jānodrošina 
KĀDP budžeta procedūras lielāka 
pārredzamība un, lai budžeta 
lēmējinstitūcija būtu pilnīgi un pastāvīgi 
informēta par šajā politikas jomā pieņemto 
politisko lēmumu vēsturi, apstākļiem un 
finansiālo ietekmi, pienācīgi jāizturas pret 
šīs institūcijas vajadzībām pēc 
informācijas; uzskata, ka pirms pilnvaru 
apstiprināšanas un stratēģiju pieņemšanas 
KĀDP jomā Parlamentam vajadzētu 
saņemt pietiekamu informāciju; atzinīgi 
vērtē PV/AP pausto atbalstu 
priekšlikumam, ka visas svarīgās KDAP 
misijas jāatspoguļo budžetā; atkārtoti 
uzsver savu nostāju, ka KĀDP 
demokrātiskās leģitimitātes nostiprināšanas 
nolūkā pirms KDAP misiju uzsākšanas
jāapspriežas ar Parlamenta kompetentajām 
struktūrām, kam jābūt spējīgām pienācīgi 
uzraudzīt tieši KDAP misijas; uzsver — lai 
īstenotu Lisabonas līgumā noteiktos 
uzticamības un pašdefinēšanās kritērijus, 
KĀDP mērķiem būtu jāpiešķir pienācīgi 
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budžeta līdzekļi;

Or. en

Grozījums Nr. 66

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka pārskatītajam 2006. gada 
Iestāžu nolīgumam par budžeta disciplīnu 
un pareizu finanšu pārvaldību jānodrošina 
KĀDP budžeta procedūras lielāka 
pārredzamība un, lai budžeta 
lēmējinstitūcija būtu pilnīgi un pastāvīgi 
informēta par šajā politikas jomā pieņemto 
politisko lēmumu vēsturi, apstākļiem un 
finansiālo ietekmi, pienācīgi jāizturas pret 
šīs institūcijas vajadzībām pēc 
informācijas; uzskata, ka pirms pilnvaru 
apstiprināšanas un stratēģiju pieņemšanas 
KĀDP jomā Parlamentam vajadzētu 
saņemt pietiekamu informāciju; atzinīgi 
vērtē PV/AP pausto atbalstu 
priekšlikumam, ka visas svarīgās KDAP 
misijas jāatspoguļo budžetā; atkārtoti 
uzsver savu nostāju, ka KĀDP 
demokrātiskās leģitimitātes nostiprināšanas 
nolūkā pirms KDAP misiju sākuma
jāapspriežas ar Parlamenta kompetentajām 
struktūrām, kam jābūt spējīgām pienācīgi 
uzraudzīt tieši KDAP misijas;

11. uzsver, ka pārskatītajam 2006. gada 
Iestāžu nolīgumam par budžeta disciplīnu 
un pareizu finanšu pārvaldību jānodrošina 
KĀDP budžeta procedūras lielāka 
pārredzamība un, lai budžeta 
lēmējinstitūcija būtu pilnīgi un pastāvīgi 
informēta par šajā politikas jomā pieņemto 
politisko lēmumu vēsturi, apstākļiem un 
finansiālo ietekmi, pienācīgi jāizturas pret 
šīs institūcijas vajadzībām pēc 
informācijas; uzskata, ka pirms pilnvaru 
apstiprināšanas un stratēģiju pieņemšanas 
KĀDP jomā Parlamentam vajadzētu 
saņemt pietiekamu informāciju; atzinīgi 
vērtē PV/AP pausto atbalstu 
priekšlikumam, ka visas svarīgās KDAP 
misijas jāatspoguļo budžetā, tomēr 
uzskata, ka pilnīgas pārredzamības un 
demokrātiskās kontroles nolūkos katrai 
misijai ir vajadzīga sava budžeta pozīcija;
atkārtoti uzsver savu nostāju, ka KĀDP 
demokrātiskās leģitimitātes nostiprināšanas 
nolūkā pirms KDAP misiju uzsākšanas
jāapspriežas ar Parlamenta kompetentajām 
struktūrām, kam jābūt spējīgām pienācīgi 
uzraudzīt tieši KDAP misijas;

Or. en
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Grozījums Nr. 67
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzskata, ka, ja vajadzīgs sniegt ex ante
informāciju, regulārās apvienotās
apspriežu sanāksmes par KĀDP
jāpapildina ar citām sanāksmēm; šajā 
saistībā ierosina, ka, lai uzlabotu turpmāko 
misiju plānošanu un pārvaldību un 
izstrādātu nākotnes prasībām atbilstīgu 
tālejošu pieeju, sanāksmēs jāiepazīstina arī 
ar svarīgāko stratēģisko un politiski 
militāro pieredzi; turklāt atgādina, ka ar 
Parlamentu ir jāapspriežas un tam jāsaņem 
pietiekama informācija par KĀDP 
iniciatīvu steidzamu finansēšanu saskaņā ar 
LES 41. panta 3. punktu;

12. uzskata, ka, lai sniegtu iepriekšēju
informāciju, papildus regulārajām 
apvienotajām apspriežu sanāksmēm par 
KĀDP ir jārīko arī citas sanāksmes; šajā 
saistībā ierosina, ka, lai uzlabotu turpmāko 
misiju plānošanu un pārvaldību un 
izstrādātu nākotnes prasībām atbilstīgu 
tālejošu pieeju, sanāksmēs jāiepazīstina arī 
ar svarīgāko stratēģisko un politiski 
militāro pieredzi; turklāt atgādina, ka ar 
Parlamentu ir jāapspriežas un tam jāsaņem 
pietiekama informācija par KĀDP 
iniciatīvu steidzamu finansēšanu saskaņā ar 
LES 41. panta 3. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a norāda uz tam Līgumā noteikto 
pienākumu kopā ar valsts parlamentiem 
noteikt efektīvas un regulāras 
starpparlamentu sadarbības organizēšanu 
un veicināšanu, jo īpaši kopējās 
ārpolitikas un drošības politikas jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 69
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka KDAP darbības jāintegrē 
visaptverošā politikā, kas orientēta uz 
krīzes skartām valstīm un reģioniem;
turklāt uzsver, ka pašreizējā mērķa —
veiksmīgi izvietot KDAP misijas — vietā 
lielāka uzmanība jāvelta šo misiju 
veiksmīgai īstenošanai un ilgstošai 
ietekmei attiecīgajās teritorijās;

13. uzsver, ka KDAP darbības jāintegrē 
visaptverošā politikā, kas orientēta uz 
krīzes skartām valstīm un reģioniem, kur 
tiek apdraudētas ES vērtības un 
stratēģiskās intereses un kur KDAP 
operācijas sniegtu patiesu pievienoto 
vērtību miera, stabilitātes un tiesiskuma 
veicināšanā; turklāt uzsver, ka, novērtējot 
katras operācijas veiksmīgu īstenošanu un
ilgstošu ietekmi attiecīgajās teritorijās, 
precīzāk ir jāņem vērā gūta mācība šajā 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 70

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka KDAP darbības jāintegrē 
visaptverošā politikā, kas orientēta uz 
krīzes skartām valstīm un reģioniem;
turklāt uzsver, ka pašreizējā mērķa —
veiksmīgi izvietot KDAP misijas — vietā 
lielāka uzmanība jāvelta šo misiju 
veiksmīgai īstenošanai un ilgstošai 
ietekmei attiecīgajās teritorijās;

13. uzsver, ka KDAP darbības jāintegrē 
visaptverošā politikā, kas orientēta uz 
krīzes skartām valstīm un reģioniem;
turklāt uzsver, ka pašreizējā mērķa —
veiksmīgi izvietot KDAP misijas — vietā 
lielāka uzmanība jāvelta šo misiju 
veiksmīgai īstenošanai un ilgstošai 
ietekmei attiecīgajās teritorijās; aicina 
PV/AP par KĀDP un KDAP prioritāti 
noteikt konfliktu novēršanu, starpniecību 
konfliktu risināšanai miermīlīgā ceļā un 
drošības sektora reformu; mudina PV/AP 
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izmantot jaunizveidoto EĀDD, lai kā 
standarta procedūru ieviestu ietekmes 
novērtējumus, ar kuriem kvalitatīvi 
novērtēt katras KDAP misijas 
daudzveidīgo ietekmi uz drošību, 
cilvēktiesībām, dzimumu līdztiesību, 
sociālo un ekonomikas jomu attiecīgajā 
valstī vai reģionā;

Or. en

Grozījums Nr. 71

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a aicina PV/AP, Padomi un 
dalībvalstis novērst nepietiekamo 
līdzsvaru starp civilās un militārās 
plānošanas spēju EĀDD un palielināt 
darbinieku skaitu tādās jomās kā 
tiesiskums, civilā pārvalde, muita un 
starpniecība, lai nodrošinātu, ka KDAP 
misijām ir pieejamas pienācīgas un 
pietiekamas profesionālās zināšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Willy Meyer, Sabine Lösing

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzsver, ka ES reaģēšanas pasākumi 
katastrofu gadījumos optimāli jāsaskaņo 
ar citiem ES instrumentiem, piemēram, 

svītrots
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KDAP civilajām vai militārajām misijām, 
kuras jau izvietotas attiecīgajā teritorijā 
vai kuras varētu izveidot krīzes seku 
likvidēšanai; uzskata, ka krīžu 
pārvarēšanas militāro un civilo operāciju 
stingra nošķiršana neatspoguļo reālo 
situāciju attiecīgajās teritorijās, bet drīzāk 
— iestāžu darbības novecojušu modeli, un 
tāpēc uzsver, ka krīžu pārvarēšanai 
jāapvieno militāri un civili instrumenti;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Maria Eleni Koppa

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzsver, ka ES reaģēšanas pasākumi 
katastrofu gadījumos optimāli jāsaskaņo ar 
citiem ES instrumentiem, piemēram, 
KDAP civilajām vai militārajām misijām, 
kuras jau izvietotas attiecīgajā teritorijā vai 
kuras varētu izveidot krīzes seku 
likvidēšanai; uzskata, ka krīžu 
pārvarēšanas militāro un civilo operāciju 
stingra nošķiršana neatspoguļo reālo 
situāciju attiecīgajās teritorijās, bet drīzāk 
— iestāžu darbības novecojušu modeli, un
tāpēc uzsver, ka krīžu pārvarēšanai 
jāapvieno militāri un civili instrumenti;

14. uzsver, ka ES reaģēšanas pasākumi 
katastrofu gadījumos optimāli jāsaskaņo ar 
citiem ES instrumentiem, piemēram, 
KDAP civilajām vai militārajām misijām, 
kuras jau izvietotas attiecīgajā teritorijā vai 
kuras varētu izveidot krīzes seku 
likvidēšanai; pauž viedokli, ka krīžu 
pārvarēšanas militāro un civilo operāciju 
stingra nošķiršana atspoguļo iestāžu 
darbības diezgan novecojušu modeli un 
ka ar civilmilitāro mijiedarbību un 
sadarbību var labāk risināt reālo situāciju 
attiecīgajās teritorijās; tāpēc uzsver, ka
katrā konkrētajā gadījumā ir jāveic 
sistemātiska vajadzību izvērtēšana, lai 
nodrošinātu situācijai piemērotāko 
militāro un civilo instrumentu 
kombināciju;

Or. en
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Grozījums Nr. 74
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzsver, ka ES reaģēšanas pasākumi 
katastrofu gadījumos optimāli jāsaskaņo ar 
citiem ES instrumentiem, piemēram, 
KDAP civilajām vai militārajām misijām, 
kuras jau izvietotas attiecīgajā teritorijā 
vai kuras varētu izveidot krīzes seku 
likvidēšanai; uzskata, ka krīžu 
pārvarēšanas militāro un civilo operāciju 
stingra nošķiršana neatspoguļo reālo 
situāciju attiecīgajās teritorijās, bet drīzāk 
— iestāžu darbības novecojušu modeli, un 
tāpēc uzsver, ka krīžu pārvarēšanai 
jāapvieno militāri un civili instrumenti;

14. uzsver, ka ES reaģēšanas pasākumi 
katastrofu gadījumos optimāli jāsaskaņo ar 
citiem ES instrumentiem un citu 
starptautisko organizāciju pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 75

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzsver, ka ES reaģēšanas pasākumi 
katastrofu gadījumos optimāli jāsaskaņo ar 
citiem ES instrumentiem, piemēram, 
KDAP civilajām vai militārajām misijām, 
kuras jau izvietotas attiecīgajā teritorijā vai 
kuras varētu izveidot krīzes seku 
likvidēšanai; uzskata, ka krīžu 
pārvarēšanas militāro un civilo operāciju 
stingra nošķiršana neatspoguļo reālo 
situāciju attiecīgajās teritorijās, bet drīzāk 
— iestāžu darbības novecojušu modeli, un 
tāpēc uzsver, ka krīžu pārvarēšanai 

14. uzsver, ka ES reaģēšanas pasākumi 
katastrofu gadījumos optimāli jāsaskaņo ar 
citiem ES instrumentiem, piemēram, 
KDAP civilajām vai militārajām misijām, 
kuras jau izvietotas attiecīgajā teritorijā vai 
kuras varētu izveidot krīzes seku 
likvidēšanai; joprojām pauž bažas par 
centieniem reaģēšanas pasākumiem 
katastrofu gadījumos izmantot ES kaujas 
grupas un atgādina, ka arvien lielāka 
KDAP spēju un ES Stabilitātes 
instrumenta izmantošana reaģēšanā uz 
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jāapvieno militāri un civili instrumenti; katastrofu gadījumiem, seku likvidēšanā 
un rekonstrukcijā būtiski ierobežos un 
vājinās ES spēju risināt politiskas krīzes 
un iesaistīties miera iedibināšanas, miera 
uzturēšanas un miera veidošanas 
pasākumos; uzskata, ka daudzos 
gadījumos krīžu pārvarēšanas militāro un 
civilo operāciju pārāk stingra nošķiršana 
neatspoguļo reālo situāciju attiecīgajās 
teritorijās, bet drīzāk — iestāžu darbības 
novecojušu modeli, un tāpēc uzsver, ka 
krīžu pārvarēšanai varētu būt jāapvieno 
militāri un civili instrumenti; atgādina, ka 
no 24 KDAP misijām 16 ir bijušas civilās 
misijas, 7 — militārās un tikai viena —
civilmilitārā misija; mudina PV/AP 

misijās, kuras pēc rakstura ir tikai civilās 
misijas, par misiju vadītāju neiecelt 
militārā personāla pārstāvi, kā tas notika 
EULEX gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Arnaud Danjean, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Andrey 
Kovatchev, Krzysztof Lisek

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzsver, ka ES reaģēšanas pasākumi 
katastrofu gadījumos optimāli jāsaskaņo ar 
citiem ES instrumentiem, piemēram, 
KDAP civilajām vai militārajām misijām, 
kuras jau izvietotas attiecīgajā teritorijā vai 
kuras varētu izveidot krīzes seku 
likvidēšanai; uzskata, ka krīžu 
pārvarēšanas militāro un civilo operāciju 
stingra nošķiršana neatspoguļo reālo 
situāciju attiecīgajās teritorijās, bet drīzāk 
— iestāžu darbības novecojušu modeli, un 
tāpēc uzsver, ka krīžu pārvarēšanai 
jāapvieno militāri un civili instrumenti;

14. uzsver, ka ES reaģēšanas pasākumi 
katastrofu gadījumos optimāli jāsaskaņo ar 
citiem ES instrumentiem, piemēram, 
KDAP civilajām vai militārajām misijām, 
kuras jau izvietotas attiecīgajā teritorijā vai 
kuras varētu izveidot krīzes seku 
likvidēšanai; uzskata, ka krīžu 
pārvarēšanas militāro un civilo operāciju 
stingra nošķiršana neatspoguļo reālo 
situāciju attiecīgajās teritorijās, bet drīzāk 
— iestāžu darbības novecojušu modeli, un 
tāpēc uzsver, ka dažu krīžu pārvarēšanai
varētu būt jāapvieno militāri un civili 
instrumenti;
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Or. en

Grozījums Nr. 77
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzsver, ka ES reaģēšanas pasākumi 
katastrofu gadījumos optimāli jāsaskaņo ar 
citiem ES instrumentiem, piemēram, 
KDAP civilajām vai militārajām misijām, 
kuras jau izvietotas attiecīgajā teritorijā vai 
kuras varētu izveidot krīzes seku 
likvidēšanai; uzskata, ka krīžu 
pārvarēšanas militāro un civilo operāciju 
stingra nošķiršana neatspoguļo reālo 
situāciju attiecīgajās teritorijās, bet drīzāk 
— iestāžu darbības novecojušu modeli, un 
tāpēc uzsver, ka krīžu pārvarēšanai 
jāapvieno militāri un civili instrumenti;

14. uzsver, ka ES reaģēšanas pasākumi 
katastrofu gadījumos optimāli jāsaskaņo ar 
citiem ES instrumentiem, piemēram, 
KDAP civilajām un/vai militārajām 
misijām, kuras jau izvietotas attiecīgajā 
teritorijā vai kuras varētu izveidot krīzes 
seku likvidēšanai; uzskata, ka krīžu 
pārvarēšanas militāro un civilo operāciju
stingra nošķiršana neatspoguļo reālo 
situāciju attiecīgajās teritorijās, bet drīzāk 
— iestāžu darbības novecojušu modeli, un 
tāpēc uzsver, ka krīžu pārvarēšanai 
jāapvieno militāri un civili instrumenti;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzsver, ka ES reaģēšanas pasākumi 
katastrofu gadījumos optimāli jāsaskaņo ar 
citiem ES instrumentiem, piemēram, 
KDAP civilajām vai militārajām misijām, 
kuras jau izvietotas attiecīgajā teritorijā vai 
kuras varētu izveidot krīzes seku 
likvidēšanai; uzskata, ka krīžu 
pārvarēšanas militāro un civilo operāciju 
stingra nošķiršana neatspoguļo reālo 
situāciju attiecīgajās teritorijās, bet drīzāk 
— iestāžu darbības novecojušu modeli, un 

14. uzsver, ka ES reaģēšanas pasākumi 
katastrofu gadījumos optimāli jāsaskaņo ar 
citiem ES instrumentiem, piemēram, 
KDAP civilajām vai militārajām misijām, 
kuras jau izvietotas attiecīgajā teritorijā vai 
kuras varētu izveidot krīzes seku 
likvidēšanai; uzskata, ka krīžu 
pārvarēšanas militāro un civilo operāciju 
stingra nošķiršana neatspoguļo reālo 
situāciju attiecīgajās teritorijās, bet drīzāk 
— iestāžu darbības novecojušu modeli, un 
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tāpēc uzsver, ka krīžu pārvarēšanai 
jāapvieno militāri un civili instrumenti;

tāpēc uzsver, ka krīžu pārvarēšanai parasti 
ir jāapvieno militāri un civili instrumenti;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzsver, ka ES reaģēšanas pasākumi 
katastrofu gadījumos optimāli jāsaskaņo ar 
citiem ES instrumentiem, piemēram, 
KDAP civilajām vai militārajām misijām, 
kuras jau izvietotas attiecīgajā teritorijā vai 
kuras varētu izveidot krīzes seku 
likvidēšanai; uzskata, ka krīžu 
pārvarēšanas militāro un civilo operāciju 
stingra nošķiršana neatspoguļo reālo 
situāciju attiecīgajās teritorijās, bet drīzāk 
— iestāžu darbības novecojušu modeli, un 
tāpēc uzsver, ka krīžu pārvarēšanai 
jāapvieno militāri un civili instrumenti;

14. uzsver, ka ES reaģēšanas pasākumi 
katastrofu gadījumos optimāli jāsaskaņo ar 
citiem ES instrumentiem, piemēram, 
KDAP civilajām vai militārajām misijām, 
kuras jau izvietotas attiecīgajā teritorijā vai 
kuras varētu izveidot krīzes seku 
likvidēšanai; uzskata, ka krīžu 
pārvarēšanas militāro un civilo operāciju 
stingra nošķiršana neatspoguļo reālo 
situāciju attiecīgajās teritorijās, bet drīzāk 
— iestāžu darbības novecojušu modeli, un 
tāpēc uzsver, ka krīžu pārvarēšanai varētu 
būt jāapvieno militāri un civili instrumenti;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Nirj Deva

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzsver, ka ES reaģēšanas pasākumi 
katastrofu gadījumos optimāli jāsaskaņo ar 
citiem ES instrumentiem, piemēram, 
KDAP civilajām vai militārajām misijām, 
kuras jau izvietotas attiecīgajā teritorijā vai 
kuras varētu izveidot krīzes seku 
likvidēšanai; uzskata, ka krīžu 

14. uzsver, ka ES reaģēšanas pasākumi 
katastrofu gadījumos optimāli jāsaskaņo ar 
citiem ES instrumentiem, piemēram, 
KDAP civilajām vai militārajām misijām, 
kuras jau izvietotas attiecīgajā teritorijā vai 
kuras varētu izveidot krīzes seku 
likvidēšanai; uzskata, ka krīžu 
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pārvarēšanas militāro un civilo operāciju 
stingra nošķiršana neatspoguļo reālo 
situāciju attiecīgajās teritorijās, bet drīzāk 
— iestāžu darbības novecojušu modeli, un 
tāpēc uzsver, ka krīžu pārvarēšanai 
jāapvieno militāri un civili instrumenti;

pārvarēšanas militāro un civilo operāciju 
stingra nošķiršana neatspoguļo reālo 
situāciju attiecīgajās teritorijās, bet drīzāk 
— iestāžu darbības novecojušu modeli, un 
tāpēc uzsver, ka krīžu pārvarēšanai 
jāapvieno militāri un civili instrumenti, 
pamatojoties uz vispusīgu sapratni par 
drošības un attīstības saikni;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a atgādina, ka, pamatojoties uz 
pašreizējo Eiropas Civilās aizsardzības 
mehānismu, ir jāizveido Eiropas Civilās 
aizsardzības spēki — uz to Parlaments ir 
aicinājis jau vairākas reizes — , kuriem 
vajadzētu būt spējīgiem vajadzības 
gadījumā darboties ārpus ES;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Willy Meyer, Sabine Lösing

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a uzsver, ka katastrofu gadījumos nav 
jāizvieto vai jāpārceļ militārie spēki ES 
iekšienē vai ārpus tās; tā vietā ir 
jānodrošina vajadzīgie resursi, lai civilās 
aizsardzības spēki varētu vieni paši veikt 
attiecīgo uzdevumu piemērotā veidā; 
turklāt uzsver, ka civilmilitārā sadarbība 
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ietver neaprēķināmu risku, ka civilo 
personālu izmantos militāriem mērķiem 
ar tālejošām sekām — vietējās vidusmēra 
sabiedrības uztverē tie zaudēs savu 
neitrālo, tīri humāno statusu; šī iemesla 
pēc civilajām un militārajām operācijām 
katrā teritorijā ir jāpaliek nošķirtām;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Willy Meyer, Sabine Lösing

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka stratēģiska ES prioritāte ir 
nostiprināt starptautiskas krīžu 
pārvarēšanas partnerības un uzlabot 
dialogu ar citiem galvenajiem krīžu 
pārvarēšanas dalībniekiem, piemēram, 
ANO, NATO, Āfrikas Savienību un 
EDSO, un trešām valstīm, piemēram, 
ASV, Turciju, Norvēģiju un Kanādu, kā 
arī saskaņot rīcību, apmainīties ar 
informāciju un apvienot resursus tādās 
jomās kā miera uzturēšana un miera 
nostiprināšana, tostarp sadarbība krīžu 
pārvarēšanas jomā, konkrēti attiecībā uz 
kuģošanas drošību, un terorisma 
apkarošana saskaņā ar starptautiskajiem 
tiesību aktiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 84
Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, 
Krzysztof Lisek

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka stratēģiska ES prioritāte ir 
nostiprināt starptautiskas krīžu 
pārvarēšanas partnerības un uzlabot 
dialogu ar citiem galvenajiem krīžu 
pārvarēšanas dalībniekiem, piemēram,
ANO, NATO, Āfrikas Savienību un 
EDSO, un trešām valstīm, piemēram, 
ASV, Turciju, Norvēģiju un Kanādu, kā 
arī saskaņot rīcību, apmainīties ar 
informāciju un apvienot resursus tādās 
jomās kā miera uzturēšana un miera
nostiprināšana, tostarp sadarbība krīžu 
pārvarēšanas jomā, konkrēti attiecībā uz 
kuģošanas drošību, un terorisma 
apkarošana saskaņā ar starptautiskajiem 
tiesību aktiem;

15. uzskata, ka stratēģiska ES prioritāte ir 
nostiprināt starptautiskas krīžu 
pārvarēšanas partnerības un uzlabot 
dialogu ar citiem galvenajiem krīžu 
pārvarēšanas dalībniekiem, neatkarīgi no 
tā, vai tie ir pasaules vai reģionālās 
organizācijas vai trešās valstis, kā arī 
apmainīties ar informāciju, koordinēt 
darbības un apvienot resursus, kad tas ir 
nepieciešams miera uzturēšanas un miera
veidošanas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka stratēģiska ES prioritāte ir
nostiprināt starptautiskas krīžu 
pārvarēšanas partnerības un uzlabot 
dialogu ar citiem galvenajiem krīžu 
pārvarēšanas dalībniekiem, piemēram, 
ANO, NATO, Āfrikas Savienību un 
EDSO, un trešām valstīm, piemēram, ASV, 
Turciju, Norvēģiju un Kanādu, kā arī 
saskaņot rīcību, apmainīties ar informāciju 
un apvienot resursus tādās jomās kā miera
uzturēšana un miera nostiprināšana, 
tostarp sadarbība krīžu pārvarēšanas jomā, 
konkrēti attiecībā uz kuģošanas drošību, un 
terorisma apkarošana saskaņā ar 
starptautiskajiem tiesību aktiem;

15. uzskata, ka stratēģiska ES prioritāte ir
papildināt NATO un tai līdzīgo 
organizāciju lomu, skaidrāk nodalot 
civilajos un militārajos pasākumos 
veicamos darbus, kā arī uzlabot dialogu ar 
citiem galvenajiem krīžu pārvarēšanas 
dalībniekiem, piemēram, ANO, NATO, 
Āfrikas Savienību un EDSO, un trešām 
valstīm, piemēram, ASV, Turciju, 
Norvēģiju un Kanādu, kā arī saskaņot 
rīcību, apmainīties ar informāciju un 
apvienot resursus tādās jomās kā miera
veidošana, tostarp sadarbība krīžu 
pārvarēšanas jomā, konkrēti attiecībā uz 
kuģošanas drošību, un terorisma 
apkarošana saskaņā ar starptautiskajiem 
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tiesību aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka stratēģiska ES prioritāte ir 
nostiprināt starptautiskas krīžu 
pārvarēšanas partnerības un uzlabot 
dialogu ar citiem galvenajiem krīžu 
pārvarēšanas dalībniekiem, piemēram, 
ANO, NATO, Āfrikas Savienību un 
EDSO, un trešām valstīm, piemēram, ASV, 
Turciju, Norvēģiju un Kanādu, kā arī 
saskaņot rīcību, apmainīties ar 
informāciju un apvienot resursus tādās 
jomās kā miera uzturēšana un miera
nostiprināšana, tostarp sadarbība krīžu 
pārvarēšanas jomā, konkrēti attiecībā uz
kuģošanas drošību, un terorisma
apkarošana saskaņā ar starptautiskajiem 
tiesību aktiem;

15. uzskata, ka stratēģiska ES prioritāte ir 
nostiprināt starptautiskas krīžu 
pārvarēšanas partnerības un uzlabot 
dialogu ar citiem galvenajiem krīžu 
pārvarēšanas dalībniekiem, piemēram, 
ANO, NATO, Āfrikas Savienību un 
EDSO, un trešām valstīm, piemēram, ASV, 
Turciju, Norvēģiju un Kanādu; uzsver, ka 
ir jāsaskaņo rīcība, jāapmainās ar 
informāciju un jāapvieno resursi attiecībā 
uz miera uzturēšanu un miera veidošanu, 
kuģošanas drošību un terorisma
apkarošanu saskaņā ar starptautiskajiem 
tiesību aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Maria Eleni Koppa

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka stratēģiska ES prioritāte ir 
nostiprināt starptautiskas krīžu 
pārvarēšanas partnerības un uzlabot 
dialogu ar citiem galvenajiem krīžu 
pārvarēšanas dalībniekiem, piemēram, 

15. uzskata, ka stratēģiska ES prioritāte ir 
nostiprināt starptautiskas krīžu 
pārvarēšanas partnerības un uzlabot 
dialogu ar citiem galvenajiem krīžu 
pārvarēšanas dalībniekiem, piemēram, 
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ANO, NATO, Āfrikas Savienību un 
EDSO, un trešām valstīm, piemēram, 
ASV, Turciju, Norvēģiju un Kanādu, kā 
arī saskaņot rīcību, apmainīties ar 
informāciju un apvienot resursus tādās 
jomās kā miera uzturēšana un miera
nostiprināšana, tostarp sadarbība krīžu 
pārvarēšanas jomā, konkrēti attiecībā uz 
kuģošanas drošību, un terorisma 
apkarošana saskaņā ar starptautiskajiem 
tiesību aktiem;

ANO, NATO, Āfrikas Savienību un 
EDSO, kā arī saskaņot rīcību, uzlabot 
agrās brīdināšanas sistēmu, nodrošināt 
paraugprakses un informācijas apmaiņu 
un apvienot resursus tādās jomās kā miera 
uzturēšana un miera veidošana, tostarp 
sadarbība krīžu pārvarēšanas jomā, 
konkrēti attiecībā uz kuģošanas drošību, un 
terorisma apkarošana saskaņā ar 
starptautiskajiem tiesību aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Marietta Giannakou

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka stratēģiska ES prioritāte ir 
nostiprināt starptautiskas krīžu 
pārvarēšanas partnerības un uzlabot 
dialogu ar citiem galvenajiem krīžu 
pārvarēšanas dalībniekiem, piemēram, 
ANO, NATO, Āfrikas Savienību un 
EDSO, un trešām valstīm, piemēram, ASV, 
Turciju, Norvēģiju un Kanādu, kā arī 
saskaņot rīcību, apmainīties ar informāciju 
un apvienot resursus tādās jomās kā miera 
uzturēšana un miera nostiprināšana, tostarp 
sadarbība krīžu pārvarēšanas jomā, 
konkrēti attiecībā uz kuģošanas drošību, un 
terorisma apkarošana saskaņā ar 
starptautiskajiem tiesību aktiem;

15. uzskata, ka svarīga ES prioritāte ir 
nostiprināt starptautiskas krīžu 
pārvarēšanas partnerības un uzlabot 
dialogu ar citiem galvenajiem krīžu 
pārvarēšanas dalībniekiem, piemēram, 
ANO, NATO, Āfrikas Savienību un 
EDSO, un trešām valstīm, piemēram, ASV, 
Turciju, Norvēģiju un Kanādu, kā arī 
saskaņot rīcību, apmainīties ar informāciju 
un apvienot resursus tādās jomās kā miera 
uzturēšana un miera nostiprināšana, tostarp 
sadarbība krīžu pārvarēšanas jomā, 
konkrēti attiecībā uz kuģošanas drošību, un 
terorisma apkarošana saskaņā ar 
starptautiskajiem tiesību aktiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 89
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka stratēģiska ES prioritāte ir 
nostiprināt starptautiskas krīžu 
pārvarēšanas partnerības un uzlabot 
dialogu ar citiem galvenajiem krīžu 
pārvarēšanas dalībniekiem, piemēram, 
ANO, NATO, Āfrikas Savienību un 
EDSO, un trešām valstīm, piemēram, ASV, 
Turciju, Norvēģiju un Kanādu, kā arī 
saskaņot rīcību, apmainīties ar informāciju 
un apvienot resursus tādās jomās kā miera 
uzturēšana un miera nostiprināšana, tostarp 
sadarbība krīžu pārvarēšanas jomā, 
konkrēti attiecībā uz kuģošanas drošību, un 
terorisma apkarošana saskaņā ar 
starptautiskajiem tiesību aktiem;

15. uzskata, ka stratēģiska ES prioritāte ir 
nostiprināt starptautiskas krīžu 
pārvarēšanas partnerības un uzlabot 
dialogu ar citiem galvenajiem krīžu 
pārvarēšanas dalībniekiem, piemēram, 
ANO, NATO, Āfrikas Savienību un 
EDSO, un trešām valstīm, piemēram, ASV, 
Turciju, Norvēģiju un Kanādu, kā arī 
saskaņot rīcību, apmainīties ar informāciju 
un apvienot resursus tādās jomās kā miera 
uzturēšana un miera nostiprināšana, tostarp 
sadarbība krīžu pārvarēšanas jomā, 
konkrēti attiecībā uz kuģošanas drošību, un 
terorisma apkarošana saskaņā ar 
starptautiskajiem tiesību aktiem; uzsver, ka 
ES ir jābūt pienācīgi pārstāvētai ANO 
Drošības padomē, šim nolūkam pārdalot 
dalībvalstīm piešķirto vietu skaitu, un ES 
ir jāizmanto savas pilnvaras, lai uzsāktu 
ANO Drošības padomes reformu un 
paplašināšanu, lai to padarītu 
pārstāvnieciskāku un palielinātu tās 
leģitimitāti un efektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a uzsver, ka EĀDD izveide Savienībai 
sniedz vienreizēju iespēju īstenot saistības 
par konfliktu novēršanu un miera 
veidošanu, īpaši atsaucoties uz 
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Gēteborgas programmu, un vairāk 
paplašināt ES spējas konfliktu novēršanā 
kā alternatīvu krīžu pārvarēšanai; šajā 
nolūkā uzsver, ka ir svarīgi Konfliktu 
novēršanas un drošības politikas 
direktorātu padarīt līdzvērtīgu citiem 
direktorātiem, tam piešķirot pienācīgus 
resursus politikas plānošanai, stiprinot 
saikni ar ģeogrāfiskajām nodaļām un 
izveidojot oficiālas attiecības ar 
attiecīgajām Padomes darba grupām; 
uzskata, ka ir jāpārskata krīžu 
pārvarēšanas struktūras un Konfliktu 
novēršanas un drošības politikas 
direktorāta nošķirtība;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Nirj Deva

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punktsa (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a uzskata, ka pēc organizācijas „Fund 
for Peace” 2010. gada nestabilo valstu 
indeksa datiem pašlaik pasaulē ir 
aptuveni 38 nestabilas valstis, kas saskaņā 
ar Pasaules banku skar vairāk nekā 
1 miljardu cilvēku, un tādēļ ES kopumā 
būtu jāizstrādā vispusīgāka stratēģija tās 
ārējās darbības instrumentu 
izmantošanai, lai veicinātu demokrātisku 
valstu izveidi;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Willy Meyer, Sabine Lösing

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka jānovērš ES energoapgādes 
atkarība no trešo valstu piegādātājiem, 
kas varētu mazināt ES ārpolitisko 
neatkarību; atgādina, ka enerģētikas 
jomas uzdevumi steidzami jārisina, 
ieviešot kopēju Eiropas ārējo enerģētikas 
politiku, kuras pamatā būtu 
energoresursu piegāde no dažādiem 
piegādātājiem; šajā saistībā aicina PV/AP 
apņēmīgi īstenot Parlamenta ieteikumus 
izstrādāt saskaņotu un koordinētu 
politiku, konkrēti sekmējot Eiropas 
vienotību konstruktīvā dialogā ar 
energoresursu piegādātājiem, īpaši 
Krieviju un tranzītvalstīm;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 93
Maria Eleni Koppa

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka jānovērš ES energoapgādes
atkarība no trešo valstu piegādātājiem, 
kas varētu mazināt ES ārpolitisko 
neatkarību; atgādina, ka enerģētikas jomas 
uzdevumi steidzami jārisina, ieviešot 
kopēju Eiropas ārējo enerģētikas politiku, 
kuras pamatā būtu energoresursu piegāde 
no dažādiem piegādātājiem; šajā saistībā 
aicina PV/AP apņēmīgi īstenot Parlamenta 
ieteikumus izstrādāt saskaņotu un 
koordinētu politiku, konkrēti sekmējot 
Eiropas vienotību konstruktīvā dialogā ar 
energoresursu piegādātājiem, īpaši Krieviju 
un tranzītvalstīm;

16. uzsver, ka liela nozīme ir ES ārējās 
darbības konsenvencei un saskaņotībai 
enerģētikas jomā un ka energoapgādes
drošības jēdziens ir cieši saistīts ar 
apgādes drošību; tādēļ atgādina, ka 
enerģētikas jomas uzdevumi steidzami 
jārisina, ieviešot kopēju Eiropas ārējo 
enerģētikas politiku, kuras pamatā būtu
labāka dalībvalstu politikas koordinācija 
šajā jomā un energoresursu piegāde no 
dažādiem piegādātājiem; atzinīgi vērtē 
Eiropadomes lēmumu aicināt Komisiju 
līdz 2011. gada jūnijam iesniegt 
paziņojumu par energoapgādes drošību 
un starptautisko sadarbību, kura mērķis 
būtu uzlabot ES ārējās darbības 
konsekvenci un saskaņotību enerģētikas 
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jomā; šajā saistībā aicina PV/AP apņēmīgi 
īstenot Parlamenta ieteikumus izstrādāt 
saskaņotu un koordinētu politiku, konkrēti 
sekmējot Eiropas vienotību konstruktīvā 
dialogā ar energoresursu piegādātājiem, 
īpaši Krieviju un tranzītvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka jānovērš ES energoapgādes
atkarība no trešo valstu piegādātājiem, kas 
varētu mazināt ES ārpolitisko neatkarību;
atgādina, ka enerģētikas jomas uzdevumi 
steidzami jārisina, ieviešot kopēju Eiropas 
ārējo enerģētikas politiku, kuras pamatā 
būtu energoresursu piegāde no dažādiem 
piegādātājiem; šajā saistībā aicina PV/AP 
apņēmīgi īstenot Parlamenta ieteikumus 
izstrādāt saskaņotu un koordinētu politiku, 
konkrēti sekmējot Eiropas vienotību 
konstruktīvā dialogā ar energoresursu 
piegādātājiem, īpaši Krieviju un 
tranzītvalstīm;

16. brīdina par risku, ka ES 
energoapgādes jomā varētu kļūt pilnībā 
atkarīga no trešo valstu piegādātājiem;
atgādina, ka enerģētikas jomas uzdevumi 
steidzami jārisina, ieviešot kopēju Eiropas 
ārējo enerģētikas politiku, kuras pamatā 
būtu energoresursu piegāde no dažādiem 
piegādātājiem; šajā saistībā aicina PV/AP 
apņēmīgi īstenot Parlamenta ieteikumus 
izstrādāt saskaņotu un koordinētu politiku, 
konkrēti sekmējot Eiropas vienotību 
konstruktīvā dialogā ar energoresursu 
piegādātājiem, īpaši Krieviju un 
tranzītvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka jānovērš ES energoapgādes
atkarība no trešo valstu piegādātājiem, kas 

16. uzsver, ka jānodrošina, lai ES 
energoapgādes jomā nekļūtu pārāk 
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varētu mazināt ES ārpolitisko neatkarību;
atgādina, ka enerģētikas jomas uzdevumi 
steidzami jārisina, ieviešot kopēju Eiropas 
ārējo enerģētikas politiku, kuras pamatā 
būtu energoresursu piegāde no dažādiem 
piegādātājiem; šajā saistībā aicina PV/AP 
apņēmīgi īstenot Parlamenta ieteikumus 
izstrādāt saskaņotu un koordinētu politiku, 
konkrēti sekmējot Eiropas vienotību 
konstruktīvā dialogā ar energoresursu 
piegādātājiem, īpaši Krieviju un 
tranzītvalstīm;

atkarīga no trešo valstu piegādātājiem, kas
ilgākā laika posmā varētu mazināt tās
ārpolitisko neatkarību; atgādina, ka 
enerģētikas jomas uzdevumi steidzami 
jārisina, ieviešot kopēju Eiropas ārējo 
enerģētikas politiku, kuras pamatā būtu 
energoresursu piegāde no dažādiem 
piegādātājiem; šajā saistībā aicina PV/AP 
apņēmīgi īstenot Parlamenta ieteikumus 
izstrādāt saskaņotu un koordinētu politiku, 
konkrēti sekmējot Eiropas vienotību 
konstruktīvā dialogā ar energoresursu 
piegādātājiem, īpaši Krieviju un 
tranzītvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka jānovērš ES energoapgādes 
atkarība no trešo valstu piegādātājiem, kas 
varētu mazināt ES ārpolitisko neatkarību;
atgādina, ka enerģētikas jomas uzdevumi 
steidzami jārisina, ieviešot kopēju Eiropas 
ārējo enerģētikas politiku, kuras pamatā 
būtu energoresursu piegāde no dažādiem 
piegādātājiem; šajā saistībā aicina PV/AP 
apņēmīgi īstenot Parlamenta ieteikumus 
izstrādāt saskaņotu un koordinētu politiku, 
konkrēti sekmējot Eiropas vienotību 
konstruktīvā dialogā ar energoresursu 
piegādātājiem, īpaši Krieviju un 
tranzītvalstīm;

16. uzsver, ka jānovērš ES dalībvalstu
energoapgādes atkarība no trešo valstu 
piegādātājiem; atgādina, ka enerģētikas 
jomas uzdevumi steidzami jārisina, ieviešot
koordinētāku Eiropas ārējo enerģētikas 
politiku, kuras pamatā būtu energoresursu 
piegāde no dažādiem piegādātājiem; šajā 
saistībā aicina PV/AP apņēmīgi īstenot 
Parlamenta ieteikumus izstrādāt saskaņotu 
un koordinētu politiku, konkrēti sekmējot
konstruktīvu dialogu ar energoresursu 
piegādātājiem, īpaši Krieviju un 
tranzītvalstīm;

Or. en
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Grozījums Nr. 97
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka jānovērš ES energoapgādes 
atkarība no trešo valstu piegādātājiem, kas 
varētu mazināt ES ārpolitisko neatkarību;
atgādina, ka enerģētikas jomas uzdevumi 
steidzami jārisina, ieviešot kopēju Eiropas 
ārējo enerģētikas politiku, kuras pamatā 
būtu energoresursu piegāde no dažādiem 
piegādātājiem; šajā saistībā aicina PV/AP 
apņēmīgi īstenot Parlamenta ieteikumus 
izstrādāt saskaņotu un koordinētu politiku, 
konkrēti sekmējot Eiropas vienotību 
konstruktīvā dialogā ar energoresursu 
piegādātājiem, īpaši Krieviju un
tranzītvalstīm;

16. uzsver, ka jānovērš ES energoapgādes 
atkarība no trešo valstu piegādātājiem, kas 
varētu mazināt ES ārpolitisko neatkarību;
atgādina, ka enerģētikas jomas uzdevumi 
steidzami jārisina, ieviešot kopēju Eiropas 
ārējo enerģētikas politiku, kuras pamatā 
būtu energoresursu piegāde no dažādiem 
piegādātājiem, stratēģisku enerģētikas 
infrastruktūras projektu, piemēram, 
Nabucco, īstenošana un kaimiņvalstu 
mudināšana pieņemt attiecīgos iekšējā 
enerģētikas tirgus noteikumus; šajā 
saistībā aicina PV/AP apņēmīgi īstenot 
Parlamenta ieteikumus izstrādāt saskaņotu 
un koordinētu politiku, konkrēti sekmējot 
Eiropas vienotību konstruktīvā dialogā ar 
energoresursu piegādātājiem, īpaši 
Krieviju, kā arī tranzītvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka jānovērš ES energoapgādes 
atkarība no trešo valstu piegādātājiem, kas 
varētu mazināt ES ārpolitisko neatkarību;
atgādina, ka enerģētikas jomas uzdevumi 
steidzami jārisina, ieviešot kopēju Eiropas 
ārējo enerģētikas politiku, kuras pamatā 
būtu energoresursu piegāde no dažādiem 
piegādātājiem; šajā saistībā aicina PV/AP 
apņēmīgi īstenot Parlamenta ieteikumus 

16. uzsver, ka jānovērš ES energoapgādes 
atkarība no trešo valstu piegādātājiem, kas 
varētu mazināt ES ārpolitisko neatkarību;
atgādina, ka enerģētikas jomas uzdevumi 
steidzami jārisina, veicinot gan 
atjaunojamos, gan vietējos fosilos 
enerģijas avotus, pabeidzot efektīva 
iekšējā enerģētikas tirgus izveidi, ieviešot 
kopēju Eiropas ārējo enerģētikas politiku, 
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izstrādāt saskaņotu un koordinētu politiku, 
konkrēti sekmējot Eiropas vienotību 
konstruktīvā dialogā ar energoresursu 
piegādātājiem, īpaši Krieviju un 
tranzītvalstīm;

kuras pamatā būtu energoresursu piegāde 
no dažādiem piegādātājiem; šajā saistībā 
aicina PV/AP apņēmīgi īstenot Parlamenta 
ieteikumus izstrādāt saskaņotu un 
koordinētu politiku, konkrēti sekmējot 
Eiropas vienotību konstruktīvā dialogā ar 
energoresursu piegādātājiem, īpaši Krieviju 
un tranzītvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 99

Charles Tannock ECR grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka jānovērš ES energoapgādes 
atkarība no trešo valstu piegādātājiem, kas 
varētu mazināt ES ārpolitisko neatkarību;
atgādina, ka enerģētikas jomas uzdevumi 
steidzami jārisina, ieviešot kopēju Eiropas 
ārējo enerģētikas politiku, kuras pamatā 
būtu energoresursu piegāde no dažādiem 
piegādātājiem; šajā saistībā aicina PV/AP 
apņēmīgi īstenot Parlamenta ieteikumus 
izstrādāt saskaņotu un koordinētu politiku, 
konkrēti sekmējot Eiropas vienotību 
konstruktīvā dialogā ar energoresursu 
piegādātājiem, īpaši Krieviju un 
tranzītvalstīm;

16. uzsver, ka jānovērš ES energoapgādes 
atkarība no trešo valstu piegādātājiem, kas 
varētu mazināt ES ārpolitisko neatkarību;
atgādina, ka enerģētikas jomas uzdevumi 
steidzami jārisina, ieviešot kopēju Eiropas 
ārējo enerģētikas politiku, kuras pamatā 
būtu energoresursu piegāde no dažādiem 
piegādātājiem; šajā saistībā aicina PV/AP 
apņēmīgi īstenot Parlamenta ieteikumus 
izstrādāt saskaņotu un koordinētu politiku, 
konkrēti sekmējot Eiropas vienotību 
konstruktīvā dialogā ar energoresursu 
piegādātājiem, īpaši Krieviju un 
tranzītvalstīm; pauž neapmierinātību ar 
Komisijas apņēmības trūkumu sekmēt 
Nabucco gāzes cauruļvada celtniecību vai 
citas stabilas dienvidu koridora 
alternatīvas, piemēram, Whitestream; 
pauž nožēlu, ka dalībvalstis aktīvi atbalsta 
iniciatīvas, kas faktiski traucē centieniem 
nodrošināt un daudzveidot energoapgādes 
avotus;

Or. en
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Grozījums Nr. 100
Krzysztof Lisek

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka jānovērš ES energoapgādes 
atkarība no trešo valstu piegādātājiem, kas 
varētu mazināt ES ārpolitisko neatkarību;
atgādina, ka enerģētikas jomas uzdevumi 
steidzami jārisina, ieviešot kopēju Eiropas 
ārējo enerģētikas politiku, kuras pamatā 
būtu energoresursu piegāde no dažādiem 
piegādātājiem; šajā saistībā aicina PV/AP 
apņēmīgi īstenot Parlamenta ieteikumus 
izstrādāt saskaņotu un koordinētu politiku, 
konkrēti sekmējot Eiropas vienotību 
konstruktīvā dialogā ar energoresursu 
piegādātājiem, īpaši Krieviju un 
tranzītvalstīm;

16. uzsver, ka jānovērš ES energoapgādes 
atkarība no trešo valstu piegādātājiem, kas 
varētu mazināt ES ārpolitisko neatkarību;
atgādina, ka enerģētikas jomas uzdevumi 
steidzami jārisina, ieviešot kopēju Eiropas 
ārējo enerģētikas politiku, kuras pamatā 
būtu energoresursu piegāde no dažādiem 
piegādātājiem; šajā saistībā aicina PV/AP 
apņēmīgi īstenot Parlamenta ieteikumus 
izstrādāt saskaņotu un koordinētu politiku, 
konkrēti sekmējot Eiropas vienotību 
konstruktīvā dialogā ar energoresursu 
piegādātājiem, īpaši Krieviju un 
tranzītvalstīm; energoapgādes drošības 
jautājums būtu pilnībā jāiekļauj ES 
paplašināšanās un kaimiņattiecību 
politikā, tostarp izmantojot politisko 
dialogu un praktisku sadarbību ar tādām 
partnervalstīm kā Turcija un Ukraina;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Tunne Kelam

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a uzsver, ka ir jākoordinē 
sagatavošanās pasākumi, lai novērstu 
netradicionālus draudus, piemēram, 
kiberdraudus; aicina Komisiju un Padomi 
attiecībā uz šajā jomā pastāvošajiem 
draudiem un vajadzībām veikt izsmeļošu 
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analīzi, kas sniegtu daudzdimensionālu 
un visaptverošu Eiropas kiberdrošības 
stratēģiju, kurā būtu jāiekļauj ārkārtas 
rīcības plāni kiberuzbrukumu gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 102

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a mudina PV/AP un ES dalībvalstis ar 
KDAP saistītos Padomes lēmumos un 
misiju pilnvarās iekļaut atsauces uz ANO 
Drošības padomes Rezolūcijām Nr. 1325 
un 1820, kā arī nodrošināt, lai katrā 
KDAP misijā būtu vismaz viens 
padomdevējs dzimumu līdztiesības 
jautājumos un būtu izstrādāts rīcības 
plāns par to, kā nodrošināt Rezolūciju 
Nr. 1325 un Nr. 1820 mērķu sasniegšanu; 
mudina PV/AP, ES dalībvalstis un misiju 
vadītājus par katras misijas standartu 
noteikt apspriešanos ar vietējām sieviešu 
organizācijām;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Willy Meyer

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a uzsver, ka sadarbībai energoapgādes 
jomā ar trešām valstīm ir jābalstās uz 
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sadarbības un pārredzamības principiem, 
lielu nozīmi piešķirot savstarpīguma 
principam; uzsver, ka energoapgādi 
nedrīkst garantēt, izmantojot militārus 
līdzekļus;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Francisco José Millán Mon

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a uzsver, ka Eiropas ārpolitikā ir 
jāņem vērā Eiropas brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpas ārējā dimensija; 
atkārtoti uzsver sakārtotas migrācijas 
pārvaldības nozīmi; uzskata, ka ir svarīgi 
nodrošināt sadarbību gan ar izcelsmes 
valstīm, gan tranzītvalstīm un veicināt šo 
valstu ciešu sadarbību, piemērojot 
pozitīvas nosacītības politiku;

Or. es

Grozījums Nr. 105
Maria Eleni Koppa

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atkārtoti uzsver savu nostāju, ka 
Eiropas Savienībai ir jānostiprina sava 
vadošā ietekme pasaules klimata politikas 
pārvaldības jomā un jāattīsta turpmākais 
dialogs ar citiem ietekmīgiem politikas 
dalībniekiem, piemēram, topošajām 
lielvarām (Ķīnu, Brazīliju, Indiju),
Krieviju, ASV un jaunattīstības valstīm,

17. atkārtoti uzsver savu nostāju, ka 
Eiropas Savienībai ir jānostiprina sava 
vadošā ietekme pasaules klimata politikas 
pārvaldības jomā un sistemātiski jāintegrē 
klimata pārmaiņu jautājums visos ārējās 
un attīstības sadarbības politikas 
virzienos; ņemot vērā, ka klimata 
pārmaiņu jautājums ir kļuvis par svarīgu 
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ņemot vērā, ka klimata pārmaiņas ir 
kļuvušas par svarīgu starptautisko 
attiecību elementu;

starptautisko attiecību elementu un to 
arvien vairāk min kā lielāko draudu 
starptautiskajai drošībai un stabilitātei, 
atbalsta dialogu ar citiem ietekmīgiem 
politikas dalībniekiem, piemēram,
Amerikas Savienotajām Valstīm, Krieviju,
topošajām lielvarām (Ķīnu, Brazīliju, 
Indiju), jaunattīstības valstīm un valstīm,
kuras visvairāk skar klimata pārmaiņas;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atkārtoti uzsver savu nostāju, ka 
Eiropas Savienībai ir jānostiprina sava 
vadošā ietekme pasaules klimata politikas 
pārvaldības jomā un jāattīsta turpmākais 
dialogs ar citiem ietekmīgiem politikas 
dalībniekiem, piemēram, topošajām 
lielvarām (Ķīnu, Brazīliju, Indiju), 
Krieviju, ASV un jaunattīstības valstīm, 
ņemot vērā, ka klimata pārmaiņas ir 
kļuvušas par svarīgu starptautisko attiecību 
elementu;

17. atkārtoti uzsver savu nostāju, ka 
Eiropas Savienībai ir jānostiprina sava 
vadošā ietekme pasaules klimata politikas 
pārvaldības jomā un jāattīsta turpmākais 
dialogs ar citiem ietekmīgiem politikas 
dalībniekiem, piemēram, topošajām 
lielvarām (Ķīnu, Brazīliju, Indiju), 
Krieviju, ASV un jaunattīstības valstīm, 
ņemot vērā, ka klimata pārmaiņas ir 
kļuvušas par svarīgu starptautisko attiecību 
elementu un ka to risināšanā ir 
nepieciešams visaptverošs starptautisks 
nolīgums;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atkārtoti uzsver savu nostāju, ka 
Eiropas Savienībai ir jānostiprina sava 
vadošā ietekme pasaules klimata politikas 
pārvaldības jomā un jāattīsta turpmākais 
dialogs ar citiem ietekmīgiem politikas 
dalībniekiem, piemēram, topošajām 
lielvarām (Ķīnu, Brazīliju, Indiju), 
Krieviju, ASV un jaunattīstības valstīm, 
ņemot vērā, ka klimata pārmaiņas ir 
kļuvušas par svarīgu starptautisko attiecību 
elementu;

17. atkārtoti uzsver savu nostāju, ka 
Eiropas Savienībai ir jānostiprina sava 
vadošā ietekme pasaules klimata politikas 
pārvaldības jomā un jāattīsta turpmākais 
dialogs ar citiem ietekmīgiem politikas 
dalībniekiem, piemēram, topošajām 
lielvarām (Ķīnu, Brazīliju, Indiju), 
Krieviju, ASV un jaunattīstības valstīm, 
ņemot vērā, ka klimata pārmaiņas ir 
kļuvušas par svarīgu starptautisko attiecību 
elementu; turklāt aicina Komisiju veikt 
daudzdisciplināru novērtējumu par to, kā 
klimata pārmaiņas ietekmē migrāciju, kā 
tas skar Eiropu un kā ES skartajās valstīs 
un sabiedrībās var palīdzēt mazināt 
klimata pārmaiņu vai vides degradēšanās 
ietekmi; aicina Komisiju un Padomi 
izstrādāt vienotu stratēģiju, kas būtu 
paredzēta, lai mazinātu klimata pārmaiņu 
ietekmi uz skartajām sabiedrībām un 
lielākajam riskam pakļautajām valstīm; 

Or. en

Grozījums Nr. 108
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka, lai ES ārpolitikā panāktu 
konsekvenci, par absolūtu prioritāti 
jāizvirza demokrātijas veicināšana, ņemot 
vērā, ka demokrātiska sabiedrība ir 
cilvēktiesību aizsardzības pamats; uzskata, 
ka ES iestāžu jaunā struktūra, jo īpaši 
EĀDD un tā attiecīgā nodaļa, sniedz 
iespēju labāk saskaņot un efektivizēt ES 
darbību šajā jomā; atkārtoti pauž stingru 
Parlamenta apņēmību un atgādina tā 
pastāvīgos centienus aizsargāt 

18. uzskata, ka, lai ES ārpolitikā un ārējā 
darbībā panāktu konsekvenci, par absolūtu 
prioritāti jāizvirza demokrātijas, 
tiesiskuma un labas pārvaldības
veicināšana, ņemot vērā, ka demokrātiska 
sabiedrība ir cilvēktiesību aizsardzības 
pamats; uzskata, ka ES iestāžu jaunā 
struktūra, jo īpaši EĀDD un tā attiecīgā 
nodaļa, sniedz iespēju labāk saskaņot un 
efektivizēt ES darbību šajā jomā; mudina 
PV/AP proaktīvi rīkoties, lai pārliecinātu 
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cilvēktiesības un demokrātiju pasaulē, 
īstenojot divpusējas attiecības ar trešām 
valstīm un aktīvi piedaloties 
starptautiskajos forumos, kā arī atbalstot 
starptautiskās un vietējās pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas;

trešās valstis ievērot cilvēktiesības, vērsties 
pret cilvēktiesību pārkāpumiem un 
neatturēties pieņemt atbilstīgus 
pasākumus cilvēktiesību pārkāpumu 
gadījumos, jo īpaši, ja tiek pārkāptas 
sieviešu — kas pārstāv lielāko daļu no 
pasaules iedzīvotājiem — cilvēktiesības; 
atkārtoti pauž stingru Parlamenta apņēmību 
un atgādina tā pastāvīgos centienus 
aizsargāt sieviešu tiesības, cilvēktiesības 
un demokrātiju pasaulē, īstenojot 
divpusējas attiecības ar trešām valstīm un 
aktīvi piedaloties starptautiskajos forumos, 
kā arī atbalstot starptautiskās un vietējās 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka, lai ES ārpolitikā panāktu 
konsekvenci, par absolūtu prioritāti 
jāizvirza demokrātijas veicināšana, ņemot 
vērā, ka demokrātiska sabiedrība ir 
cilvēktiesību aizsardzības pamats; uzskata, 
ka ES iestāžu jaunā struktūra, jo īpaši 
EĀDD un tā attiecīgā nodaļa, sniedz 
iespēju labāk saskaņot un efektivizēt ES 
darbību šajā jomā; atkārtoti pauž stingru 
Parlamenta apņēmību un atgādina tā 
pastāvīgos centienus aizsargāt 
cilvēktiesības un demokrātiju pasaulē, 
īstenojot divpusējas attiecības ar trešām 
valstīm un aktīvi piedaloties 
starptautiskajos forumos, kā arī atbalstot 
starptautiskās un vietējās pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas;

18. uzskata, ka, lai ES ārpolitikā panāktu 
konsekvenci, par absolūtu prioritāti 
jāizvirza tiesiskuma un demokrātiskas 
pārvaldības veicināšana, ņemot vērā, ka
likumīga demokrātiska sabiedrība ir 
cilvēktiesību aizsardzības pamats; uzskata, 
ka ES iestāžu jaunā struktūra, jo īpaši 
EĀDD un tā attiecīgā nodaļa, sniedz 
iespēju labāk saskaņot un efektivizēt ES 
darbību šajā jomā; atkārtoti pauž stingru 
Parlamenta apņēmību un atgādina tā 
pastāvīgos centienus aizsargāt 
cilvēktiesības un demokrātiju pasaulē, 
īstenojot divpusējas attiecības ar trešām 
valstīm un aktīvi piedaloties 
starptautiskajos forumos, kā arī atbalstot 
starptautiskās un vietējās pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas;

Or. en
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Grozījums Nr. 110
Hannes Swoboda

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka, lai ES ārpolitikā panāktu 
konsekvenci, par absolūtu prioritāti 
jāizvirza demokrātijas veicināšana, ņemot 
vērā, ka demokrātiska sabiedrība ir 
cilvēktiesību aizsardzības pamats; uzskata, 
ka ES iestāžu jaunā struktūra, jo īpaši 
EĀDD un tā attiecīgā nodaļa, sniedz 
iespēju labāk saskaņot un efektivizēt ES 
darbību šajā jomā; atkārtoti pauž stingru 
Parlamenta apņēmību un atgādina tā 
pastāvīgos centienus aizsargāt 
cilvēktiesības un demokrātiju pasaulē, 
īstenojot divpusējas attiecības ar trešām 
valstīm un aktīvi piedaloties 
starptautiskajos forumos, kā arī atbalstot 
starptautiskās un vietējās pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas;

18. uzskata, ka, lai ES ārpolitikā panāktu 
konsekvenci, par absolūtu prioritāti 
jāizvirza demokrātijas veicināšana, ņemot 
vērā, ka demokrātiska sabiedrība ir 
cilvēktiesību aizsardzības pamats; uzskata, 
ka ES iestāžu jaunā struktūra, jo īpaši 
EĀDD un tā attiecīgā nodaļa, sniedz 
iespēju labāk saskaņot un efektivizēt ES 
darbību šajā jomā; atkārtoti pauž stingru 
Parlamenta apņēmību un atgādina tā 
pastāvīgos centienus pasaulē aizsargāt 
cilvēktiesības, demokrātiju, ilgtspējīgu vidi
un taisnīgu sabiedrību, īstenojot 
divpusējas attiecības ar trešām valstīm un 
aktīvi piedaloties starptautiskajos forumos, 
kā arī atbalstot starptautiskās un vietējās 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 111
Tunne Kelam

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka, lai ES ārpolitikā panāktu 
konsekvenci, par absolūtu prioritāti
jāizvirza demokrātijas veicināšana, ņemot 
vērā, ka demokrātiska sabiedrība ir 
cilvēktiesību aizsardzības pamats; uzskata, 
ka ES iestāžu jaunā struktūra, jo īpaši 
EĀDD un tā attiecīgā nodaļa, sniedz 
iespēju labāk saskaņot un efektivizēt ES 

18. uzskata, ka, lai panāktu saskanīgu ES
ārpolitiku, demokrātijas veicināšanai 
jākļūst par absolūtu prioritāti, jo 
demokrātiskā sabiedrībā tiek ievērotas 
cilvēktiesības un palielināta stabilitāte; 
tādējādi atkārtoti uzsver savu nostāju, ka
ES ārpolitikā ir stabili jāiekļauj
cilvēktiesību aspekts; uzskata, ka ES 
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darbību šajā jomā; atkārtoti pauž stingru 
Parlamenta apņēmību un atgādina tā 
pastāvīgos centienus aizsargāt 
cilvēktiesības un demokrātiju pasaulē, 
īstenojot divpusējas attiecības ar trešām 
valstīm un aktīvi piedaloties 
starptautiskajos forumos, kā arī atbalstot 
starptautiskās un vietējās pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas;

iestāžu jaunā struktūra, jo īpaši EĀDD un 
tā attiecīgā nodaļa, sniedz iespēju labāk 
saskaņot un efektivizēt ES darbību šajā 
jomā; atkārtoti pauž stingru Parlamenta 
apņēmību un atgādina tā pastāvīgos 
centienus aizsargāt cilvēktiesības un 
demokrātiju pasaulē, īstenojot divpusējas 
attiecības ar trešām valstīm un aktīvi 
piedaloties starptautiskajos forumos, kā arī 
atbalstot starptautiskās un vietējās 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas;
turklāt aicina PV/AP visos aspektos 
nodrošināt pamatnostādņu par 
cilvēktiesību aizstāvjiem īstenošanu; tā kā 
arvien biežāki notiek smagi pārkāpumi 
pret ticības brīvību, aicina Komisiju veikt 
izsmeļošu novērtējumu un ES 
cilvēktiesību politikā iekļaut ticības 
brīvības aspektu;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka, lai ES ārpolitikā panāktu 
konsekvenci, par absolūtu prioritāti 
jāizvirza demokrātijas veicināšana, ņemot 
vērā, ka demokrātiska sabiedrība ir 
cilvēktiesību aizsardzības pamats; uzskata, 
ka ES iestāžu jaunā struktūra, jo īpaši 
EĀDD un tā attiecīgā nodaļa, sniedz 
iespēju labāk saskaņot un efektivizēt ES 
darbību šajā jomā; atkārtoti pauž stingru 
Parlamenta apņēmību un atgādina tā 
pastāvīgos centienus aizsargāt 
cilvēktiesības un demokrātiju pasaulē, 
īstenojot divpusējas attiecības ar trešām 
valstīm un aktīvi piedaloties 
starptautiskajos forumos, kā arī atbalstot 
starptautiskās un vietējās pilsoniskās 

18. uzskata, ka, lai ES ārpolitikā panāktu 
atbilstību tās vērtībām, par absolūtu 
prioritāti jāizvirza demokrātijas 
veicināšana, ņemot vērā, ka demokrātiska 
sabiedrība ir cilvēktiesību aizsardzības 
pamats; uzskata, ka ES iestāžu jaunā 
struktūra, jo īpaši EĀDD un tā attiecīgā 
nodaļa, sniedz iespēju labāk saskaņot un 
efektivizēt ES darbību šajā jomā; atkārtoti 
pauž stingru Parlamenta apņēmību un 
atgādina tā pastāvīgos centienus aizsargāt 
cilvēktiesības un demokrātiju pasaulē, 
īstenojot divpusējas attiecības ar trešām 
valstīm un aktīvi piedaloties 
starptautiskajos forumos, kā arī atbalstot 
starptautiskās un vietējās pilsoniskās 



PE452.878v03-00 66/173 AM\859936LV.doc

LV

sabiedrības organizācijas; sabiedrības organizācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Nirj Deva

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka, lai ES ārpolitikā panāktu 
konsekvenci, par absolūtu prioritāti 
jāizvirza demokrātijas veicināšana, ņemot 
vērā, ka demokrātiska sabiedrība ir 
cilvēktiesību aizsardzības pamats; uzskata, 
ka ES iestāžu jaunā struktūra, jo īpaši 
EĀDD un tā attiecīgā nodaļa, sniedz 
iespēju labāk saskaņot un efektivizēt ES 
darbību šajā jomā; atkārtoti pauž stingru 
Parlamenta apņēmību un atgādina tā 
pastāvīgos centienus aizsargāt 
cilvēktiesības un demokrātiju pasaulē, 
īstenojot divpusējas attiecības ar trešām 
valstīm un aktīvi piedaloties 
starptautiskajos forumos, kā arī atbalstot 
starptautiskās un vietējās pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas;

18. uzskata, ka, lai ES ārpolitikā panāktu 
konsekvenci, par prioritāti jāizvirza 
demokrātijas veicināšana, ņemot vērā, ka 
demokrātiska sabiedrība ir cilvēktiesību 
aizsardzības pamats; uzskata, ka ES iestāžu 
jaunā struktūra, jo īpaši EĀDD un tā 
attiecīgā nodaļa, sniedz iespēju labāk 
saskaņot un efektivizēt ES darbību šajā 
jomā; atkārtoti pauž stingru Parlamenta 
apņēmību un atgādina tā pastāvīgos 
centienus aizsargāt cilvēktiesības un 
demokrātiju pasaulē, īstenojot divpusējas 
attiecības ar trešām valstīm un aktīvi 
piedaloties starptautiskajos forumos, kā arī 
atbalstot starptautiskās un vietējās 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Elmar Brok

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a uzskata, ka jauns svarīgs KĀDP 
jautājums ir reliģijas brīvība pasaules 
mērogā, jo īpaši attiecībā uz kristiešiem, 
un reliģiju dialogs; tādēļ aicina PV/AP 
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attīstīt EĀDD cilvēktiesību direktorātā 
pastāvīgas spējas uzraudzīt situāciju 
attiecībā uz reliģijas brīvības un ar to 
saistīto tiesību ierobežošanu no valdību 
un sabiedrību puses;

Or. en

Grozījums Nr. 115
György Schöpflin

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a vērš uzmanību uz jauna veida 
drošības problēmām un riskiem, 
piemēram, kiberuzbrukumiem, 
sociālajiem un politiskajiem nemieriem, 
pasaules mēroga noziedzīgajiem tīkliem 
un ekonomiskajām aktivitātēm, kas 
apdraud tiesiskumu un demokrātijas 
principus, un uzsver, ka ir svarīgi 
izstrādāt stratēģijas, kurās tie ņemti vērā;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a mudina PV/AP nodrošināt, ka ar 
KĀDP politikas virzieniem un darbībām 
pilnībā īsteno ANO Drošības padomes 
2000. gada Rezolūciju Nr. 1325 par 
sievietēm, mieru un drošību, kurā aicināts 
iesaistīt sievietes visos konflikta 
risināšanas aspektos un līmeņos; arī 
aicina KĀDP īstenošanā ņemt vērā ANO 
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Drošības padomes 2008. gada Rezolūciju 
Nr. 1820 par seksuālo vardarbību 
konflikta un pēckonflikta situācijās un 
secīgajām ANO Drošības padomes
2009. gada Rezolūciju Nr. 1888, 
2009. gada Rezolūciju Nr. 1889 un 
2010. gada Rezolūciju Nr. 1960, kas izriet 
no iepriekšminētajām rezolūcijām; 
uzskata par nepieņemamu, ka līdz šim uz 
EĀDD augsto amata vietu ir izvirzīta tikai 
viena sieviete un ka starp 11 ES īpašajiem 
pārstāvjiem ir tikai viena sieviete;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Ernst Strasser, Mario Mauro, Elmar Brok

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a uzskata, ka pasaules mēroga reliģijas 
vai ticības brīvības jautājums ir svarīgs 
KĀDP aspekts; uzsver, ka tās nav tikai 
cilvēka pamattiesības, bet arī instruments, 
kā apkarot reliģiski motivētu 
diskrimināciju un vardarbību un tādējādi 
veicināt politisko un sociālo stabilitāti; 
tādēļ aicina PV/AP steidzami izstrādāt ES 
stratēģiju, lai īstenotu cilvēktiesības uz 
reliģijas vai ticības brīvību;

Or. en

Grozījums Nr. 118
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzsver, ka galvenā stratēģiskā 
uzmanība Savienībai jāpievērš
daudzpusējo attiecību efektivitātei un ka 
šajā saistībā tai jāuzņemas vadoša loma 
starptautiskā sadarbībā, jāpalīdz sasniegt 
starptautisku vienprātību un uz priekšu 
jāvirza globāla rīcība; uzsver, ka 
nekavējoties jārisina tādi ES iedzīvotājiem 
svarīgi globāli jautājumi kā terorisms, 
organizētā noziedzība, energoapgādes 
drošība, klimata pārmaiņas, tūkstošgades 
attīstības mērķu īstenošana un nabadzības 
izskaušana, masu iznīcināšanas ieroču 
neizplatīšana un atbruņošanās, migrācijas 
pārvaldība un cilvēktiesību un pilsonisko 
brīvību veicināšana; uzskata, ka, lai 
globāli svarīgos jautājumos Eiropas 
Savienība ANO sistēmā varētu paust 
stingru vienotu nostāju, Eiropas 
Savienībai, saglabājot savu novērotāja 
statusu, Apvienoto Nāciju Organizācijā 
būtu jāsaņem papildu tiesības, kas tai pēc 
būtības pienākas pēc Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā; aicina ES pilnveidot 
apspriedēs ar ANO dalībvalstīm lietoto 
stratēģiju un taktiku, tostarp 
nepārprotami paskaidrojot, kāda ir ES 
būtība un ar ko tā pēc Līgumā 
paredzētajām pilnvarām atšķiras no citām 
reģionālām organizācijām; iesaka ES 
tiesības ANO iekļaut darba kārtības 
svarīgākajos jautājumos divpusējās un 
daudzpusējās augstākā līmeņa sanāksmēs 
ar stratēģiskajiem partneriem; uzskata, ka 
ir svarīgi meklēt galveno reģionālo un 
globālo problēmu risinājumus sadarbībā 
ar ES stratēģiskajiem partneriem; turklāt 
iesaka stratēģiskajām partnerībām 
piešķirt daudzpusēju dimensiju, ES 
divpusējo un daudzpusēju augstākā 
līmeņa sanāksmju darba kārtībā iekļaujot 
globālus jautājumus;

19. uzsver, ka galvenā stratēģiskā 
uzmanība Savienībai jāpievērš dalībvalstu 
drošībai un labklājībai un ka šajā saistībā 
tai jāuzņemas vadoša loma starptautiskā 
sadarbībā, jāpalīdz sasniegt starptautisku 
vienprātību un uz priekšu jāvirza globāla 
rīcība; uzsver, ka nekavējoties jārisina tādi 
ES iedzīvotājiem svarīgi globāli jautājumi 
kā terorisms, organizētā noziedzība, 
energoapgādes drošība, klimata pārmaiņas, 
tūkstošgades attīstības mērķu īstenošana un 
nabadzības izskaušana, masu iznīcināšanas 
ieroču neizplatīšana un atbruņošanās,
kājnieku mīnu izskaušana, imigrācijas 
kontrole un cilvēktiesību un pilsonisko 
brīvību veicināšana;

Or. en
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Grozījums Nr. 119
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzsver, ka galvenā stratēģiskā 
uzmanība Savienībai jāpievērš daudzpusējo 
attiecību efektivitātei un ka šajā saistībā tai 
jāuzņemas vadoša loma starptautiskā 
sadarbībā, jāpalīdz sasniegt starptautisku 
vienprātību un uz priekšu jāvirza globāla 
rīcība; uzsver, ka nekavējoties jārisina tādi 
ES iedzīvotājiem svarīgi globāli jautājumi 
kā terorisms, organizētā noziedzība, 
energoapgādes drošība, klimata pārmaiņas, 
tūkstošgades attīstības mērķu īstenošana un 
nabadzības izskaušana, masu iznīcināšanas 
ieroču neizplatīšana un atbruņošanās, 
migrācijas pārvaldība un cilvēktiesību un 
pilsonisko brīvību veicināšana; uzskata, 
ka, lai globāli svarīgos jautājumos 
Eiropas Savienība ANO sistēmā varētu 
paust stingru vienotu nostāju, Eiropas 
Savienībai, saglabājot savu novērotāja 
statusu, Apvienoto Nāciju Organizācijā 
būtu jāsaņem papildu tiesības, kas tai pēc 
būtības pienākas pēc Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā; aicina ES pilnveidot 
apspriedēs ar ANO dalībvalstīm lietoto 
stratēģiju un taktiku, tostarp 
nepārprotami paskaidrojot, kāda ir ES 
būtība un ar ko tā pēc Līgumā 
paredzētajām pilnvarām atšķiras no citām 
reģionālām organizācijām; iesaka ES 
tiesības ANO iekļaut darba kārtības 
svarīgākajos jautājumos divpusējās un 
daudzpusējās augstākā līmeņa sanāksmēs 
ar stratēģiskajiem partneriem; uzskata, ka 
ir svarīgi meklēt galveno reģionālo un 
globālo problēmu risinājumus sadarbībā 
ar ES stratēģiskajiem partneriem; turklāt 
iesaka stratēģiskajām partnerībām 
piešķirt daudzpusēju dimensiju, ES 

19. uzsver, ka galvenā stratēģiskā 
uzmanība Savienībai jāpievērš daudzpusējo 
attiecību efektivitātei un ka šajā saistībā tai 
jāuzņemas vadoša loma starptautiskā 
sadarbībā, jāpalīdz sasniegt starptautisku 
vienprātību un uz priekšu jāvirza globāla 
rīcība; uzsver, ka nekavējoties jārisina tādi 
ES iedzīvotājiem svarīgi globāli jautājumi 
kā terorisms, organizētā noziedzība, 
energoapgādes drošība, klimata pārmaiņas, 
tūkstošgades attīstības mērķu īstenošana un 
nabadzības izskaušana, masu iznīcināšanas 
ieroču neizplatīšana un atbruņošanās, 
migrācijas pārvaldība un cilvēktiesību un 
pilsonisko brīvību veicināšana;
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divpusējo un daudzpusēju augstākā 
līmeņa sanāksmju darba kārtībā iekļaujot 
globālus jautājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Gabriele Albertini

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzsver, ka galvenā stratēģiskā 
uzmanība Savienībai jāpievērš daudzpusējo 
attiecību efektivitātei un ka šajā saistībā tai 
jāuzņemas vadoša loma starptautiskā 
sadarbībā, jāpalīdz sasniegt starptautisku 
vienprātību un uz priekšu jāvirza globāla 
rīcība; uzsver, ka nekavējoties jārisina tādi 
ES iedzīvotājiem svarīgi globāli jautājumi 
kā terorisms, organizētā noziedzība, 
energoapgādes drošība, klimata pārmaiņas, 
tūkstošgades attīstības mērķu īstenošana un 
nabadzības izskaušana, masu iznīcināšanas 
ieroču neizplatīšana un atbruņošanās, 
migrācijas pārvaldība un cilvēktiesību un 
pilsonisko brīvību veicināšana; uzskata, ka, 
lai globāli svarīgos jautājumos Eiropas 
Savienība ANO sistēmā varētu paust
stingru vienotu nostāju, Eiropas 
Savienībai, saglabājot savu novērotāja 
statusu, Apvienoto Nāciju Organizācijā
būtu jāsaņem papildu tiesības, kas tai pēc 
būtības pienākas pēc Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā; aicina ES pilnveidot 
apspriedēs ar ANO dalībvalstīm lietoto 
stratēģiju un taktiku, tostarp 
nepārprotami paskaidrojot, kāda ir ES 
būtība un ar ko tā pēc Līgumā 
paredzētajām pilnvarām atšķiras no citām 
reģionālām organizācijām; iesaka ES 
tiesības ANO iekļaut darba kārtības 
svarīgākajos jautājumos divpusējās un 
daudzpusējās augstākā līmeņa sanāksmēs 

19. uzsver, ka galvenā stratēģiskā 
uzmanība Savienībai jāpievērš daudzpusējo 
attiecību efektivitātei un ka šajā saistībā tai 
jāuzņemas vadoša loma starptautiskā 
sadarbībā, jāpalīdz sasniegt starptautisku 
vienprātību un uz priekšu jāvirza globāla 
rīcība; uzsver, ka nekavējoties jārisina tādi 
ES iedzīvotājiem svarīgi globāli jautājumi 
kā terorisms, organizētā noziedzība, 
energoapgādes drošība, klimata pārmaiņas, 
tūkstošgades attīstības mērķu īstenošana un 
nabadzības izskaušana, masu iznīcināšanas 
ieroču neizplatīšana un atbruņošanās, 
migrācijas pārvaldība un cilvēktiesību un 
pilsonisko brīvību veicināšana; uzskata, ka, 
lai globāli svarīgos jautājumos ES jaunie 
pārstāvji varētu efektīvi paust savu nostāju, 
Eiropas Savienībai, saglabājot savu 
novērotāja statusu, Apvienoto Nāciju
Organizācijas Ģenerālajā asamblejā būtu 
jāsaņem attiecīgās tiesības; šajā nolūkā
aicina ES pilnīgi un visaptveroši 
apspriesties ar ANO dalībvalstīm; iesaka 
divpusējās un daudzpusējās augstākā 
līmeņa sanāksmēs ar stratēģiskajiem 
partneriem jautājumu par ES efektīvu 
piedalīšanos ANO Ģenerālās asamblejas 
darbā iekļaut starp darba kārtības 
svarīgākajiem jautājumiem; uzskata, ka ir 
svarīgi meklēt galveno reģionālo un 
globālo problēmu risinājumus sadarbībā ar 
ES stratēģiskajiem partneriem; turklāt 
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ar stratēģiskajiem partneriem; uzskata, ka 
ir svarīgi meklēt galveno reģionālo un 
globālo problēmu risinājumus sadarbībā ar 
ES stratēģiskajiem partneriem; turklāt 
iesaka stratēģiskajām partnerībām piešķirt 
daudzpusēju dimensiju, ES divpusējo un 
daudzpusēju augstākā līmeņa sanāksmju 
darba kārtībā iekļaujot globālus 
jautājumus;

iesaka stratēģiskajām partnerībām piešķirt 
daudzpusēju dimensiju, ES divpusējo un 
daudzpusēju augstākā līmeņa sanāksmju 
darba kārtībā iekļaujot globālus 
jautājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzsver, ka galvenā stratēģiskā 
uzmanība Savienībai jāpievērš 
daudzpusējo attiecību efektivitātei un ka 
šajā saistībā tai jāuzņemas vadoša loma
starptautiskā sadarbībā, jāpalīdz sasniegt 
starptautisku vienprātību un uz priekšu 
jāvirza globāla rīcība; uzsver, ka 
nekavējoties jārisina tādi ES iedzīvotājiem 
svarīgi globāli jautājumi kā terorisms,
organizētā noziedzība, energoapgādes 
drošība, klimata pārmaiņas, tūkstošgades 
attīstības mērķu īstenošana un nabadzības
izskaušana, masu iznīcināšanas ieroču
neizplatīšana un atbruņošanās, migrācijas 
pārvaldība un cilvēktiesību un pilsonisko 
brīvību veicināšana; uzskata, ka, lai 
globāli svarīgos jautājumos Eiropas 
Savienība ANO sistēmā varētu paust 
stingru vienotu nostāju, Eiropas 
Savienībai, saglabājot savu novērotāja 
statusu, Apvienoto Nāciju Organizācijā 
būtu jāsaņem papildu tiesības, kas tai pēc 
būtības pienākas pēc Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā; aicina ES pilnveidot 
apspriedēs ar ANO dalībvalstīm lietoto 
stratēģiju un taktiku, tostarp nepārprotami 

19. uzsver, ka pasaules mēroga 
pārvaldības metodei ir jābūt efektīvām 
daudzpusējām attiecībām un ka šajā 
saistībā ES jāuzņemas vadoša loma
cilvēktiesību un demokrātijas veicināšanā,
starptautisko tiesību aktu un tiesiskuma 
kā tāda stiprināšanā un starptautiskās 
sadarbības un vienprātības sekmēšanā;
uzsver, ka nekavējoties jārisina tādi ES 
iedzīvotājiem svarīgi globāli jautājumi kā
terorisma, organizētās noziedzības,
pandēmiju un klimata pārmaiņu 
apkarošana, tūkstošgades attīstības mērķu
īstenošanas un nabadzības izskaušanas 
nodrošināšana, energoapgādes drošības,
masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšanas
un atbruņošanās garantēšana; uzskata, ka, 
lai globāli svarīgos jautājumos Eiropas 
Savienība ANO sistēmā varētu paust 
stingru vienotu nostāju, vienlaikus
saglabājot savu novērotāja statusu, ES 
jāpiešķir vieta ANO Drošības padomē, kas 
tai pienākas pēc Lisabonas līguma stāšanās 
spēkā; aicina PV/AP un ES dalībvalstis
pilnveidot ANO sistēmā rīkotajās
apspriedēs un pasākumos lietoto stratēģiju 
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paskaidrojot, kāda ir ES būtība un ar ko 
tā pēc Līgumā paredzētajām pilnvarām 
atšķiras no citām reģionālām 
organizācijām; iesaka ES tiesības ANO 
iekļaut darba kārtības svarīgākajos 
jautājumos divpusējās un daudzpusējās 
augstākā līmeņa sanāksmēs ar 
stratēģiskajiem partneriem; uzskata, ka ir 
svarīgi meklēt galveno reģionālo un 
globālo problēmu risinājumus sadarbībā ar 
ES stratēģiskajiem partneriem; turklāt 
iesaka stratēģiskajām partnerībām piešķirt 
daudzpusēju dimensiju, ES divpusējo un 
daudzpusēju augstākā līmeņa sanāksmju 
darba kārtībā iekļaujot globālus 
jautājumus;

un taktiku; uzskata, ka ir svarīgi meklēt 
galveno reģionālo un globālo problēmu 
risinājumus sadarbībā ar ES 
stratēģiskajiem partneriem; turklāt iesaka 
stratēģiskajām partnerībām piešķirt 
daudzpusēju dimensiju, ES divpusējo un 
daudzpusēju augstākā līmeņa sanāksmju 
darba kārtībā iekļaujot globālus 
jautājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 122

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzsver, ka galvenā stratēģiskā 
uzmanība Savienībai jāpievērš daudzpusējo 
attiecību efektivitātei un ka šajā saistībā tai 
jāuzņemas vadoša loma starptautiskā 
sadarbībā, jāpalīdz sasniegt starptautisku 
vienprātību un uz priekšu jāvirza globāla 
rīcība; uzsver, ka nekavējoties jārisina tādi 
ES iedzīvotājiem svarīgi globāli jautājumi 
kā terorisms, organizētā noziedzība, 
energoapgādes drošība, klimata pārmaiņas, 
tūkstošgades attīstības mērķu īstenošana un 
nabadzības izskaušana, masu iznīcināšanas 
ieroču neizplatīšana un atbruņošanās, 
migrācijas pārvaldība un cilvēktiesību un 
pilsonisko brīvību veicināšana; uzskata, ka, 
lai globāli svarīgos jautājumos Eiropas 
Savienība ANO sistēmā varētu paust 

19. uzsver, ka galvenā stratēģiskā 
uzmanība Savienībai jāpievērš daudzpusējo 
attiecību efektivitātei un globālajai 
pārvaldībai un ka šajā saistībā tai 
jāuzņemas vadoša loma starptautiskā 
sadarbībā, jāpalīdz sasniegt starptautisku 
vienprātību, jāatbalsta starptautiskās 
institūcijas un uz priekšu jāvirza globāla 
rīcība; uzsver, ka nekavējoties jārisina tādi 
ES iedzīvotājiem svarīgi globāli jautājumi 
kā terorisms, organizētā noziedzība, 
energoapgādes drošība, klimata pārmaiņas, 
tūkstošgades attīstības mērķu īstenošana un 
nabadzības izskaušana, masu iznīcināšanas 
ieroču neizplatīšana un atbruņošanās,
konfliktu risināšana miermīlīgā ceļā,
migrācijas pārvaldība un cilvēktiesību un 
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stingru vienotu nostāju, Eiropas Savienībai, 
saglabājot savu novērotāja statusu, 
Apvienoto Nāciju Organizācijā būtu 
jāsaņem papildu tiesības, kas tai pēc 
būtības pienākas pēc Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā; aicina ES pilnveidot 
apspriedēs ar ANO dalībvalstīm lietoto 
stratēģiju un taktiku, tostarp nepārprotami 
paskaidrojot, kāda ir ES būtība un ar ko tā 
pēc Līgumā paredzētajām pilnvarām 
atšķiras no citām reģionālām 
organizācijām; iesaka ES tiesības ANO 
iekļaut darba kārtības svarīgākajos 
jautājumos divpusējās un daudzpusējās 
augstākā līmeņa sanāksmēs ar 
stratēģiskajiem partneriem; uzskata, ka ir 
svarīgi meklēt galveno reģionālo un 
globālo problēmu risinājumus sadarbībā ar 
ES stratēģiskajiem partneriem; turklāt 
iesaka stratēģiskajām partnerībām piešķirt 
daudzpusēju dimensiju, ES divpusējo un 
daudzpusēju augstākā līmeņa sanāksmju 
darba kārtībā iekļaujot globālus 
jautājumus;

pilsonisko brīvību veicināšana; uzskata, ka, 
lai globāli svarīgos jautājumos Eiropas 
Savienība ANO sistēmā varētu paust 
stingru vienotu nostāju, Eiropas Savienībai, 
saglabājot savu novērotāja statusu, 
Apvienoto Nāciju Organizācijā būtu 
jāsaņem papildu tiesības, kas tai pēc 
būtības pienākas pēc Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā; aicina ES pilnveidot 
apspriedēs ar ANO dalībvalstīm lietoto 
stratēģiju un taktiku, tostarp nepārprotami 
paskaidrojot, kāda ir ES būtība un ar ko tā 
pēc Līgumā paredzētajām pilnvarām 
atšķiras no citām reģionālām 
organizācijām; iesaka ES tiesības ANO 
iekļaut darba kārtības svarīgākajos 
jautājumos divpusējās un daudzpusējās 
augstākā līmeņa sanāksmēs ar 
stratēģiskajiem partneriem; uzskata, ka ir 
svarīgi meklēt galveno reģionālo un 
globālo problēmu risinājumus sadarbībā ar 
ES stratēģiskajiem partneriem; turklāt 
iesaka stratēģiskajām partnerībām piešķirt 
daudzpusēju dimensiju, ES divpusējo un 
daudzpusēju augstākā līmeņa sanāksmju 
darba kārtībā iekļaujot globālus 
jautājumus; aicina uzlabot ES līdzekļu 
uzraudzību saskaņā ar Eiropas Revīzijas 
palātas 2009. gada Īpašo ziņojumu 
Nr. 15;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Tunne Kelam

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzsver, ka galvenā stratēģiskā 
uzmanība Savienībai jāpievērš daudzpusējo 
attiecību efektivitātei un ka šajā saistībā tai 
jāuzņemas vadoša loma starptautiskā 
sadarbībā, jāpalīdz sasniegt starptautisku 

19. uzsver, ka galvenā stratēģiskā 
uzmanība Savienībai jāpievērš daudzpusējo 
attiecību efektivitātei un ka šajā saistībā tai 
jāuzņemas vadoša loma starptautiskā 
sadarbībā, jāpalīdz sasniegt starptautisku 
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vienprātību un uz priekšu jāvirza globāla 
rīcība; uzsver, ka nekavējoties jārisina tādi 
ES iedzīvotājiem svarīgi globāli jautājumi 
kā terorisms, organizētā noziedzība, 
energoapgādes drošība, klimata pārmaiņas, 
tūkstošgades attīstības mērķu īstenošana un 
nabadzības izskaušana, masu iznīcināšanas 
ieroču neizplatīšana un atbruņošanās, 
migrācijas pārvaldība un cilvēktiesību un 
pilsonisko brīvību veicināšana; uzskata, ka, 
lai globāli svarīgos jautājumos Eiropas
Savienība ANO sistēmā varētu paust 
stingru vienotu nostāju, Eiropas Savienībai, 
saglabājot savu novērotāja statusu, 
Apvienoto Nāciju Organizācijā būtu 
jāsaņem papildu tiesības, kas tai pēc 
būtības pienākas pēc Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā; aicina ES pilnveidot 
apspriedēs ar ANO dalībvalstīm lietoto 
stratēģiju un taktiku, tostarp nepārprotami 
paskaidrojot, kāda ir ES būtība un ar ko tā 
pēc Līgumā paredzētajām pilnvarām 
atšķiras no citām reģionālām 
organizācijām; iesaka ES tiesības ANO 
iekļaut darba kārtības svarīgākajos 
jautājumos divpusējās un daudzpusējās 
augstākā līmeņa sanāksmēs ar 
stratēģiskajiem partneriem; uzskata, ka ir 
svarīgi meklēt galveno reģionālo un 
globālo problēmu risinājumus sadarbībā ar 
ES stratēģiskajiem partneriem; turklāt 
iesaka stratēģiskajām partnerībām piešķirt 
daudzpusēju dimensiju, ES divpusējo un 
daudzpusēju augstākā līmeņa sanāksmju 
darba kārtībā iekļaujot globālus 
jautājumus;

vienprātību un uz priekšu jāvirza globāla 
rīcība; uzsver, ka nekavējoties jārisina tādi 
ES iedzīvotājiem svarīgi globāli jautājumi 
kā terorisms, organizētā noziedzība, 
energoapgādes drošība, klimata pārmaiņas,
kiberdrošība, tūkstošgades attīstības mērķu 
īstenošana un nabadzības izskaušana, masu 
iznīcināšanas ieroču neizplatīšana un 
atbruņošanās, migrācijas pārvaldība un 
cilvēktiesību un pilsonisko brīvību 
veicināšana; uzskata, ka, lai globāli 
svarīgos jautājumos Eiropas Savienība 
ANO sistēmā varētu paust stingru vienotu 
nostāju, Eiropas Savienībai, saglabājot 
savu novērotāja statusu, Apvienoto Nāciju 
Organizācijā būtu jāsaņem papildu tiesības, 
kas tai pēc būtības pienākas pēc Lisabonas 
līguma stāšanās spēkā; aicina ES pilnveidot 
apspriedēs ar ANO dalībvalstīm lietoto 
stratēģiju un taktiku, tostarp nepārprotami 
paskaidrojot, kāda ir ES būtība un ar ko tā 
pēc Līgumā paredzētajām pilnvarām 
atšķiras no citām reģionālām 
organizācijām; iesaka ES tiesības ANO 
iekļaut darba kārtības svarīgākajos 
jautājumos divpusējās un daudzpusējās 
augstākā līmeņa sanāksmēs ar 
stratēģiskajiem partneriem; uzskata, ka ir 
svarīgi meklēt galveno reģionālo un 
globālo problēmu risinājumus sadarbībā ar 
ES stratēģiskajiem partneriem; turklāt 
iesaka stratēģiskajām partnerībām piešķirt 
daudzpusēju dimensiju, ES divpusējo un 
daudzpusēju augstākā līmeņa sanāksmju 
darba kārtībā iekļaujot globālus 
jautājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 124
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzsver, ka galvenā stratēģiskā 
uzmanība Savienībai jāpievērš daudzpusējo 
attiecību efektivitātei un ka šajā saistībā tai 
jāuzņemas vadoša loma starptautiskā 
sadarbībā, jāpalīdz sasniegt starptautisku 
vienprātību un uz priekšu jāvirza globāla 
rīcība; uzsver, ka nekavējoties jārisina tādi
ES iedzīvotājiem svarīgi globāli jautājumi 
kā terorisms, organizētā noziedzība, 
energoapgādes drošība, klimata pārmaiņas, 
tūkstošgades attīstības mērķu īstenošana un 
nabadzības izskaušana, masu iznīcināšanas 
ieroču neizplatīšana un atbruņošanās, 
migrācijas pārvaldība un cilvēktiesību un 
pilsonisko brīvību veicināšana; uzskata, ka, 
lai globāli svarīgos jautājumos Eiropas 
Savienība ANO sistēmā varētu paust 
stingru vienotu nostāju, Eiropas Savienībai, 
saglabājot savu novērotāja statusu, 
Apvienoto Nāciju Organizācijā būtu 
jāsaņem papildu tiesības, kas tai pēc 
būtības pienākas pēc Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā; aicina ES pilnveidot 
apspriedēs ar ANO dalībvalstīm lietoto 
stratēģiju un taktiku, tostarp nepārprotami 
paskaidrojot, kāda ir ES būtība un ar ko tā 
pēc Līgumā paredzētajām pilnvarām 
atšķiras no citām reģionālām 
organizācijām; iesaka ES tiesības ANO 
iekļaut darba kārtības svarīgākajos 
jautājumos divpusējās un daudzpusējās 
augstākā līmeņa sanāksmēs ar 
stratēģiskajiem partneriem; uzskata, ka ir 
svarīgi meklēt galveno reģionālo un 
globālo problēmu risinājumus sadarbībā ar 
ES stratēģiskajiem partneriem; turklāt 
iesaka stratēģiskajām partnerībām piešķirt 
daudzpusēju dimensiju, ES divpusējo un 
daudzpusēju augstākā līmeņa sanāksmju 
darba kārtībā iekļaujot globālus 
jautājumus;

19. uzsver, ka galvenā stratēģiskā 
uzmanība Savienībai jāpievērš daudzpusējo 
attiecību efektivitātei un ka šajā saistībā tai 
jāuzņemas vadoša loma starptautiskā 
sadarbībā, jāpalīdz sasniegt starptautisku 
vienprātību un uz priekšu jāvirza globāla 
rīcība; uzsver, ka nekavējoties jārisina tādi 
ES iedzīvotājiem svarīgi globāli jautājumi 
kā terorisms, organizētā noziedzība,
kiberdrošība, energoapgādes drošība, 
klimata pārmaiņas, tūkstošgades attīstības 
mērķu īstenošana un nabadzības 
izskaušana, masu iznīcināšanas ieroču 
neizplatīšana un atbruņošanās, migrācijas 
pārvaldība un cilvēktiesību un pilsonisko 
brīvību veicināšana; uzskata, ka, lai globāli 
svarīgos jautājumos Eiropas Savienība 
ANO sistēmā varētu paust stingru vienotu 
nostāju, Eiropas Savienībai, saglabājot 
savu novērotāja statusu, Apvienoto Nāciju 
Organizācijā būtu jāsaņem papildu tiesības, 
kas tai pēc būtības pienākas pēc Lisabonas 
līguma stāšanās spēkā; aicina ES pilnveidot 
apspriedēs ar ANO dalībvalstīm lietoto 
stratēģiju un taktiku, tostarp nepārprotami 
paskaidrojot, kāda ir ES būtība un ar ko tā 
pēc Līgumā paredzētajām pilnvarām 
atšķiras no citām reģionālām 
organizācijām; iesaka ES tiesības ANO 
iekļaut darba kārtības svarīgākajos 
jautājumos divpusējās un daudzpusējās 
augstākā līmeņa sanāksmēs ar 
stratēģiskajiem partneriem; uzskata, ka ir 
svarīgi meklēt galveno reģionālo un 
globālo problēmu risinājumus sadarbībā ar 
ES stratēģiskajiem partneriem; turklāt 
iesaka stratēģiskajām partnerībām piešķirt 
daudzpusēju dimensiju, ES divpusējo un 
daudzpusēju augstākā līmeņa sanāksmju 
darba kārtībā iekļaujot globālus 
jautājumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 125
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a uzskata, ka, lai globāli svarīgos 
jautājumos Eiropas Savienība ANO 
sistēmā varētu paust stingru vienotu 
nostāju, ES ir jāsaņem augstāks stāvoklis 
un līdzdalības tiesības ANO, kas tai 
loģiski pienākas pēc Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā; aicina visas ES 
dalībvalstis atbalstīt PV/AP centienus 
nodrošināt ES nepieciešamo augstāko 
statusu ANO sistēmā; mudina Franciju 
un Apvienoto Karalisti kā ANO Drošības 
padomes pastāvīgās locekles saskaņā ar 
LES 34. panta 2. punktu aicināt PV/AP 
pārstāvēt ES, kad vien ir izstrādāta kopēja 
nostāja; uzstāj, ka Eiropadomes 
priekšsēdētajam ir jābūt tiesībām uzstāties 
Ģenerālajā asamblejā kā citiem valstu vai 
valdību vadītājiem; iesaka divpusējās un 
daudzpusējās augstākā līmeņa sanāksmēs 
ar stratēģiskajiem partneriem jautājumu 
par ES statusu ANO iekļaut starp darba 
kārtības svarīgākajiem jautājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 126
María Muñiz De Urquiza

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a uzskata, ka Eiropas Savienība kā 
atsevišķs kopums būtu jāpārstāv tādās 
daudzpusējās finanšu organizācijās kā 
Starptautiskais Valūtas fonds un Pasaules 



PE452.878v03-00 78/173 AM\859936LV.doc

LV

Banka, neskarot dalībvalstu atsevišķo 
pārstāvību;

Or. es

Grozījums Nr. 127
Willy Meyer, Sabine Lösing

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a uzskata, ka krīzes situācijā ES 
atbilde nekādā gadījumā nedrīkst būt 
militāra; uzsver, cik nozīmīgi ir 
stabilitātes trūkuma cēloņus novērst ar 
Tūkstošgades attīstības mērķiem atbilstīgu 
attīstības politiku un citiem 
sociālekonomiskiem, politiskiem un 
kultūras pasākumiem, kuri var radīt 
apstākļus, kas vajadzīgi, lai izvairītos no 
konfliktu atjaunošanās, un kurus īsteno, 
lai mazinātu nabadzību, sekmētu 
ekonomisko, sociālo un kultūras attīstību, 
veidotu institucionālo un administratīvo 
darbību veiktspēju, uzlabotu iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti un stiprinātu tiesiskumu;

Or. en

Grozījums Nr. 128
Takis Hadjigeorgiou

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka jaunās NATO stratēģiskās 
koncepcijas pieņemšanas sniegtā iespēja 
Eiropas Savienībai jāizmanto, lai 
nostiprinātu partnerību ar NATO, paturot 
prātā ES ārpolitikas, drošības un 

svītrots
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aizsardzības politikas attīstību; norāda, 
ka, ņemot vērā, cik svarīgi ir nodrošināt, 
lai līdzšinējie abām organizācijām lielā 
mērā kopīgie spēki un iespējas tiktu 
izmantoti iespējami efektīvāk, ir jāatrod 
pragmatiski risinājumi, kā pārvarēt 
grūtības, kuras kavē izvērst ciešāku ES un 
NATO sadarbību — konkrēti Kipras un 
Turcijas domstarpības;

Or. el

Grozījums Nr. 129
Ioannis Kasoulides, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka jaunās NATO stratēģiskās 
koncepcijas pieņemšanas sniegtā iespēja 
Eiropas Savienībai jāizmanto, lai 
nostiprinātu partnerību ar NATO, paturot 
prātā ES ārpolitikas, drošības un 
aizsardzības politikas attīstību; norāda, ka, 
ņemot vērā, cik svarīgi ir nodrošināt, lai 
līdzšinējie abām organizācijām lielā mērā 
kopīgie spēki un iespējas tiktu izmantoti 
iespējami efektīvāk, ir jāatrod pragmatiski 
risinājumi, kā pārvarēt grūtības, kuras kavē 
izvērst ciešāku ES un NATO sadarbību —
konkrēti Kipras un Turcijas 
domstarpības;

20. uzskata, ka jaunās NATO stratēģiskās 
koncepcijas pieņemšanas sniegtā iespēja 
Eiropas Savienībai jāizmanto, lai 
nostiprinātu partnerību ar NATO, paturot 
prātā ES ārpolitikas, drošības un 
aizsardzības politikas attīstību; norāda, ka, 
ņemot vērā, cik svarīgi ir nodrošināt, lai 
līdzšinējie abām organizācijām lielā mērā 
kopīgie spēki un iespējas tiktu izmantoti 
iespējami efektīvāk, ir jāatrod pragmatiski 
risinājumi, kā pārvarēt vēl neatrisinātās 
problēmas, un šajā nolūkā konkrēti aicina 
ES izmantot savu ietekmi, lai veiksmīgi 
noslēgtu pašlaik notiekošo procesu par 
Kipras konflikta vispārēja risinājuma 
panākšanu, kas likvidētu Kipras un 
Turcijas domstarpības, kuras kavē izvērst 
ciešāku ES un NATO sadarbību;

Or. en
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Grozījums Nr. 130
Willy Meyer, Sabine Lösing

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka jaunās NATO stratēģiskās 
koncepcijas pieņemšanas sniegtā iespēja 
Eiropas Savienībai jāizmanto, lai 
nostiprinātu partnerību ar NATO, paturot 
prātā ES ārpolitikas, drošības un
aizsardzības politikas attīstību; norāda, 
ka, ņemot vērā, cik svarīgi ir nodrošināt, 
lai līdzšinējie abām organizācijām lielā 
mērā kopīgie spēki un iespējas tiktu 
izmantoti iespējami efektīvāk, ir jāatrod 
pragmatiski risinājumi, kā pārvarēt 
grūtības, kuras kavē izvērst ciešāku ES un
NATO sadarbību — konkrēti Kipras un
Turcijas domstarpības;

20. uzskata, ka jaunās NATO stratēģiskās 
koncepcijas pieņemšana, lai nostiprinātu 
ES un NATO partnerību, neļaus īstenot 
neatkarīgu, miermīlīgu un civila ES 
ārpolitiku, jo tā tikai palielinās ES 
ārpolitikas militarizāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 131
Maria Eleni Koppa

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka jaunās NATO stratēģiskās 
koncepcijas pieņemšanas sniegtā iespēja 
Eiropas Savienībai jāizmanto, lai 
nostiprinātu partnerību ar NATO, paturot 
prātā ES ārpolitikas, drošības un 
aizsardzības politikas attīstību; norāda, ka, 
ņemot vērā, cik svarīgi ir nodrošināt, lai 
līdzšinējie abām organizācijām lielā mērā 
kopīgie spēki un iespējas tiktu izmantoti
iespējami efektīvāk, ir jāatrod pragmatiski 
risinājumi, kā pārvarēt grūtības, kuras kavē 
izvērst ciešāku ES un NATO sadarbību —
konkrēti Kipras un Turcijas domstarpības;

20. uzskata, ka jaunās NATO stratēģiskās 
koncepcijas pieņemšana sniedz iespēju 
būtiski nostiprināt partnerību ar NATO, 
paturot prātā arī ES ārpolitikas, drošības un 
aizsardzības politikas attīstību; norāda, ka 
ir jāatrod pragmatiski risinājumi, kā 
pārvarēt grūtības, kuras kavē izvērst 
ciešāku ES un NATO sadarbību, 
nodrošinot, lai līdzšinējie abām 
organizācijām lielā mērā kopīgie spēki un
iespējas tiktu izmantoti iespējami 
efektīvāk; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
PV/AP konkrētos ierosinājumus NATO 
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ģenerālsekretāram, kuri paredz izveidot 
tādas organizāciju attiecības, kas valstis 
neiedala NATO sabiedrotajos un ES 
dalībvalstīs; uzskata, ka šāda pieeja ir 
solis pareizajā virzienā;

Or. en

Grozījums Nr. 132
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka jaunās NATO stratēģiskās 
koncepcijas pieņemšanas sniegtā iespēja 
Eiropas Savienībai jāizmanto, lai 
nostiprinātu partnerību ar NATO, paturot 
prātā ES ārpolitikas, drošības un 
aizsardzības politikas attīstību; norāda, ka,
ņemot vērā, cik svarīgi ir nodrošināt, lai 
līdzšinējie abām organizācijām lielā mērā 
kopīgie spēki un iespējas tiktu izmantoti 
iespējami efektīvāk, ir jāatrod pragmatiski 
risinājumi, kā pārvarēt grūtības, kuras 
kavē izvērst ciešāku ES un NATO
sadarbību — konkrēti Kipras un Turcijas 
domstarpības;

20. uzskata, ka ES ir jāizmanto jaunā
NATO stratēģiskā koncepcija, lai 
nostiprinātu partnerību ar NATO,
vienlaikus attīstot ES ārpolitiku, drošības
politiku un aizsardzības politiku; norāda, 
ka ir jāatrod pragmatiski risinājumi 
Kipras un Turcijas konfliktam, kas kavē 
izvērst ES un NATO sadarbību,
nodrošinot, lai līdzšinējie abām 
organizācijām lielā mērā kopīgie spēki un 
iespējas tiktu izmantoti iespējami 
efektīvāk; šajā sakarībā mudina visas ES
dalībvalstis aicināt Turciju pievienoties 
Eiropas Aizsardzības aģentūrai 
novērotāja statusā; aicina ES un NATO
sadarbībā īstenot saskaņotu stratēģiju 
attiecībā uz kodolieroču neizplatīšanu un
atbruņošanos;

Or. en

Grozījums Nr. 133
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts



PE452.878v03-00 82/173 AM\859936LV.doc

LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka jaunās NATO stratēģiskās 
koncepcijas pieņemšanas sniegtā iespēja 
Eiropas Savienībai jāizmanto, lai 
nostiprinātu partnerību ar NATO, paturot 
prātā ES ārpolitikas, drošības un 
aizsardzības politikas attīstību; norāda, ka, 
ņemot vērā, cik svarīgi ir nodrošināt, lai
līdzšinējie abām organizācijām lielā mērā 
kopīgie spēki un iespējas tiktu izmantoti 
iespējami efektīvāk, ir jāatrod pragmatiski 
risinājumi, kā pārvarēt grūtības, kuras 
kavē izvērst ciešāku ES un NATO 
sadarbību — konkrēti Kipras un Turcijas 
domstarpības;

20. uzskata, ka jaunās NATO stratēģiskās 
koncepcijas pieņemšanas sniegtā iespēja 
Eiropas Savienībai jāizmanto, lai 
nostiprinātu partnerību ar NATO, paturot 
prātā ES ārpolitikas, drošības un 
aizsardzības politikas attīstību; norāda, ka
ES un NATO ciešākas sadarbības 
attīstības šķēršļu — īpaši Kipras un 
Turcijas domstarpību — pārvarēšanai 
jāmēģina rast praktiski risinājumi, ņemot 
vērā to, ka ir svarīgi nodrošināt, lai
iespējami efektīvāk tiktu izmantoti abām 
organizācijām plaši pieejamie esošie spēki 
un iespējas un lai tiktu optimizēti Eiropas 
karaspēka un civilo dienestu personāla 
drošības apstākļi;

Or. en

Grozījums Nr. 134

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka jaunās NATO stratēģiskās 
koncepcijas pieņemšanas sniegtā iespēja 
Eiropas Savienībai jāizmanto, lai 
nostiprinātu partnerību ar NATO, paturot 
prātā ES ārpolitikas, drošības un 
aizsardzības politikas attīstību; norāda, ka, 
ņemot vērā, cik svarīgi ir nodrošināt, lai 
līdzšinējie abām organizācijām lielā mērā 
kopīgie spēki un iespējas tiktu izmantoti 
iespējami efektīvāk, ir jāatrod pragmatiski 
risinājumi, kā pārvarēt grūtības, kuras kavē 
izvērst ciešāku ES un NATO sadarbību —
konkrēti Kipras un Turcijas domstarpības;

20. uzskata, ka jaunās NATO stratēģiskās 
koncepcijas pieņemšanas sniegtā iespēja 
Eiropas Savienībai jāizmanto, lai 
nostiprinātu partnerību ar NATO, paturot 
prātā ES ārpolitikas, drošības un 
aizsardzības politikas attīstību; pauž 
nosodījumu par faktu, ka NATO 
dalībvalstu vadītāji nespēja pieņemt 
ceļvedi par kodolieroču atbruņošanos, 
tostarp taktisko kodolieroču atsaukšanas 
no Eiropas atbilstīgi 2010. gadā 
Kodolieroču neizplatīšanas nolīguma 
pārskata konferencē pieņemtās 
deklarācijas rīcības plānam; norāda, ka, 
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ņemot vērā, cik svarīgi ir nodrošināt, lai 
līdzšinējie abām organizācijām lielā mērā 
kopīgie spēki un iespējas tiktu izmantoti 
iespējami efektīvāk, ir jāatrod pragmatiski 
risinājumi, kā pārvarēt grūtības, kuras kavē 
izvērst ciešāku ES un NATO sadarbību —
konkrēti Kipras un Turcijas domstarpības;
mudina NATO atturēties no krīžu 
pārvarēšanas civilās spējas attīstīšanas, 
kas vienīgi dublēs ES struktūras un spējas 
un būtiski apgrūtinās spēku 
koncentrēšanu ES misijām;

Or. en

Grozījums Nr. 135

Charles Tannock ECR grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka jaunās NATO stratēģiskās 
koncepcijas pieņemšanas sniegtā iespēja 
Eiropas Savienībai jāizmanto, lai 
nostiprinātu partnerību ar NATO, paturot 
prātā ES ārpolitikas, drošības un 
aizsardzības politikas attīstību; norāda, ka, 
ņemot vērā, cik svarīgi ir nodrošināt, lai 
līdzšinējie abām organizācijām lielā mērā 
kopīgie spēki un iespējas tiktu izmantoti 
iespējami efektīvāk, ir jāatrod pragmatiski 
risinājumi, kā pārvarēt grūtības, kuras kavē 
izvērst ciešāku ES un NATO sadarbību —
konkrēti Kipras un Turcijas domstarpības;

20. atzinīgi vērtē jaunās un vērienīgās 
NATO stratēģiskās koncepcijas 
pieņemšanu, kas atkārtoti apstiprina 
sabiedroto apņemšanos īstenot kopīgu 
aizsardzību, kā arī centienus stabilizēt 
drošības krīzes situācijas ārpus NATO 
dalībvalstu robežām, jo īpaši Afganistānā; 
uzskata, ka tās pieņemšanas sniegtā iespēja 
Eiropas Savienībai jāizmanto, lai 
nostiprinātu partnerību ar NATO, paturot 
prātā ES ārpolitikas, drošības un 
aizsardzības politikas attīstību; norāda, ka, 
ņemot vērā, cik svarīgi ir nodrošināt, lai 
līdzšinējie abām organizācijām lielā mērā 
kopīgie spēki un iespējas tiktu izmantoti 
iespējami efektīvāk, ir jāatrod pragmatiski 
risinājumi, kā pārvarēt grūtības, kuras kavē 
izvērst ciešāku ES un NATO sadarbību —
konkrēti Kipras un Turcijas domstarpības;
uzskata — lai nepieļautu centienu 
dublēšanos, ir jābūt skaidram abu 
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organizāciju darba dalījumam, saskaņā ar 
kuru NATO, kurai ir tam vajadzīgā 
infrastruktūra un zināšanas, būtu 
atbildīga par drošības militāro aspektu, 
savukārt ES nodrošinātu savas vērtīgās 
spējas un zināšanas civilajā jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 136
Nirj Deva

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka jaunās NATO stratēģiskās 
koncepcijas pieņemšanas sniegtā iespēja 
Eiropas Savienībai jāizmanto, lai 
nostiprinātu partnerību ar NATO, paturot 
prātā ES ārpolitikas, drošības un 
aizsardzības politikas attīstību; norāda, ka, 
ņemot vērā, cik svarīgi ir nodrošināt, lai 
līdzšinējie abām organizācijām lielā mērā 
kopīgie spēki un iespējas tiktu izmantoti 
iespējami efektīvāk, ir jāatrod pragmatiski 
risinājumi, kā pārvarēt grūtības, kuras kavē 
izvērst ciešāku ES un NATO sadarbību —
konkrēti Kipras un Turcijas domstarpības;

20. uzskata, ka jaunās NATO stratēģiskās 
koncepcijas pieņemšanas sniegtā iespēja 
Eiropas Savienībai jāizmanto, lai 
nostiprinātu partnerību ar NATO, paturot 
prātā ES ārpolitikas, drošības un 
aizsardzības politikas attīstību; norāda, ka, 
ņemot vērā, cik svarīgi ir nodrošināt, lai 
līdzšinējie abām organizācijām lielā mērā 
kopīgie spēki un iespējas tiktu izmantoti 
iespējami efektīvāk, ir jāatrod pragmatiski 
risinājumi, kā pārvarēt grūtības, kuras kavē 
izvērst ciešāku ES un NATO sadarbību —
konkrēti Kipras un Turcijas domstarpības;
aicina NATO normalizēt attiecības ar 
Krieviju, lai nodrošinātu stabilāku un 
harmoniskāku līdzāspastāvēšanu; atzīst, 
ka šajā jautājumā ES var spēlēt būtisku 
lomu;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka jaunās NATO stratēģiskās 
koncepcijas pieņemšanas sniegtā iespēja 
Eiropas Savienībai jāizmanto, lai 
nostiprinātu partnerību ar NATO, paturot 
prātā ES ārpolitikas, drošības un 
aizsardzības politikas attīstību; norāda, ka, 
ņemot vērā, cik svarīgi ir nodrošināt, lai 
līdzšinējie abām organizācijām lielā mērā 
kopīgie spēki un iespējas tiktu izmantoti 
iespējami efektīvāk, ir jāatrod pragmatiski 
risinājumi, kā pārvarēt grūtības, kuras kavē 
izvērst ciešāku ES un NATO sadarbību —
konkrēti Kipras un Turcijas domstarpības;

20. uzskata, ka jaunās NATO stratēģiskās 
koncepcijas pieņemšanas sniegtā iespēja 
Eiropas Savienībai jāizmanto, lai 
nostiprinātu partnerību ar NATO, paturot 
prātā ES ārpolitikas, drošības un 
aizsardzības politikas attīstību; uzsver, ka 
ES lielākoties ir pakļauta tādiem pašiem 
draudiem kā NATO, kuri norādīti NATO 
stratēģiskajā koncepcijā; norāda, ka, 
ņemot vērā, cik svarīgi ir nodrošināt, lai 
līdzšinējie abām organizācijām lielā mērā 
kopīgie spēki un iespējas tiktu izmantoti 
iespējami efektīvāk, ir jāatrod pragmatiski 
risinājumi, kā pārvarēt grūtības, kuras kavē 
izvērst ciešāku ES un NATO sadarbību —
konkrēti Kipras un Turcijas domstarpības;

Or. en

Grozījums Nr. 138
Willy Meyer, Sabine Lösing

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a prasa izformēt NATO; uzskata, ka 
Eiropas Savienībai ir jābūt tikai civila 
rakstura organizācijai, tādēļ prasa 
izmantot militārajiem mērķiem paredzētos 
līdzekļus civilajā jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 139

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā
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Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atzīst, ka jānostiprina EDSO un 
jāatjaunina tās vērtības; pauž stingru 
pārliecību, ka ES efektīvi jāiesaistās 
uzdevumā nostiprināt EDSO, tostarp 
nodrošinot, ka šā procesa rezultātā neviena 
no minētās organizācijas trim dimensijām
(politiski militārā, ekonomiskā un vides, kā 
arī humānā dimensija) netiek vājināta;
uzsver, ka ES jāvelta uzmanība arī Korfu 
procesa turpināšanai un regulāru augstākā 
līmeņa sanāksmju rīkošanai ar nolūku 
sniegt politisku atbalstu EDSO 
pasākumiem un pievērst tiem lielāku 
sabiedrības uzmanību;

21. atzīst, ka jānostiprina EDSO un 
jāatjaunina visas tās vērtības; pauž stingru 
pārliecību, ka ES efektīvi jāiesaistās 
uzdevumā nostiprināt EDSO, tostarp 
nodrošinot, ka šā procesa rezultātā neviena 
no minētās organizācijas trim dimensijām
(politiski militārā, ekonomiskā un vides, kā 
arī humānā dimensija) netiek vājināta, un 
ar KDAP rīcībspēju sniedzot ieguldījumu 
EDSO pilnvarotajās misijās; uzsver, ka ES 
jāvelta uzmanība arī Korfu procesa 
turpināšanai un regulāru augstākā līmeņa 
sanāksmju rīkošanai ar nolūku sniegt 
politisku atbalstu EDSO pasākumiem un 
pievērst tiem lielāku sabiedrības uzmanību;
pauž nožēlu par faktu, ka EDSO 
dalībvalstu vadītāji nespēja nedz vienoties 
par rīcības plānu, kas būtu kā ceļvedis 
EDSO reģiona drošības kopienas hartai, 
nedz izpildes pārbaudes nolūkos dot 
pilnvarojumu jaunas augstākā līmeņa 
sanāksmes sagatavošanai pēc diviem līdz 
četriem gadiem;

Or. en

Grozījums Nr. 140
Willy Meyer, Sabine Lösing

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzsver, ka ES ārpolitika stingri un 
pastāvīgi jāsaskaņo ar ES tuvāko 
sabiedroto un stratēģisko partneri ASV, 
nodrošinot kopīgu pieeju globālajai 
pārvaldībai un tādu uzdevumu risināšanai 
kā kodolieroču neizplatīšana un terorisma 
apkarošana; aicina PV/AP rūpīgi 

svītrots
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koordinēt un izstrādāt sinerģiju ar ASV, 
lai nodrošinātu Eiropas kontinenta 
stabilitāti un drošību, tostarp pamatojoties 
uz sadarbību ar Krieviju un orientējoties 
uz stabilitāti plašākā Tuvo Austrumu 
reģionā, Irānā, Afganistānā un 
Pakistānā;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzsver, ka ES ārpolitika stingri un
pastāvīgi jāsaskaņo ar ES tuvāko 
sabiedroto un stratēģisko partneri ASV,
nodrošinot kopīgu pieeju globālajai 
pārvaldībai un tādu uzdevumu risināšanai
kā kodolieroču neizplatīšana un terorisma 
apkarošana; aicina PV/AP rūpīgi 
koordinēt un izstrādāt sinerģiju ar ASV, 
lai nodrošinātu Eiropas kontinenta 
stabilitāti un drošību, tostarp pamatojoties 
uz sadarbību ar Krieviju un orientējoties 
uz stabilitāti plašākā Tuvo Austrumu 
reģionā, Irānā, Afganistānā un 
Pakistānā;

22. atkārtoti pauž apņemšanos uzskatīt 
transatlantisko partnerību par vienu no 
ES ārējās darbības svarīgākajiem 
elementiem un galvenajiem balstiem; 
mudina PV/AP nodrošināt, ka ES
darbojas kā konsekvents, aktīvs, 
līdzvērtīgs, tomēr autonoms ASV 
partneris, nostiprinot drošību un stabilitāti 
pasaulē, veicinot mieru un cilvēktiesību 
ievērošanu, kā arī pieņemot vienotu pieeju
tādiem visā pasaulē aktuālām problēmām
kā kodolieroču izplatīšana, terorisms, 
klimata pārmaiņas un energoapgādes 
drošība;

Or. en

Grozījums Nr. 142
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzsver, ka ES ārpolitika stingri un
pastāvīgi jāsaskaņo ar ES tuvāko 
sabiedroto un stratēģisko partneri ASV,
nodrošinot kopīgu pieeju globālajai 
pārvaldībai un tādu uzdevumu risināšanai 
kā kodolieroču neizplatīšana un terorisma 
apkarošana; aicina PV/AP rūpīgi koordinēt 
un izstrādāt sinerģiju ar ASV, lai 
nodrošinātu Eiropas kontinenta stabilitāti 
un drošību, tostarp pamatojoties uz 
sadarbību ar Krieviju un orientējoties uz 
stabilitāti plašākā Tuvo Austrumu 
reģionā, Irānā, Afganistānā un 
Pakistānā;

22. prasa starp ES un tās tuvāko 
sabiedroto un stratēģisko partneri ASV
labāk īstenot koordināciju un pastiprināt 
sadarbību, cenšoties nodrošināt kopīgu 
pieeju globālajai pārvaldībai un tādu 
uzdevumu risināšanai kā kodolieroču 
neizplatīšana un terorisma apkarošana;
aicina PV/AP, panākot pilnīgu vienošanos
ar ASV valdību par turpmāko piemēroto 
rīcību šajā jautājumā, koncentrēties uz 
risinājumiem tūlītējai krīzei, ko radījusi 
Irānas valdības acīmredzamā apņemšanās 
izgatavot kodolbumbu;

Or. en

Grozījums Nr. 143
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzsver, ka ES ārpolitika stingri un 
pastāvīgi jāsaskaņo ar ES tuvāko 
sabiedroto un stratēģisko partneri ASV,
nodrošinot kopīgu pieeju globālajai 
pārvaldībai un tādu uzdevumu risināšanai 
kā kodolieroču neizplatīšana un terorisma 
apkarošana; aicina PV/AP rūpīgi 
koordinēt un izstrādāt sinerģiju ar ASV, 
lai nodrošinātu Eiropas kontinenta 
stabilitāti un drošību, tostarp pamatojoties 
uz sadarbību ar Krieviju un orientējoties 
uz stabilitāti plašākā Tuvo Austrumu 
reģionā, Irānā, Afganistānā un 
Pakistānā;

22. uzsver, ka ES ārpolitika stingri un 
pastāvīgi jāsaskaņo ar ES tuvāko 
sabiedroto un stratēģisko partneri ASV,
darbojoties, lai nodrošinātu kopīgu pieeju 
globālajai pārvaldībai un tādu globālās 
drošības problēmu risināšanai kā 
kodolieroču un ieroču izplatīšana,
terorisms un organizētā noziedzība
apkarošana, nepietiekama attīstība, 
diktatoriski režīmi un klimata pārmaiņas;
aicina PV/AP rūpīgi koordinēt un meklēt 
sinerģijas iespējas ar ASV, lai
nostiprinātu demokrātiju un nodrošinātu 
Eiropas kontinenta, tā kaimiņvalstu un 
visas pasaules stabilitāti un drošību, proti, 
veidojot konstruktīvas partnerības ar 
Krieviju un citām galvenajām lielvarām;
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Or. en

Grozījums Nr. 144

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzsver, ka ES ārpolitika stingri un 
pastāvīgi jāsaskaņo ar ES tuvāko 
sabiedroto un stratēģisko partneri ASV, 
nodrošinot kopīgu pieeju globālajai 
pārvaldībai un tādu uzdevumu risināšanai 
kā kodolieroču neizplatīšana un terorisma 
apkarošana; aicina PV/AP rūpīgi koordinēt 
un izstrādāt sinerģiju ar ASV, lai 
nodrošinātu Eiropas kontinenta stabilitāti 
un drošību, tostarp pamatojoties uz 
sadarbību ar Krieviju un orientējoties uz 
stabilitāti plašākā Tuvo Austrumu reģionā, 
Irānā, Afganistānā un Pakistānā;

22. uzsver, ka ES ārpolitika stingri un 
pastāvīgi jāsaskaņo ar ES tuvāko 
sabiedroto un stratēģisko partneri ASV, 
nodrošinot kopīgu pieeju globālajai 
pārvaldībai, atbalstot un reformējot 
starptautiskās institūcijas un veicinot 
starptautisko tiesību ievērošanu, kā arī 
kopīgu pieeju tādu uzdevumu risināšanai 
kā kodolieroču neizplatīšana un terorisma 
apkarošana; atkārto uzskatu, ka cīņu pret 
terorismu nedrīkst veikt uz cilvēktiesību 
un pilsonisko brīvību rēķina; aicina 
PV/AP rūpīgi koordinēt un izstrādāt 
sinerģiju ar ASV, lai nodrošinātu stabilitāti, 
drošību un līdzšinējo konfliktu miermīlīgu 
atrisināšanu Eiropas kontinentā, tostarp 
pamatojoties uz sadarbību ar Krieviju un 
orientējoties uz stabilitāti plašākā Tuvo 
Austrumu reģionā, Irānā, Afganistānā un 
Pakistānā;

Or. en

Grozījums Nr. 145
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzsver, ka ES ārpolitika stingri un 
pastāvīgi jāsaskaņo ar ES tuvāko 

22. prasa starp ES un tās tuvāko 
sabiedroto un stratēģisko partneri labāk 
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sabiedroto un stratēģisko partneri ASV, 
nodrošinot kopīgu pieeju globālajai 
pārvaldībai un tādu uzdevumu risināšanai 
kā kodolieroču neizplatīšana un terorisma 
apkarošana; aicina PV/AP rūpīgi koordinēt 
un izstrādāt sinerģiju ar ASV, lai 
nodrošinātu Eiropas kontinenta stabilitāti 
un drošību, tostarp pamatojoties uz 
sadarbību ar Krieviju un orientējoties uz 
stabilitāti plašākā Tuvo Austrumu reģionā, 
Irānā, Afganistānā un Pakistānā;

īstenot saskaņošanu un pastiprināt ar to 
sadarbību, lai nodrošinātu kopīgu pieeju 
globālajai pārvaldībai un tādu uzdevumu 
risināšanai kā kodolieroču neizplatīšana un 
terorisma apkarošana;  aicina PV/AP rūpīgi 
koordinēt un izstrādāt sinerģiju ar ASV, lai 
nodrošinātu Eiropas kontinenta stabilitāti 
un drošību, tostarp pamatojoties uz 
sadarbību ar Krieviju un orientējoties uz 
stabilitāti plašākā Tuvo Austrumu reģionā, 
Irānā, Afganistānā un Pakistānā;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzsver, ka ES ārpolitika stingri un 
pastāvīgi jāsaskaņo ar ES tuvāko 
sabiedroto un stratēģisko partneri ASV, 
nodrošinot kopīgu pieeju globālajai 
pārvaldībai un tādu uzdevumu risināšanai 
kā kodolieroču neizplatīšana un terorisma 
apkarošana; aicina PV/AP rūpīgi koordinēt 
un izstrādāt sinerģiju ar ASV, lai 
nodrošinātu Eiropas kontinenta stabilitāti 
un drošību, tostarp pamatojoties uz 
sadarbību ar Krieviju un orientējoties uz 
stabilitāti plašākā Tuvo Austrumu reģionā, 
Irānā, Afganistānā un Pakistānā;

22. uzsver, ka ES ārpolitika stingri un 
pastāvīgi jāsaskaņo ar ES tuvāko 
sabiedroto un stratēģisko partneri ASV, 
nodrošinot kopīgu pieeju globālajai 
pārvaldībai un tādu uzdevumu risināšanai 
kā kodolieroču neizplatīšana, terorisma 
apkarošana; aicina PV/AP rūpīgi koordinēt 
un izstrādāt sinerģiju ar ASV, lai 
nodrošinātu Eiropas kontinenta un visas 
pasaules stabilitāti un drošību, tostarp 
pamatojoties uz sadarbību ar attiecīgiem 
dalībniekiem (Krieviju, Ķīnu, Indiju, 
Turciju) un orientējoties uz stabilitāti 
plašākā Tuvo Austrumu reģionā, Irānā, 
Afganistānā un Pakistānā;

Or. en
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Grozījums Nr. 147
Francisco José Millán Mon

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzsver, ka ES ārpolitika stingri un 
pastāvīgi jāsaskaņo ar ES tuvāko 
sabiedroto un stratēģisko partneri ASV, 
nodrošinot kopīgu pieeju globālajai 
pārvaldībai un tādu uzdevumu risināšanai 
kā kodolieroču neizplatīšana un terorisma 
apkarošana; aicina PV/AP rūpīgi koordinēt 
un izstrādāt sinerģiju ar ASV, lai 
nodrošinātu Eiropas kontinenta stabilitāti 
un drošību, tostarp pamatojoties uz 
sadarbību ar Krieviju un orientējoties uz 
stabilitāti plašākā Tuvo Austrumu reģionā, 
Irānā, Afganistānā un Pakistānā;

22. uzsver, ka ES ārpolitika stingri un 
pastāvīgi jāsaskaņo ar ES tuvāko 
sabiedroto un stratēģisko partneri ASV, 
nodrošinot kopīgu pieeju globālajai 
pārvaldībai un tādu uzdevumu risināšanai 
kā cita starpā kodolieroču neizplatīšana un 
terorisma apkarošana; aicina PV/AP rūpīgi 
koordinēt un izstrādāt sinerģiju ar ASV, lai 
nodrošinātu Eiropas kontinenta stabilitāti 
un drošību, tostarp pamatojoties uz to, ka 
vēlama ir sadarbība ar Krieviju, un 
orientējoties uz stabilitāti plašākā Tuvo 
Austrumu reģionā, Irānā, Afganistānā un 
Pakistānā;.

Or. es

Grozījums Nr. 148
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a mudina izstrādāt daudzpusīgu ES-
ASV stratēģiju drošības situācijas 
uzlabošanai plašākā Tuvo Austrumu 
reģionā, Irānā, Afganistānā un 
Pakistānā, kas nozīmē sadarbību ar 
Turciju, Krieviju un Ķīnu;

Or. en
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Grozījums Nr. 149
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a mudina izstrādāt daudzpusīgu ES-
ASV stratēģiju drošības situācijas 
uzlabošanai plašākā Tuvo Austrumu 
reģionā, Irānā, Afganistānā un 
Pakistānā, kas nozīmē sadarbību ar 
Krieviju un Ķīnu;

Or. en

Grozījums Nr. 150
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a aicina PV/AP intensīvi pārliecināt 
B. Obamas administrāciju, ka 
Gvantanamo līča ieslodzījuma centrs 
steidzami jāslēdz, ka visiem aizdomās par 
terorismu turētajiem, kam apsūdzība jau 
ir izvirzīta vai kas vēl gaida tās 
izvirzīšanu, ir jāstājas civilas tiesas 
priekšā un ka tie apcietinātie, kuriem 
apsūdzība netiks izvirzīta, ir jārepatriē vai 
jānometina citur un jāizmaksā tiem 
kompensācija; aicina ES dalībvalstis 
sniegt efektīvu palīdzību Amerikas 
Savienotajām Valstīm Gvantanamo līča 
ieslodzījuma centra slēgšanā un visu to 
apsūdzēto, kuriem apsūdzība ir noņemta 
un kurus nav iespējams repatriēt, 
nometināšanā citur; aicina ES 
dalībvalstis uzņemties atbildību par to, ka 
ir pārkāptas Gvantanamo līča 
ieslodzījuma centrā vai jebkādos slepenos 
cietumos aizdomās par terorismu turēto 
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personu cilvēktiesības, par sadarbību šo 
personu ārkārtas pārsūtīšanas procesā, 
un atskaitīties par to, kā tās pildījušas 
ieteikumus, kas sniegti Eiropas 
Parlamenta 2007. gada rezolūcijā par 
iespējamo CIP veikto Eiropas valstu 
izmantošanu, lai pārvadātu un nelikumīgi 
turētu apcietinājumā gūstekņus;

Or. en

Grozījums Nr. 151
Nirj Deva

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a atzinīgi vērtē ASV administrācijas 
nesenos aicinājumus veidot ciešāku 
partnerību starp ASV un ES; mudina ES 
šajā jautājumā ieņemt stingrāku nostāju, 
atzīstot, ka jānodrošina līdzsvarotāks 
varas sadalījums;

Or. en

Grozījums Nr. 152
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Marietje Schaake

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. pievērš uzmanību visu Rietumbalkānu 
valstu izredzēm pievienoties ES un uzsver, 
cik svarīgi ir, lai šajā procesā neatslābstoši 
iesaistītos gan reģiona valstis, gan ES;

23. vērš uzmanību uz Rietumbalkānu 
valstu atšķirīgajām izredzēm pievienoties 
ES un uzsver, cik svarīgi ir, lai ES 
paplašināšanās procesā neatslābstošu 
apņēmību izrādītu gan reģiona valstis, gan 
ES; šajā saistībā pauž nožēlu par ilgstošo 
Grieķijas un Maķedonijas strīdu attiecībā 
uz pēdējās nosaukumu; 
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Or. en

Grozījums Nr. 153
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. pievērš uzmanību visu Rietumbalkānu 
valstu izredzēm pievienoties ES un uzsver, 
cik svarīgi ir, lai šajā procesā neatslābstoši 
iesaistītos gan reģiona valstis, gan ES;

23. vērš uzmanību uz visu Rietumbalkānu 
valstu izredzēm pievienoties ES un uzsver, 
cik svarīgi ir, lai šajā procesā neatslābstošu 
apņēmību izrādītu gan reģiona valstis, gan 
ES; atgādina, ka ES paplašināšanās 
perspektīva Rietumbalkānu valstīm ir 
svarīgs stimuls turpināt politiskas un 
ekonomiskas reformas, tādējādi šajā 
reģionā veicinot īstu stabilitāti un 
attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 154

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. pievērš uzmanību visu Rietumbalkānu 
valstu izredzēm pievienoties ES un uzsver, 
cik svarīgi ir, lai šajā procesā neatslābstoši 
iesaistītos gan reģiona valstis, gan ES;

23. vērš uzmanību uz visu Rietumbalkānu 
valstu izredzēm pievienoties ES un uzsver, 
cik svarīgi ir, lai šajā procesā neatslābstošu 
apņemšanos izrādītu gan reģiona valstis, 
gan ES, kā Eiropadome norādījusi 
2003. gada jūnijā, apstiprinot dokumentu 
„Salonīku darba kārtība 
Rietumbalkāniem — ceļš uz integrāciju 
Eiropā”;

Or. en
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Grozījums Nr. 155
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. pievērš uzmanību visu Rietumbalkānu 
valstu izredzēm pievienoties ES un uzsver, 
cik svarīgi ir, lai šajā procesā neatslābstoši 
iesaistītos gan reģiona valstis, gan ES;

23. apstiprina visu Rietumbalkānu valstu 
izredzes pievienoties ES  un uzsver, cik 
svarīgi ir, lai šajā procesā neatslābstoši 
iesaistītos gan reģiona valstis, gan ES;

Or. en

Grozījums Nr. 156
Willy Meyer, Sabine Lösing

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a atkārtoti noraida Kosovas vienpusējo 
neatkarības deklarāciju; norāda, ka šī 
deklarācija rada bīstamu starptautisko 
tiesību pārkāpuma precedentu; aicina rast 
visām pusēm apmierinošu risinājumu 
atbilstīgi ANO Drošības padomes 
Rezolūcijai 1244/99, kurā apstiprināta 
visu dalībvalstu apņemšanās ievērot 
suverenitātes un teritoriālās integritātes 
principu saskaņā ar starptautiskajām 
tiesībām, jo tas ir vienīgais efektīvais 
veids, kā panākt pastāvīgu risinājumu, 
kas nodrošinātu mieru šajā reģionā;

Or. en
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Grozījums Nr. 157
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a atzīst, ka visas reģiona valstis ceļā uz 
pievienošanos ES ir guvušas panākumus, 
tomēr norāda, ka dažu valstu tālākas ES 
integrācijas procesu kavē politiska 
nestabilitāte un institucionālas nepilnības, 
kā arī neatrisināti divpusējo attiecību 
jautājumi; uzsver, ka Savienībai attiecībā 
uz reģionu ir vajadzīgs skaidrs kopīgs 
redzējums, aicina PV/AP un Komisiju 
aktīvi iesaistīties ieilgušo problēmu 
risināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 158
Takis Hadjigeorgiou

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. atzinīgi vērtē faktu, ka stāvoklis 
Kosovā saglabājas stabils un mierīgs, bet 
pauž bažas par nopietnajām problēmām 
un vēlēšanu likuma pārkāpumiem, kas 
nesenajās vēlēšanās bija vērojami 
vairākās pašvaldībās; uzsver, ka godīgām 
vēlēšanām ir svarīga nozīme Kosovā 
patlaban notiekošajā demokrātiskajā 
pārejā; mudina Kosovas valdību turpmāk 
pilnveidot vēlēšanu procesus, tādējādi 
nodrošinot Kosovas pilsoņu 
demokrātiskās tiesības un nostiprinot 
valsts izredzes saistībā ar Eiropu; aicina 
ar ES finansiālo atbalstu nekavējoties 
sākt Kosovas un Serbijas paredzētās 
sarunas un uzsver, ka tām ir liels

24. norāda, ka stāvoklis Kosovā saglabājas 
stabils, un atgādina par NATO lomu, kā 
arī par reģiona postošo bombardēšanu; 
mudina visas iesaistītās puses rīkoties, lai 
visiem Kosovas iedzīvotājiem nodrošinātu 
lielākas demokrātiskas tiesības un 
labākus dzīves apstākļus, vienlaikus 
uzsverot, ka Kosova nav neatkarīga 
suverēna valsts un ka tās tiesības 
joprojām ir tādas, kā paredzēts ANO 
Drošības padomes Rezolūcijā Nr. 1244 
(1999);
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potenciāls veicināt stabilitāti Kosovā un 
uzlabot vietējo iedzīvotāju stāvokli, tostarp 
saglabāt tiesiskumu valsts ziemeļu daļā; 
atkārtoti uzsver, ka Eiropas Savienības 
Tiesiskuma misijai EULEX Kosovā 
jāgādā, lai tā spētu efektīvi darboties visā 
Kosovas teritorijā, aktivizējot darbību 
valsts ziemeļu daļā, un jāgūst visu 
iedzīvotāju uzticība un atbalsts;

Or. el

Grozījums Nr. 159
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. atzinīgi vērtē faktu, ka stāvoklis 
Kosovā saglabājas stabils un mierīgs, bet 
pauž bažas par nopietnajām problēmām un 
vēlēšanu likuma pārkāpumiem, kas 
nesenajās vēlēšanās bija vērojami vairākās 
pašvaldībās; uzsver, ka godīgām vēlēšanām 
ir svarīga nozīme Kosovā patlaban 
notiekošajā demokrātiskajā pārejā; mudina 
Kosovas valdību turpmāk pilnveidot 
vēlēšanu procesus, tādējādi nodrošinot 
Kosovas pilsoņu demokrātiskās tiesības un 
nostiprinot valsts izredzes saistībā ar 
Eiropu; aicina ar ES finansiālo atbalstu 
nekavējoties sākt Kosovas un Serbijas 
paredzētās sarunas un uzsver, ka tām ir 
liels potenciāls veicināt stabilitāti Kosovā 
un uzlabot vietējo iedzīvotāju stāvokli, 
tostarp saglabāt tiesiskumu valsts ziemeļu 
daļā; atkārtoti uzsver, ka Eiropas 
Savienības Tiesiskuma misijai EULEX 
Kosovā jāgādā, lai tā spētu efektīvi 
darboties visā Kosovas teritorijā, 
aktivizējot darbību valsts ziemeļu daļā, un 
jāgūst visu iedzīvotāju uzticība un 
atbalsts;

24. atzinīgi vērtē faktu, ka stāvoklis 
Kosovā saglabājas mierīgs, bet pauž bažas 
par nopietnajām problēmām un vēlēšanu 
likuma pārkāpumiem, kas nesenajās 
vēlēšanās bija vērojami vairākās 
pašvaldībās; uzsver, ka godīgām vēlēšanām 
ir svarīga nozīme Kosovā patlaban 
notiekošajā demokrātiskajā pārejā; mudina 
Kosovas valdību turpmāk pilnveidot 
vēlēšanu procesus, tādējādi nodrošinot 
Kosovas pilsoņu demokrātiskās tiesības un 
nostiprinot valsts izredzes saistībā ar 
Eiropu; aicina ar ES finansiālo atbalstu 
nekavējoties sākt Kosovas un Serbijas 
paredzētās sarunas, lai veicinātu stabilitāti
visā Kosovā un uzlabotu visu tās
iedzīvotāju stāvokli; atkārtoti uzsver, ka 
Eiropas Savienības Tiesiskuma misijai 
EULEX Kosovā jāgādā, lai tā spētu 
efektīvi darboties visā Kosovas teritorijā, 
aktivizējot darbību valsts ziemeļu daļā;
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Or. en

Grozījums Nr. 160
Maria Eleni Koppa

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. atzinīgi vērtē faktu, ka stāvoklis 
Kosovā saglabājas stabils un mierīgs, bet 
pauž bažas par nopietnajām problēmām un 
vēlēšanu likuma pārkāpumiem, kas 
nesenajās vēlēšanās bija vērojami vairākās 
pašvaldībās; uzsver, ka godīgām vēlēšanām 
ir svarīga nozīme Kosovā patlaban 
notiekošajā demokrātiskajā pārejā;
mudina Kosovas valdību turpmāk 
pilnveidot vēlēšanu procesus, tādējādi 
nodrošinot Kosovas pilsoņu demokrātiskās 
tiesības un nostiprinot valsts izredzes 
saistībā ar Eiropu; aicina ar ES finansiālo 
atbalstu nekavējoties sākt Kosovas un 
Serbijas paredzētās sarunas un uzsver, ka 
tām ir liels potenciāls veicināt stabilitāti 
Kosovā un uzlabot vietējo iedzīvotāju 
stāvokli, tostarp saglabāt tiesiskumu valsts 
ziemeļu daļā; atkārtoti uzsver, ka Eiropas 
Savienības Tiesiskuma misijai EULEX 
Kosovā jāgādā, lai tā spētu efektīvi 
darboties visā Kosovas teritorijā, 
aktivizējot darbību valsts ziemeļu daļā, un 
jāgūst visu iedzīvotāju uzticība un atbalsts;

24. atzinīgi vērtē faktu, ka stāvoklis 
Kosovā saglabājas stabils un mierīgs, bet 
pauž bažas par nopietnajām problēmām un 
vēlēšanu likuma pārkāpumiem, kas 
nesenajās vēlēšanās bija vērojami vairākās 
pašvaldībās; uzsver, ka godīgām vēlēšanām 
ir svarīga nozīme, un aicina ES rūpīgi 
sekot demokrātijas stāvoklim Kosovā;
mudina Kosovas varas iestādes turpmāk 
pilnveidot vēlēšanu procesus, tādējādi 
nodrošinot visu pilsoņu demokrātiskās 
tiesības un nostiprinot izredzes saistībā ar 
Eiropu; aicina ar ES finansiālo atbalstu 
nekavējoties sākt Kosovas un Serbijas 
paredzētās sarunas un uzsver, ka tām ir 
liels potenciāls veicināt stabilitāti Kosovā 
un uzlabot vietējo iedzīvotāju stāvokli, 
tostarp saglabāt tiesiskumu valsts ziemeļu 
daļā; atkārtoti uzsver, ka Eiropas 
Savienības Tiesiskuma misijai EULEX 
Kosovā jāgādā, lai tā spētu efektīvi 
darboties visā Kosovas teritorijā, 
aktivizējot darbību ziemeļu daļā, un lai tā 
gūtu visu iedzīvotāju uzticību un atbalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 161

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. atzinīgi vērtē faktu, ka stāvoklis 
Kosovā saglabājas stabils un mierīgs, bet 
pauž bažas par nopietnajām problēmām un 
vēlēšanu likuma pārkāpumiem, kas 
nesenajās vēlēšanās bija vērojami vairākās 
pašvaldībās; uzsver, ka godīgām vēlēšanām 
ir svarīga nozīme Kosovā patlaban 
notiekošajā demokrātiskajā pārejā; mudina 
Kosovas valdību turpmāk pilnveidot 
vēlēšanu procesus, tādējādi nodrošinot 
Kosovas pilsoņu demokrātiskās tiesības un 
nostiprinot valsts izredzes saistībā ar 
Eiropu; aicina ar ES finansiālo atbalstu 
nekavējoties sākt Kosovas un Serbijas 
paredzētās sarunas un uzsver, ka tām ir 
liels potenciāls veicināt stabilitāti Kosovā 
un uzlabot vietējo iedzīvotāju stāvokli, 
tostarp saglabāt tiesiskumu valsts ziemeļu 
daļā; atkārtoti uzsver, ka Eiropas 
Savienības Tiesiskuma misijai EULEX
Kosovā jāgādā, lai tā spētu efektīvi 
darboties visā Kosovas teritorijā, 
aktivizējot darbību valsts ziemeļu daļā, un 
jāgūst visu iedzīvotāju uzticība un atbalsts;

24. atzinīgi vērtē faktu, ka stāvoklis 
Kosovā saglabājas stabils un mierīgs, bet 
pauž bažas par nopietnajām problēmām un 
vēlēšanu likuma pārkāpumiem, kas 
nesenajās vēlēšanās bija vērojami vairākās 
pašvaldībās; uzsver, ka vēlēšanu reformai 
un godīgām vēlēšanām ir svarīga nozīme 
Kosovā patlaban notiekošajā 
demokrātiskajā pārejā; mudina jauno
Kosovas valdību turpmāk pilnveidot 
vēlēšanu procesus, tādējādi nodrošinot 
Kosovas pilsoņu demokrātiskās tiesības un 
nostiprinot valsts izredzes saistībā ar 
Eiropu; aicina pēc Kosovas jaunā 
parlamenta un valdības izveidošanas ar 
ES finansiālo atbalstu sākt Kosovas un 
Serbijas paredzētās sarunas un uzsver, ka 
tām ir liels potenciāls veicināt stabilitāti 
Kosovā un uzlabot vietējo iedzīvotāju 
stāvokli, tostarp saglabāt tiesiskumu valsts 
ziemeļu daļā; atkārtoti uzsver, ka Eiropas 
Savienības Tiesiskuma misijai EULEX
Kosovā jāgādā, lai tā spētu efektīvi 
darboties visā Kosovas teritorijā, 
aktivizējot darbību valsts ziemeļu daļā, un 
lai tā gūtu visu iedzīvotāju uzticību un 
atbalstu; norāda, ka reģionā tikai Kosovas 
pilsoņiem nav pieejams bezvīzu režīms ar 
ES, un šajā saistībā aicina Komisiju, lai 
izveidotu stratēģiju vīzu režīma atcelšanai, 
nekavējoties sākt dialogu par vīzu 
jautājumiem ar Prištinas varas iestādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 162
Zoran Thaler

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. atzinīgi vērtē faktu, ka stāvoklis 
Kosovā saglabājas stabils un mierīgs, bet 
pauž bažas par nopietnajām problēmām un 
vēlēšanu likuma pārkāpumiem, kas 
nesenajās vēlēšanās bija vērojami vairākās 
pašvaldībās; uzsver, ka godīgām vēlēšanām 
ir svarīga nozīme Kosovā patlaban 
notiekošajā demokrātiskajā pārejā; mudina 
Kosovas valdību turpmāk pilnveidot 
vēlēšanu procesus, tādējādi nodrošinot 
Kosovas pilsoņu demokrātiskās tiesības un 
nostiprinot valsts izredzes saistībā ar 
Eiropu; aicina ar ES finansiālo atbalstu 
nekavējoties sākt Kosovas un Serbijas 
paredzētās sarunas un uzsver, ka tām ir 
liels potenciāls veicināt stabilitāti Kosovā 
un uzlabot vietējo iedzīvotāju stāvokli, 
tostarp saglabāt tiesiskumu valsts ziemeļu 
daļā; atkārtoti uzsver, ka Eiropas 
Savienības Tiesiskuma misijai EULEX
Kosovā jāgādā, lai tā spētu efektīvi 
darboties visā Kosovas teritorijā, 
aktivizējot darbību valsts ziemeļu daļā, un 
jāgūst visu iedzīvotāju uzticība un atbalsts;

24. atzinīgi vērtē faktu, ka stāvoklis 
Kosovā saglabājas stabils un mierīgs, bet 
pauž bažas par nopietnajām problēmām un 
vēlēšanu likuma pārkāpumiem, kas 
nesenajās vēlēšanās bija vērojami vairākās 
pašvaldībās; uzsver, ka godīgām vēlēšanām 
ir svarīga nozīme Kosovā patlaban 
notiekošajā demokrātiskajā pārejā; mudina 
Kosovas valdību turpmāk pilnveidot 
vēlēšanu procesus, tādējādi nodrošinot 
Kosovas pilsoņu demokrātiskās tiesības un 
nostiprinot valsts izredzes saistībā ar 
Eiropu; aicina ar ES finansiālo atbalstu 
nekavējoties sākt Kosovas un Serbijas 
paredzētās sarunas un uzsver, ka tām ir 
liels potenciāls veicināt stabilitāti Kosovā 
un uzlabot vietējo iedzīvotāju stāvokli, 
tostarp saglabāt tiesiskumu valsts ziemeļu 
daļā; pilnībā atbalsta to, lai Eiropas 
Savienības Tiesiskuma misija EULEX 
Kosovā risinātu problēmu attiecībā uz 
pazudušām personām saistībā ar Kosovas 
konfliktu un izmeklētu organizēti 
izdarītus noziegumus, un sauktu pie 
atbildības vainīgos, jo īpaši saistībā ar 
apsūdzībām par necilvēcīgu apiešanos un 
orgānu tirdzniecību konflikta laikā un 
tūlīt pēc tā; atkārtoti uzsver, ka EULEX 
jāgādā, lai tā spētu efektīvi darboties visā 
Kosovas teritorijā, aktivizējot darbību 
valsts ziemeļu daļā, un lai tā gūtu visu 
iedzīvotāju uzticību un atbalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 163
Marietta Giannakou

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. atzinīgi vērtē faktu, ka stāvoklis 
Kosovā saglabājas stabils un mierīgs, bet 
pauž bažas par nopietnajām problēmām un 
vēlēšanu likuma pārkāpumiem, kas 
nesenajās vēlēšanās bija vērojami vairākās 
pašvaldībās; uzsver, ka godīgām vēlēšanām 
ir svarīga nozīme Kosovā patlaban 
notiekošajā demokrātiskajā pārejā; mudina 
Kosovas valdību turpmāk pilnveidot 
vēlēšanu procesus, tādējādi nodrošinot 
Kosovas pilsoņu demokrātiskās tiesības un 
nostiprinot valsts izredzes saistībā ar 
Eiropu; aicina ar ES finansiālo atbalstu 
nekavējoties sākt Kosovas un Serbijas 
paredzētās sarunas un uzsver, ka tām ir 
liels potenciāls veicināt stabilitāti Kosovā 
un uzlabot vietējo iedzīvotāju stāvokli, 
tostarp saglabāt tiesiskumu valsts ziemeļu 
daļā; atkārtoti uzsver, ka Eiropas 
Savienības Tiesiskuma misijai EULEX
Kosovā jāgādā, lai tā spētu efektīvi 
darboties visā Kosovas teritorijā, 
aktivizējot darbību valsts ziemeļu daļā, un 
jāgūst visu iedzīvotāju uzticība un atbalsts;

24. atzinīgi vērtē faktu, ka stāvoklis 
Kosovā saglabājas stabils un mierīgs, bet 
pauž bažas par nopietnajām problēmām un 
vēlēšanu likuma pārkāpumiem, kas 
nesenajās vēlēšanās bija vērojami vairākās 
pašvaldībās; uzsver, ka godīgām vēlēšanām 
ir svarīga nozīme Kosovā patlaban 
notiekošajā demokrātiskajā pārejā; mudina 
Kosovas valdību turpmāk pilnveidot 
vēlēšanu procesus, tādējādi nodrošinot 
Kosovas pilsoņu demokrātiskās tiesības un 
nostiprinot Kosovas izredzes saistībā ar 
Eiropu; aicina ar ES finansiālo atbalstu 
nekavējoties sākt Kosovas un Serbijas 
paredzētās sarunas un uzsver, ka tām ir 
liels potenciāls veicināt stabilitāti Kosovā 
un uzlabot vietējo iedzīvotāju stāvokli, 
tostarp saglabāt tiesiskumu Kosovas
ziemeļu daļā; atkārtoti uzsver, ka Eiropas 
Savienības Tiesiskuma misijai EULEX
Kosovā jāgādā, lai tā spētu efektīvi 
darboties visā Kosovas teritorijā, 
aktivizējot darbību Kosovas ziemeļu daļā, 
un lai tā gūtu visu iedzīvotāju uzticību un 
atbalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 164
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. atzinīgi vērtē faktu, ka stāvoklis 
Kosovā saglabājas stabils un mierīgs, bet 
pauž bažas par nopietnajām problēmām un 
vēlēšanu likuma pārkāpumiem, kas 
nesenajās vēlēšanās bija vērojami vairākās 
pašvaldībās; uzsver, ka godīgām vēlēšanām 
ir svarīga nozīme Kosovā patlaban 

24. atzinīgi vērtē faktu, ka stāvoklis 
Kosovā saglabājas stabils un mierīgs, bet 
pauž bažas par nopietnajām problēmām un 
vēlēšanu likuma pārkāpumiem, kas 
nesenajās vēlēšanās bija vērojami vairākās 
pašvaldībās un par nopietnajām 
apsūdzībām korupcijā, ar kurām Eiropas 
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notiekošajā demokrātiskajā pārejā; mudina 
Kosovas valdību turpmāk pilnveidot 
vēlēšanu procesus, tādējādi nodrošinot 
Kosovas pilsoņu demokrātiskās tiesības un 
nostiprinot valsts izredzes saistībā ar 
Eiropu; aicina ar ES finansiālo atbalstu 
nekavējoties sākt Kosovas un Serbijas 
paredzētās sarunas un uzsver, ka tām ir 
liels potenciāls veicināt stabilitāti Kosovā 
un uzlabot vietējo iedzīvotāju stāvokli, 
tostarp saglabāt tiesiskumu valsts ziemeļu 
daļā; atkārtoti uzsver, ka Eiropas 
Savienības Tiesiskuma misijai EULEX 
Kosovā jāgādā, lai tā spētu efektīvi 
darboties visā Kosovas teritorijā, 
aktivizējot darbību valsts ziemeļu daļā, un 
jāgūst visu iedzīvotāju uzticība un atbalsts;

Padomē nāca klajā senators Dick Marty; 
prasa, lai EULEX rūpīgi izmeklētu šīs 
apsūdzības un lai visi, kuru vainu 
konstatē, tiktu saukti pie atbildības 
paraugprāvā; uzsver, ka godīgām 
vēlēšanām ir svarīga nozīme Kosovā 
patlaban notiekošajā demokrātiskajā 
pārejā; mudina Kosovas valdību turpmāk 
pilnveidot vēlēšanu procesus, tādējādi 
nodrošinot Kosovas pilsoņu demokrātiskās 
tiesības un nostiprinot valsts izredzes 
saistībā ar Eiropu; aicina ar ES finansiālo 
atbalstu nekavējoties sākt Kosovas un 
Serbijas paredzētās sarunas un uzsver, ka 
tām ir liels potenciāls veicināt stabilitāti 
Kosovā un uzlabot vietējo iedzīvotāju 
stāvokli, tostarp saglabāt tiesiskumu valsts 
ziemeļu daļā; atkārtoti uzsver, ka Eiropas 
Savienības Tiesiskuma misijai EULEX 
Kosovā jāgādā, lai tā spētu efektīvi 
darboties visā Kosovas teritorijā, 
aktivizējot darbību valsts ziemeļu daļā, un 
lai tā gūtu visu iedzīvotāju uzticību un 
atbalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 165
Nirj Deva

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. atzinīgi vērtē faktu, ka stāvoklis 
Kosovā saglabājas stabils un mierīgs, bet 
pauž bažas par nopietnajām problēmām un 
vēlēšanu likuma pārkāpumiem, kas 
nesenajās vēlēšanās bija vērojami vairākās 
pašvaldībās; uzsver, ka godīgām vēlēšanām 
ir svarīga nozīme Kosovā patlaban 
notiekošajā demokrātiskajā pārejā; mudina 
Kosovas valdību turpmāk pilnveidot 
vēlēšanu procesus, tādējādi nodrošinot
Kosovas pilsoņu demokrātiskās tiesības un 

24. atzinīgi vērtē faktu, ka stāvoklis 
Kosovā saglabājas stabils un mierīgs, bet 
pauž bažas par nopietnajām problēmām un 
vēlēšanu likuma pārkāpumiem, kas 
nesenajās vēlēšanās bija vērojami vairākās 
pašvaldībās; uzsver, ka godīgām vēlēšanām 
ir svarīga nozīme Kosovā patlaban 
notiekošajā demokrātiskajā pārejā; mudina 
Kosovas valdību turpmāk pilnveidot 
vēlēšanu procesus, tādējādi nodrošinot 
Kosovas pilsoņu demokrātiskās tiesības un 
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nostiprinot valsts izredzes saistībā ar 
Eiropu; aicina ar ES finansiālo atbalstu 
nekavējoties sākt Kosovas un Serbijas 
paredzētās sarunas un uzsver, ka tām ir 
liels potenciāls veicināt stabilitāti Kosovā 
un uzlabot vietējo iedzīvotāju stāvokli, 
tostarp saglabāt tiesiskumu valsts ziemeļu 
daļā; atkārtoti uzsver, ka Eiropas 
Savienības Tiesiskuma misijai EULEX 
Kosovā jāgādā, lai tā spētu efektīvi 
darboties visā Kosovas teritorijā, 
aktivizējot darbību valsts ziemeļu daļā, un 
jāgūst visu iedzīvotāju uzticība un atbalsts;

nostiprinot valsts izredzes saistībā ar 
Eiropu; aicina ar ES finansiālo atbalstu 
nekavējoties sākt Kosovas un Serbijas 
paredzētās sarunas un uzsver, ka tām ir 
liels potenciāls veicināt stabilitāti Kosovā 
un uzlabot vietējo iedzīvotāju stāvokli, 
tostarp saglabāt tiesiskumu valsts ziemeļu 
daļā; atkārtoti uzsver, ka Eiropas 
Savienības Tiesiskuma misijai EULEX 
Kosovā jāgādā, lai tā visā Kosovas 
teritorijā spētu efektīvi darboties un 
pietiekami apmācīt vietējās varas iestādes 
labā pārvaldē, aktivizējot darbību valsts 
ziemeļu daļā, un lai tā gūtu visu 
iedzīvotāju uzticību un atbalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 166
María Muñiz De Urquiza

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. atzinīgi vērtē faktu, ka stāvoklis 
Kosovā saglabājas stabils un mierīgs, bet 
pauž bažas par nopietnajām problēmām un 
vēlēšanu likuma pārkāpumiem, kas 
nesenajās vēlēšanās bija vērojami vairākās 
pašvaldībās; uzsver, ka godīgām vēlēšanām 
ir svarīga nozīme Kosovā patlaban 
notiekošajā demokrātiskajā pārejā; mudina 
Kosovas valdību turpmāk pilnveidot 
vēlēšanu procesus, tādējādi nodrošinot 
Kosovas pilsoņu demokrātiskās tiesības un 
nostiprinot valsts izredzes saistībā ar 
Eiropu; aicina ar ES finansiālo atbalstu 
nekavējoties sākt Kosovas un Serbijas 
paredzētās sarunas un uzsver, ka tām ir 
liels potenciāls veicināt stabilitāti Kosovā 
un uzlabot vietējo iedzīvotāju stāvokli, 
tostarp saglabāt tiesiskumu valsts ziemeļu 
daļā; atkārtoti uzsver, ka Eiropas 
Savienības Tiesiskuma misijai EULEX 

24. atzinīgi vērtē faktu, ka stāvoklis 
Kosovā saglabājas stabils un mierīgs, bet 
pauž bažas par nopietnajām problēmām un 
vēlēšanu likuma pārkāpumiem, kas 
nesenajās vēlēšanās bija vērojami vairākās 
pašvaldībās; uzsver, ka godīgām vēlēšanām 
ir svarīga nozīme Kosovā patlaban 
notiekošajā demokrātiskajā pārejā; mudina 
Kosovas valdību turpmāk pilnveidot 
vēlēšanu procesus, tādējādi nodrošinot 
Kosovas pilsoņu demokrātiskās tiesības un 
nostiprinot valsts izredzes saistībā ar 
Eiropu; aicina ar ES finansiālo atbalstu 
nekavējoties sākt Kosovas un Serbijas 
paredzētās sarunas un uzsver, ka tām ir 
liels potenciāls veicināt stabilitāti Kosovā 
un uzlabot vietējo iedzīvotāju stāvokli, 
tostarp saglabāt tiesiskumu ziemeļu daļā; 
atkārtoti uzsver, ka Eiropas Savienības 
Tiesiskuma misijai EULEX Kosovā 
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Kosovā jāgādā, lai tā spētu efektīvi 
darboties visā Kosovas teritorijā, 
aktivizējot darbību valsts ziemeļu daļā, un 
jāgūst visu iedzīvotāju uzticība un atbalsts;

jāgādā, lai tā spētu efektīvi darboties visā 
teritorijā, aktivizējot darbību ziemeļu daļā, 
un lai tā gūtu visu iedzīvotāju uzticību un 
atbalstu;

Or. es

Grozījums Nr. 167
Francisco José Millán Mon

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. atzinīgi vērtē faktu, ka stāvoklis 
Kosovā saglabājas stabils un mierīgs, bet 
pauž bažas par nopietnajām problēmām un 
vēlēšanu likuma pārkāpumiem, kas 
nesenajās vēlēšanās bija vērojami vairākās 
pašvaldībās; uzsver, ka godīgām vēlēšanām 
ir svarīga nozīme Kosovā patlaban 
notiekošajā demokrātiskajā pārejā; mudina 
Kosovas valdību turpmāk pilnveidot 
vēlēšanu procesus, tādējādi nodrošinot 
Kosovas pilsoņu demokrātiskās tiesības un 
nostiprinot valsts izredzes saistībā ar 
Eiropu; aicina ar ES finansiālo atbalstu 
nekavējoties sākt Kosovas un Serbijas 
paredzētās sarunas un uzsver, ka tām ir 
liels potenciāls veicināt stabilitāti Kosovā 
un uzlabot vietējo iedzīvotāju stāvokli, 
tostarp saglabāt tiesiskumu valsts ziemeļu 
daļā; atkārtoti uzsver, ka Eiropas 
Savienības Tiesiskuma misijai EULEX 
Kosovā jāgādā, lai tā spētu efektīvi 
darboties visā Kosovas teritorijā, 
aktivizējot darbību valsts ziemeļu daļā, un 
jāgūst visu iedzīvotāju uzticība un atbalsts;

24. atzinīgi vērtē faktu, ka stāvoklis 
Kosovā saglabājas stabils un mierīgs, bet 
pauž bažas par nopietnajām problēmām un 
vēlēšanu likuma pārkāpumiem, kas 
nesenajās vēlēšanās bija vērojami vairākās 
pašvaldībās; uzsver, ka godīgām vēlēšanām 
ir svarīga nozīme Kosovā patlaban 
notiekošajā demokrātiskajā pārejā; ir 
informēts, ka ne visas dalībvalstis ir 
atzinušas Kosovas neatkarību; mudina 
Kosovas valdību turpmāk pilnveidot 
vēlēšanu procesus, tādējādi nodrošinot 
Kosovas pilsoņu demokrātiskās tiesības un 
nostiprinot valsts izredzes saistībā ar 
Eiropu; aicina ar ES finansiālo atbalstu 
nekavējoties sākt Kosovas un Serbijas 
paredzētās sarunas un uzsver, ka tām ir 
liels potenciāls veicināt stabilitāti Kosovā 
un uzlabot vietējo iedzīvotāju stāvokli, 
tostarp saglabāt tiesiskumu valsts ziemeļu 
daļā; atkārtoti uzsver, ka Eiropas 
Savienības Tiesiskuma misijai EULEX
Kosovā jāgādā, lai tā spētu efektīvi 
darboties visā Kosovas teritorijā, 
aktivizējot darbību valsts ziemeļu daļā, un 
lai tā gūtu visu iedzīvotāju uzticību un 
atbalstu;

Or. es
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Grozījums Nr. 168
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. atzinīgi vērtē faktu, ka stāvoklis 
Kosovā saglabājas stabils un mierīgs, bet 
pauž bažas par nopietnajām problēmām 
un vēlēšanu likuma pārkāpumiem, kas 
nesenajās vēlēšanās bija vērojami 
vairākās pašvaldībās; uzsver, ka godīgām
vēlēšanām ir svarīga nozīme Kosovā 
patlaban notiekošajā demokrātiskajā 
pārejā; mudina Kosovas valdību turpmāk 
pilnveidot vēlēšanu procesus, tādējādi 
nodrošinot Kosovas pilsoņu 
demokrātiskās tiesības un nostiprinot 
valsts izredzes saistībā ar Eiropu; aicina ar 
ES finansiālo atbalstu nekavējoties sākt 
Kosovas un Serbijas paredzētās sarunas un 
uzsver, ka tām ir liels potenciāls veicināt 
stabilitāti Kosovā un uzlabot vietējo 
iedzīvotāju stāvokli, tostarp saglabāt 
tiesiskumu valsts ziemeļu daļā; atkārtoti 
uzsver, ka Eiropas Savienības Tiesiskuma 
misijai EULEX Kosovā jāgādā, lai tā spētu 
efektīvi darboties visā Kosovas teritorijā, 
aktivizējot darbību valsts ziemeļu daļā, un 
jāgūst visu iedzīvotāju uzticība un atbalsts;

24. norāda uz faktu, ka stāvoklis Kosovā 
saglabājas stabils un mierīgs, tomēr 
trausls; aicina ar ES finansiālo atbalstu 
nekavējoties sākt Kosovas un Serbijas 
paredzētās sarunas un uzsver, ka tām ir 
liels potenciāls veicināt stabilitāti ne vien
Kosovā, bet arī visā reģionā, atkārtoti 
uzsver, ka Eiropas Savienības Tiesiskuma 
misijai EULEX Kosovā jāgādā, lai tā spētu 
efektīvi darboties visā Kosovas teritorijā, 
aktivizējot darbību valsts ziemeļu daļā, un 
lai tā gūtu visu iedzīvotāju uzticību un 
atbalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 169
Nirj Deva

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. aicina PV/AP un Komisiju pēc 
vēlēšanām padziļināt dialogu ar Bosnijas 
un Hercegovinas politiskajiem vadītājiem, 

25. aicina PV/AP un Komisiju pēc 
vēlēšanām padziļināt dialogu ar Bosnijas 
un Hercegovinas politiskajiem vadītājiem, 
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lai palīdzētu valstij un tās iedzīvotājiem 
saglabāt virzību uz integrāciju ES; uzskata, 
ka Bosnija un Hercegovina nepietiekami 
īstenojusi ar Eiropas integrācijas procesu 
saistītās reformas un ka etnisko interešu
un politiski administratīvo teritoriālo 
vienību interešu dominēšana var kavēt 
dalībai ES un NATO nepieciešamo 
prasību izpildi;

lai palīdzētu valstij un tās iedzīvotājiem 
saglabāt virzību uz integrāciju ES; uzskata, 
ka Bosnija un Hercegovina nepietiekami 
īstenojusi ar Eiropas integrācijas procesu 
saistītās reformas, jo līdzšinējā pieeja,  
pārāk lielu uzmanību pievēršot 
Pārstāvniecības kā starptautiska 
uzraudzītāja lomai un paļaujoties uz 
ārējiem tiesību aktiem, ir bijusi nepareiza; 
mudina ES tā vietā pievērsties tehniskās 
palīdzības piedāvāšanai Bosnijai un
Hercegovinai un tās vadīšanai uz labu 
pārvaldi;

Or. en

Grozījums Nr. 170
Hannes Swoboda

Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.a pauž dziļas bažas par iekšējo 
konfliktu, kas turpinās Albānijā, un, lai to 
izbeigtu un atrastu ilgtspējīgu 
kompromisu, prasa valdībai un opozīcijai 
atturēties lietot spēku un sākt jaunu 
dialogu; šajā saistībā atzinīgi vērtē 
ierosmi, ko PV/AP ir uzņēmusies, 
rīkojoties saskaņoti ar ES paplašināšanās 
un kaimiņvalstu politikas komisāru;

Or. en

Grozījums Nr. 171
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)



AM\859936LV.doc 107/173 PE452.878v03-00

LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.a aicina PV/AP un dalībvalstis 
nekavējoties iedibināt daudzpusīgu plānu 
ES klātbūtnes pastiprināšanai Bosnijā un 
Hercegovinā, tostarp, lai atbalstītu 
Bosnijas izredzes pievienoties ES un 
vietējā līmenī stiprinātu uzticēšanos, 
ieceļot amatā pārliecinošu ES delegācijas 
vadītāju un izveidojot vai pastiprinot 
delegācijas politisko, juridisko, 
komunikācijas, ekonomikas un drošības 
nodaļu;

Or. en

Grozījums Nr. 172
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
7.a apakšvirsraksts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Eiropas Savienības stratēģija Melnās 
jūras reģionam

Or. en

Grozījums Nr. 173
Evgeni Kirilov

Rezolūcijas priekšlikums
7.a apakšvirsraksts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Vidusāzija

Or. en
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Grozījums Nr. 174
György Schöpflin

Rezolūcijas priekšlikums
26.° punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. mudina PV/AP un Komisiju padziļināt 
Austrumu partnerību ar mūsu 
kaimiņvalstīm Eiropas austrumos, lai 
veicinātu to politisko iesaistīšanos un 
ekonomisko integrāciju, tostarp enerģētikas 
jomā, pamatojoties uz kopējām Eiropas 
vērtībām un reformas veicinošu noteikumu 
un stimulu sistēmu;

26. mudina PV/AP un Komisiju padziļināt 
Austrumu partnerību ar mūsu 
kaimiņvalstīm Eiropas austrumos, lai 
veicinātu to politisko iesaistīšanos un 
ekonomisko integrāciju, tostarp enerģētikas 
jomā, pamatojoties uz kopējām Eiropas 
vērtībām un reformas veicinošu noteikumu 
un stimulu sistēmu; atgādina, ka 
neatrisināti konflikti šajā reģionā bloķē 
iesaistītās puses neilgtspējīga miera 
stāvoklī; aicina iesaistītās puses meklēt 
ilglaicīgu risinājumu miermīlīgā ceļā;

Or. en

Grozījums Nr. 175
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. mudina PV/AP un Komisiju padziļināt 
Austrumu partnerību ar mūsu 
kaimiņvalstīm Eiropas austrumos, lai 
veicinātu to politisko iesaistīšanos un 
ekonomisko integrāciju, tostarp enerģētikas 
jomā, pamatojoties uz kopējām Eiropas 
vērtībām un reformas veicinošu noteikumu 
un stimulu sistēmu;

26. mudina PV/AP un Komisiju īstenot 
savas saistības attiecībā uz Austrumu 
partnerību ar mūsu kaimiņvalstīm Eiropas 
austrumos, lai veicinātu to politisko 
iesaistīšanos un ekonomisko integrāciju, 
tostarp enerģētikas jomā, pamatojoties uz 
kopējām Eiropas vērtībām un reformas 
veicinošu noteikumu un stimulu sistēmu;

Or. en
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Grozījums Nr. 176
Anneli Jäätteenmäki

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. mudina PV/AP un Komisiju padziļināt 
Austrumu partnerību ar mūsu 
kaimiņvalstīm Eiropas austrumos, lai 
veicinātu to politisko iesaistīšanos un 
ekonomisko integrāciju, tostarp enerģētikas 
jomā, pamatojoties uz kopējām Eiropas 
vērtībām un reformas veicinošu noteikumu 
un stimulu sistēmu;

26. mudina PV/AP un Komisiju padziļināt 
Austrumu partnerību ar mūsu 
kaimiņvalstīm Eiropas austrumos, lai 
veicinātu to politisko iesaistīšanos un 
ekonomisko integrāciju, tostarp enerģētikas 
jomā, pamatojoties uz kopējām Eiropas 
vērtībām un reformas veicinošu noteikumu 
un stimulu sistēmu; uzsver, ka tajās 
sarunās par asociācijas nolīgumiem, kas 
patlaban risinās ar Austrumu partnerības 
valstīm, ir svarīgi ņemt vērā, ka liela 
nozīme ir starptautiskajiem cilvēktiesību 
standartiem; prasa ar ierosmēm un 
darbībām sekmēt un veicināt reģionālo 
sadarbību Dienvidkaukāzā;  

Or. en

Grozījums Nr. 177
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a ļoti atzinīgi vērtē un atbalsta to, ka 
Moldovas Republikas varas iestādes 
apņēmušās nostiprināt attiecības ar 
Eiropas Savienību tādos aspektos kā 
asociācijas nolīguma noslēgšana, dialoga 
veidošana par vīzu režīma atcelšanu un 
sarunu sākšana par brīvās tirdzniecības 
nolīgumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 178
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
26.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.b aicina Piedņestras konfliktā 
iesaistītos politiskos dalībniekus atsākt 
sarunas, lai rastu noturīgu miermīlīgu 
risinājumu, kurā būtu pilnībā ievērota 
Moldovas Republikas suverenitāte un 
teritoriālā integritāte;

Or. en

Grozījums Nr. 179
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
26.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.c aicina Komisiju ātrāk īstenot 
„Melnās jūras sinerģijas” projektus un 
uzturēt šo jautājumu EĀDD darba 
kārtībā;

Or. en

Grozījums Nr. 180
Evgeni Kirilov

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a uzsver, ka ir svarīgi, lai Eiropas 
Savienībai būtu aktīvāka loma 
Piedņestras un Dienvidkaukāza iesaldēto 
konfliktu risināšanā;
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Or. en

Grozījums Nr. 181
María Muñiz De Urquiza

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. nosoda represijas, ko Baltkrievijas 
prezidenta Lukašenko režīms īstenojis pret 
opozīcijas locekļiem, žurnālistiem un 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem pēc 
2010. gada 19. decembrī notikušajām 
prezidenta vēlēšanām, un pieprasa 
nekavējoties atbrīvot visus aizturētos;
aicina PV/AP un Komisiju ieviest pret 
režīmu mērķtiecīgas sankcijas, piemēram, 
vīzu izsniegšanas aizliegumu un atsevišķu 
augstu amatpersonu aktīvu iesaldēšanu, un
aktivizēt ES atbalstu pilsoniskajai 
sabiedrībai, lai iedzīvotāju vidū 
nostiprinātu atbalstu Eiropas vērtībām;
uzsver, ka svarīgi ir gādāt, lai Baltkrievija 
netaptu izolēta, jo īpaši no pastāvošajiem 
reģionālās sadarbības ietvariem;

27. nosoda skarbās represijas, ko 
Baltkrievijas prezidenta Lukašenko režīms 
īstenojis pret opozīcijas locekļiem, 
žurnālistiem un pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjiem pēc 2010. gada 19. decembrī 
notikušajām prezidenta vēlēšanām, un 
pieprasa nekavējoties atbrīvot visus 
aizturētos; atzinīgi vērtē Eiropadomes 
2011. gada 31. janvāra lēmumu, ar kuru 
tika ieviestas mērķtiecīgas sankcijas pret 
režīmu, piemēram, attiecībā uz atsevišķām 
augstām amatpersonām — vīzu 
izsniegšanas aizliegums un aktīvu
iesaldēšana; atzinīgi vērtē 2011. gada 
2. februārī notikušās starptautiskās 
donoru konferences „Solidaritāte ar 
Baltkrieviju” iznākumu, kas attiecas arī 
uz ES apņemšanos piešķirt  
EUR 17,3 miljonus pilsoniskās 
sabiedrības, jo īpaši studentu un
neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu 
atbalstīšanas pasākumiem; uzsver, ka 
svarīgi ir gādāt, lai Baltkrievija netaptu 
izolēta, jo īpaši no pastāvošajiem 
reģionālās sadarbības ietvariem;

Or. es

Grozījums Nr. 182
Krzysztof Lisek

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. nosoda represijas, ko Baltkrievijas 
prezidenta Lukašenko režīms īstenojis pret 
opozīcijas locekļiem, žurnālistiem un 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem pēc 
2010. gada 19. decembrī notikušajām 
prezidenta vēlēšanām, un pieprasa 
nekavējoties atbrīvot visus aizturētos;
aicina PV/AP un Komisiju ieviest pret 
režīmu mērķtiecīgas sankcijas, piemēram,
vīzu izsniegšanas aizliegumu un atsevišķu 
augstu amatpersonu aktīvu iesaldēšanu, 
un aktivizēt ES atbalstu pilsoniskajai 
sabiedrībai, lai iedzīvotāju vidū 
nostiprinātu atbalstu Eiropas vērtībām;
uzsver, ka svarīgi ir gādāt, lai Baltkrievija 
netaptu izolēta, jo īpaši no pastāvošajiem 
reģionālās sadarbības ietvariem;

27. nosoda skarbās represijas, ko 
Baltkrievijas prezidenta Lukašenko režīms 
īstenojis pret opozīcijas locekļiem, 
žurnālistiem un pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjiem pēc 2010. gada 19. decembrī 
notikušajām prezidenta vēlēšanām, un 
pieprasa nekavējoties atbrīvot visus 
aizturētos un atcelt visas pret tiem vērstās 
apsūdzības; aicina PV/AP un Komisiju 
ieviest pret režīmu mērķtiecīgas turpmākas
sankcijas, kas papildinātu attiecībā uz 
atsevišķām augstām amatpersonām jau 
ieviesto vīzu izsniegšanas aizliegumu un 
aktīvu iesaldēšanu, un aktivizēt ES atbalstu 
pilsoniskajai sabiedrībai, lai iedzīvotāju 
vidū nostiprinātu atbalstu Eiropas 
vērtībām; uzsver, ka svarīgi ir gādāt, lai 
Baltkrievija netaptu izolēta, jo īpaši no 
pastāvošajiem reģionālās sadarbības 
ietvariem;

Or. en

Grozījums Nr. 183

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a pauž nožēlu, ka nav panākts būtisks 
progress attiecībā uz Dienvidkaukāza 
iesaldēto konfliktu risināšanu; uzsver, ka 
šis ir klupšanas akmens, kas kavē patiesas 
daudzpusējas un reģionālas dimensijas 
veidošanos Austrumu partnerībā; 
sagaida, ka EĀDD vairāk iesaistīsies šajā 
reģionā, un prasa izrādīt vairāk 
iniciatīvas, sekmējot pušu dialogu, 
gatavojot pasākumus, kas veicina 
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uzticēšanos un veicinot cilvēku 
savstarpējos kontaktus, tādējādi 
nogludinot ceļu uz ilgstošu izlīgumu; 

Or. en

Grozījums Nr. 184
Laima Liucija Andrikienė

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a atzinīgi vērtē 31. janvārī pieņemto 
Padomes lēmumu aizliegt vīzu 
izsniegšanu 157 Baltkrievijas 
amatpersonām un iesaldēt viņu finanšu 
aktīvus; pauž nožēlu, ka Padome nav 
ņēmusi vērā Parlamenta izvirzītās 
prasības noteikt Baltkrievijai mērķtiecīgas 
ekonomiskās sankcijas, tostarp iesaldēt 
visu makrofinansiālo palīdzību, kas 
sniegta ar SVF aizdevumu starpniecību, 
kā arī aizdevumu operācijas EIB un 
ERAB programmās;

Or. en

Grozījums Nr. 185
Laima Liucija Andrikienė

Rezolūcijas priekšlikums
27.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.b ieņem nostāju, ka sankcijas pret 
Baltkrievijas valdības amatpersonām 
jāsaglabā līdz visu politieslodzīto 
atbrīvošanai no Baltkrievijas cietumiem; 
atkārtoti uzsver, ka Eiropas Savienībai 
jābūt atvērtākai parastajiem Baltkrievijas 
pilsoņiem; uzskata, ka Komisijai 
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vajadzētu aktīvāk strādāt pie sarunu 
norādēm par atpakaļuzņemšanas 
nolīgumu un par vīzu režīmu 
atvieglojumiem, kas ES un Baltkrievijai 
sekmētu cilvēku savstarpējos kontaktus; 
pauž atzinību dalībvalstīm, kuras jau ir 
vienpusēji atvieglojušas Šengenas vīzu 
izsniegšanu Baltkrievijas pilsoņiem un 
samazinājušas vīzu izmaksas, un mudina 
dalībvalstis, kuras vēl nav šādi rīkojušās, 
nekavējoties veikt līdzīgus pasākumus, 
īpašu uzmanību pievēršot īstermiņa 
vīzām, kas plašākai sabiedrībai, 
studentiem un citiem jauniešiem ir 
vissvarīgākās; aicina Komisiju un 
dalībvalstis Baltkrievijas pilsoņiem 
radikāli samazināt Šengenas vīzu 
izmaksas, kas patlaban ir EUR 60 un ir 
daudz augstāka nekā cena, ko maksā citu 
ES kaimiņvalstu, piemēram, Krievijas, 
pilsoņi;

Or. en

Grozījums Nr. 186
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
27.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28.c uzsver, ka Melnās jūras reģionam ir 
svarīga nozīme Austrumu partnerībā un 
uzskata, ka Eiropas Savienībai šajā 
aspektā ir jāiesaistās dziļāk;

Or. en

Grozījums Nr. 187
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
28.d punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28.d cer, ka Komisijas sāktā Eiropas
kaimiņattiecību politikas reformu procesa 
iznākumā šai politikai radīsies jauns 
stratēģisks redzējums un tāda diferencēta 
pieeja attiecībā uz interešu jomām, kas 
attspoguļotu Savienības interešu, 
problēmu un reģionālo apdraudējumu 
daudzveidību;

Or. en

Grozījums Nr. 188
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
28.e punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28.e atkārtoti apstiprina, ka reģionālās 
sadarbības procesos ir vajadzīga 
saskaņota pieeja, kas izpaustos kā ES 
Austrumu partnerībai ierosināto 
iniciatīvu un instrumentu (Eiropas 
partnerības, „Melnās jūras 
sinerģijas” / ES Melnās jūras reģionam 
paredzētās stratēģijas u. c.) izmantošana 
darbībā; uzskata, ka, lai efektīvāk 
izmantotu resursus un gūtu konkrētus 
rezultātus, jo īpaši projektu līmenī ir 
jānodrošina ierosināto iniciatīvu 
komplementaritāte un diferenciācija;

Or. en

Grozījums Nr. 189
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
28.f punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28.f atzinīgi vērtē to, ka Eiropas 
kaimiņattiecību politikā (EKP) ir 
saglabāta pieeja ar ievirzi sekmēt 
attiecības ar kaimiņvalstīm, uzskatot to 
par svarīgu elementu reformu 
veicināšanā un acquis īstenošanā 
attiecīgajās valstīs; uzskata, ka ir jāņem 
vērā ne vien konkrētās problēmas, ar 
kurām sastopas mūsu partneri, bet arī 
viņu pašu pieeja attiecībā uz ES;

Or. en

Grozījums Nr. 190
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
28.g punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28.g uzsver, ka EKP būtiska nozīme ir 
Melnās jūras reģionam, norādot, ka šajā 
teritorijā ir vajadzīga lielāka Eiropas 
iesaiste, kam ir svarīga nozīme;

Or. en

Grozījums Nr. 191
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
28.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28.b uzskata, ka Melnās jūras reģiona 
valstis var tuvināties ES, izmantojot 
elastīgus un pragmatiskus, visiem reģiona
dalībniekiem atvērtus projektus, 
piemēram, saskaņā ar „Melnās jūras 
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sinerģiju” piedāvātos projektus; sinerģijai 
joprojām jāpamatojas uz „mainīgās” 
ģeometrijas principu un tā turpmāk 
jāattīsta, uzsākot un praktiski īstenojot trīs 
nozaru partnerības, ko ir ierosinājušas 
dalībvalstis un atbalstījusi Komisija; 

Or. en

Grozījums Nr. 192
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
28.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28.a atzinīgi vērtē faktu, ka ES intereses 
attiecībā uz Melnās jūras reģionu 
atspoguļo ES centienus tostarp Lisabonas 
līguma īstenošanas ieviesto pārmaiņu 
kontekstā sevi apliecināt kā nozīmīgu 
starptautiskās arēnas dalībnieci;

Or. en

Grozījums Nr. 193
Evgeni Kirilov

Rezolūcijas priekšlikums
28.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28.a atzīst, ka ir lielas iespējas starp ES 
un Vidusāziju veidot stratēģisku 
sadarbību; ņemot vērā reģiona 
ģeopolitisko novietojumu, prasa padziļināt 
sadarbību kopīgo drošības problēmu 
risināšanā un politikas, ekonomikas un 
enerģētikas jautājumos;

Or. en
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Grozījums Nr. 194
Tunne Kelam

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina PV/AP nodrošināt saskaņotu ES 
pieeju attiecībām ar Krieviju, tostarp 
sarunām par jauno ES un Krievijas 
nolīgumu, pamatojoties uz apņemšanos 
ievērot demokrātiskās vērtības, 
cilvēktiesības un tiesiskumu, ieskaitot 
starptautiskās tiesības; uzsver, ka šajā 
saistībā liela nozīme ir modernizācijas 
partnerībai; vienlaikus uzsver, ka, lai 
nostiprinātu drošību un stabilitāti pasaulē, 
jāspēcina uz abpusēju cieņu un 
mijiedarbību balstīta partnerība ar Krieviju 
tādos jautājumos kā terorisma apkarošana, 
energoapgāde un tās drošība, klimata 
pārmaiņas, atbruņošanās, konfliktu 
novēršana un kodolieroču neizplatīšana, 
tostarp saistībā ar Irānu, Afganistānu un 
Tuvajiem Austrumiem; uzskata, ka 
sadarbībai šajos jautājumos jābūt jaunā
ES un Krievijas nolīguma pamatā, un tādēļ 
sagaida straujāku progresu pašreizējās 
sarunās par jaunu visaptverošu nolīgumu, 
kas, cerams, būtiski padziļinās ES un 
Krievijas attiecības;

29. aicina PV/AP nodrošināt saskaņotu ES 
pieeju attiecībām ar Krieviju, tostarp 
sarunām par jauno ES un Krievijas 
nolīgumu, pamatojoties uz apņemšanos 
ievērot demokrātiskās vērtības, 
cilvēktiesības un tiesiskumu, ieskaitot 
starptautiskās tiesības; norāda, ka 
cilvēktiesību ievērošanā pastāv nopietni 
trūkumi, un norāda, ka korupcijas, jo 
īpaši tiesu iestāžu korupcijas, apkarošanā 
nav gūti pietiekami panākumi; nosoda to, 
ka pret mierīgiem demonstrantiem nesen 
lietots nesamērīgs spēks; pauž dziļas bažas 
attiecībā uz politiski motivēto otro prāvu 
pret M. Khodorkovsky, kurā tika ignorēti 
vairāki elementāri tiesu prakses principi;
uzsver, ka šajā saistībā liela nozīme ir 
modernizācijas partnerībai; vienlaikus 
uzsver, ka, lai nostiprinātu drošību un 
stabilitāti pasaulē, jāspēcina uz abpusēju 
cieņu un mijiedarbību balstīta partnerība ar 
Krieviju tādos jautājumos kā terorisma 
apkarošana, energoapgāde un tās drošība, 
klimata pārmaiņas, atbruņošanās, konfliktu 
novēršana un kodolieroču neizplatīšana, 
tostarp saistībā ar Irānu, Afganistānu un 
Tuvajiem Austrumiem; mudina ES 
nodrošināt, lai jaunā daudzpusīgā 
nolīguma pamatā būtu demokrātiskas 
vērtības, tiesiskums, savstarpīguma 
principi un pārredzamība;

Or. en
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Grozījums Nr. 195
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina PV/AP nodrošināt saskaņotu ES 
pieeju attiecībām ar Krieviju, tostarp 
sarunām par jauno ES un Krievijas 
nolīgumu, pamatojoties uz apņemšanos 
ievērot demokrātiskās vērtības,
cilvēktiesības un tiesiskumu, ieskaitot 
starptautiskās tiesības; uzsver, ka šajā 
saistībā liela nozīme ir modernizācijas 
partnerībai; vienlaikus uzsver, ka, lai 
nostiprinātu drošību un stabilitāti pasaulē, 
jāspēcina uz abpusēju cieņu un 
mijiedarbību balstīta partnerība ar 
Krieviju tādos jautājumos kā terorisma 
apkarošana, energoapgāde un tās drošība, 
klimata pārmaiņas, atbruņošanās, konfliktu 
novēršana un kodolieroču neizplatīšana, 
tostarp saistībā ar Irānu, Afganistānu un 
Tuvajiem Austrumiem; uzskata, ka 
sadarbībai šajos jautājumos jābūt jaunā ES 
un Krievijas nolīguma pamatā, un tādēļ 
sagaida straujāku progresu pašreizējās 
sarunās par jaunu visaptverošu nolīgumu, 
kas, cerams, būtiski padziļinās ES un 
Krievijas attiecības;

29. aicina PV/AP nodrošināt saskaņotu, uz 
tiesiskuma nostiprināšanu vērstu ES 
pieeju attiecībām ar Krieviju, tostarp 
sarunām par jauno ES un Krievijas 
nolīgumu, pamatojoties uz apņemšanos 
ievērot plurālistiskas demokrātijas
vērtības un cilvēktiesības; uzsver, ka šajā 
saistībā liela nozīme ir modernizācijas 
partnerībai; vienlaikus uzsver, ka, lai 
nostiprinātu drošību un stabilitāti pasaulē, 
jāspēcina uz abpusēju cieņu un 
mijiedarbību balstītas attiecības ar 
Krieviju tādos jautājumos kā terorisma 
apkarošana, energoapgāde un tās drošība, 
klimata pārmaiņas, atbruņošanās, konfliktu 
novēršana un kodolieroču neizplatīšana, 
tostarp saistībā ar Irānu, Afganistānu un 
Tuvajiem Austrumiem; uzskata, ka 
sadarbībai šajos jautājumos jābūt jaunā ES 
un Krievijas nolīguma pamatā, un tādēļ 
sagaida stabilu progresu pašreizējās 
sarunās;

Or. en

Grozījums Nr. 196
Georgios Koumoutsakos, Krzysztof Lisek

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina PV/AP nodrošināt saskaņotu ES 
pieeju attiecībām ar Krieviju, tostarp 
sarunām par jauno ES un Krievijas 

29. aicina PV/AP nodrošināt saskaņotu ES 
pieeju attiecībām ar Krieviju, tostarp 
sarunām par jauno ES un Krievijas 
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nolīgumu, pamatojoties uz apņemšanos 
ievērot demokrātiskās vērtības, 
cilvēktiesības un tiesiskumu, ieskaitot 
starptautiskās tiesības; uzsver, ka šajā 
saistībā liela nozīme ir modernizācijas 
partnerībai; vienlaikus uzsver, ka, lai 
nostiprinātu drošību un stabilitāti pasaulē, 
jāspēcina uz abpusēju cieņu un 
mijiedarbību balstīta partnerība ar Krieviju 
tādos jautājumos kā terorisma apkarošana, 
energoapgāde un tās drošība, klimata 
pārmaiņas, atbruņošanās, konfliktu 
novēršana un kodolieroču neizplatīšana, 
tostarp saistībā ar Irānu, Afganistānu un 
Tuvajiem Austrumiem; uzskata, ka 
sadarbībai šajos jautājumos jābūt jaunā ES 
un Krievijas nolīguma pamatā, un tādēļ 
sagaida straujāku progresu pašreizējās 
sarunās par jaunu visaptverošu nolīgumu, 
kas, cerams, būtiski padziļinās ES un 
Krievijas attiecības;

nolīgumu, pamatojoties uz apņemšanos 
ievērot demokrātiskās vērtības, 
cilvēktiesības un tiesiskumu; uzsver, ka 
šajā saistībā liela nozīme ir modernizācijas 
partnerībai; vienlaikus uzsver, ka, lai 
nostiprinātu drošību un stabilitāti pasaulē, 
jāspēcina uz abpusēju cieņu un 
mijiedarbību balstīta partnerība ar Krieviju 
tādos jautājumos kā terorisma apkarošana, 
energoapgāde un tās drošība, klimata 
pārmaiņas, atbruņošanās, konfliktu 
novēršana un kodolieroču neizplatīšana; 
uzskata, ka sadarbībai šajos jautājumos 
jābūt jaunā ES un Krievijas nolīguma 
pamatā, un tādēļ sagaida straujāku 
progresu pašreizējās sarunās par jaunu 
visaptverošu nolīgumu, kas, cerams, 
būtiski padziļinās ES un Krievijas 
attiecības;

Or. en

Grozījums Nr. 197

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina PV/AP nodrošināt saskaņotu ES 
pieeju attiecībām ar Krieviju, tostarp 
sarunām par jauno ES un Krievijas 
nolīgumu, pamatojoties uz apņemšanos 
ievērot demokrātiskās vērtības, 
cilvēktiesības un tiesiskumu, ieskaitot 
starptautiskās tiesības; uzsver, ka šajā 
saistībā liela nozīme ir modernizācijas 
partnerībai; vienlaikus uzsver, ka, lai 
nostiprinātu drošību un stabilitāti pasaulē, 
jāspēcina uz abpusēju cieņu un 
mijiedarbību balstīta partnerība ar Krieviju 

29. aicina PV/AP nodrošināt saskaņotu ES 
pieeju attiecībām ar Krieviju, tostarp 
sarunām par jauno ES un Krievijas 
nolīgumu, pamatojoties uz apņemšanos 
ievērot demokrātiskās vērtības, 
cilvēktiesības un tiesiskumu, ieskaitot 
starptautiskās tiesības; uzsver, ka šādām 
saistībām jābūt šī jaunā nolīguma 
neatņemamai daļai; uzsver, ka šajā 
saistībā liela nozīme ir modernizācijas 
partnerībai; vienlaikus uzsver, ka, lai 
nostiprinātu drošību un stabilitāti pasaulē, 
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tādos jautājumos kā terorisma apkarošana, 
energoapgāde un tās drošība, klimata 
pārmaiņas, atbruņošanās, konfliktu 
novēršana un kodolieroču neizplatīšana, 
tostarp saistībā ar Irānu, Afganistānu un 
Tuvajiem Austrumiem; uzskata, ka 
sadarbībai šajos jautājumos jābūt jaunā ES 
un Krievijas nolīguma pamatā, un tādēļ 
sagaida straujāku progresu pašreizējās 
sarunās par jaunu visaptverošu nolīgumu, 
kas, cerams, būtiski padziļinās ES un 
Krievijas attiecības;

jāspēcina uz abpusēju cieņu un 
mijiedarbību balstīta partnerība ar Krieviju 
tādos jautājumos kā terorisma apkarošana, 
energoapgāde un tās drošība, klimata 
pārmaiņas, atbruņošanās, konfliktu 
novēršana un atrisināšana, jo īpaši 
attiecībā uz iesaldētiem konfliktiem, un
kodolieroču neizplatīšana; uzskata, ka 
sadarbībai šajos jautājumos jābūt jaunā ES 
un Krievijas nolīguma pamatā, un tādēļ 
sagaida straujāku progresu pašreizējās 
sarunās par jaunu visaptverošu nolīgumu, 
kas, cerams, būtiski padziļinās ES un 
Krievijas attiecības;

Or. en

Grozījums Nr. 198
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina PV/AP nodrošināt saskaņotu ES 
pieeju attiecībām ar Krieviju, tostarp 
sarunām par jauno ES un Krievijas 
nolīgumu, pamatojoties uz apņemšanos 
ievērot demokrātiskās vērtības, 
cilvēktiesības un tiesiskumu, ieskaitot 
starptautiskās tiesības; uzsver, ka šajā 
saistībā liela nozīme ir modernizācijas 
partnerībai; vienlaikus uzsver, ka, lai 
nostiprinātu drošību un stabilitāti pasaulē, 
jāspēcina uz abpusēju cieņu un 
mijiedarbību balstīta partnerība ar Krieviju 
tādos jautājumos kā terorisma apkarošana, 
energoapgāde un tās drošība, klimata 
pārmaiņas, atbruņošanās, konfliktu 
novēršana un kodolieroču neizplatīšana, 
tostarp saistībā ar Irānu, Afganistānu un 
Tuvajiem Austrumiem; uzskata, ka 
sadarbībai šajos jautājumos jābūt jaunā ES 
un Krievijas nolīguma pamatā, un tādēļ 
sagaida straujāku progresu pašreizējās 

29. aicina PV/AP nodrošināt saskaņotu ES 
pieeju attiecībām ar Krieviju, tostarp 
sarunām par jauno ES un Krievijas 
nolīgumu, pamatojoties uz apņemšanos 
ievērot demokrātiskās vērtības, 
cilvēktiesības un tiesiskumu, ieskaitot 
starptautiskās tiesības; uzsver, ka šajā 
saistībā liela nozīme ir modernizācijas 
partnerībai; vienlaikus uzsver, ka, lai 
nostiprinātu drošību un stabilitāti pasaulē, 
jāspēcina uz abpusēju cieņu un 
mijiedarbību balstīta partnerība ar Krieviju 
tādos jautājumos kā terorisma apkarošana, 
energoapgāde un tās drošība, klimata 
pārmaiņas, atbruņošanās, konfliktu 
novēršana un kodolieroču neizplatīšana, 
tostarp saistībā ar Irānu, Afganistānu un 
Tuvajiem Austrumiem; uzskata, ka 
sadarbībai šajos jautājumos jābūt jaunā ES 
un Krievijas nolīguma pamatā, un tādēļ 
sagaida straujāku progresu pašreizējās 
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sarunās par jaunu visaptverošu nolīgumu, 
kas, cerams, būtiski padziļinās ES un 
Krievijas attiecības;

sarunās par jaunu visaptverošu nolīgumu, 
kas, cerams, būtiski padziļinās ES un 
Krievijas attiecības; aicina ES aktīvāk 
censties sadarboties ar Krieviju, jo īpaši 
attiecībā uz stāvokļa stabilizāciju 
Afganistānā; aicina ES veicināt efektīvas 
un savstarpēji izdevīgas attiecības starp 
NATO un Krieviju;

Or. en

Grozījums Nr. 199
Anneli Jäätteenmäki

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina PV/AP nodrošināt saskaņotu ES 
pieeju attiecībām ar Krieviju, tostarp 
sarunām par jauno ES un Krievijas 
nolīgumu, pamatojoties uz apņemšanos 
ievērot demokrātiskās vērtības, 
cilvēktiesības un tiesiskumu, ieskaitot 
starptautiskās tiesības; uzsver, ka šajā 
saistībā liela nozīme ir modernizācijas 
partnerībai; vienlaikus uzsver, ka, lai 
nostiprinātu drošību un stabilitāti pasaulē, 
jāspēcina uz abpusēju cieņu un 
mijiedarbību balstīta partnerība ar Krieviju 
tādos jautājumos kā terorisma apkarošana, 
energoapgāde un tās drošība, klimata 
pārmaiņas, atbruņošanās, konfliktu 
novēršana un kodolieroču neizplatīšana, 
tostarp saistībā ar Irānu, Afganistānu un 
Tuvajiem Austrumiem; uzskata, ka 
sadarbībai šajos jautājumos jābūt jaunā ES 
un Krievijas nolīguma pamatā, un tādēļ 
sagaida straujāku progresu pašreizējās 
sarunās par jaunu visaptverošu nolīgumu, 
kas, cerams, būtiski padziļinās ES un 
Krievijas attiecības;

29. aicina PV/AP nodrošināt saskaņotu ES 
pieeju attiecībām ar Krieviju, tostarp 
sarunām par jauno ES un Krievijas 
nolīgumu, pamatojoties uz apņemšanos 
ievērot demokrātiskās vērtības, 
cilvēktiesības un tiesiskumu, ieskaitot 
starptautiskās tiesības; uzsver, ka šajā 
saistībā liela nozīme ir modernizācijas 
partnerībai; vienlaikus uzsver, ka, lai 
nostiprinātu drošību un stabilitāti pasaulē, 
jāspēcina uz abpusēju cieņu un 
mijiedarbību balstīta partnerība ar Krieviju 
tādos jautājumos kā terorisma apkarošana, 
energoapgāde un tās drošība, klimata 
pārmaiņas, atbruņošanās, konfliktu 
novēršana un kodolieroču neizplatīšana, 
tostarp saistībā ar Irānu, Afganistānu un 
Tuvajiem Austrumiem; uzskata, ka 
sadarbībai šajos jautājumos jābūt jaunā ES 
un Krievijas nolīguma pamatā, un tādēļ 
sagaida straujāku progresu pašreizējās 
sarunās par jaunu visaptverošu nolīgumu, 
kas, cerams, būtiski padziļinās ES un 
Krievijas attiecības; prasa īstenot tādu 
darbību un ierosmes, kas pastiprinātu 
Eiropas un Krievijas pilsoniskās 
sabiedrības kontaktus un nostiprinātu 
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Krievijas pilsonisko sabiedrību; 

Or. en

Grozījums Nr. 200

Charles Tannock ECR grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina PV/AP nodrošināt saskaņotu ES 
pieeju attiecībām ar Krieviju, tostarp 
sarunām par jauno ES un Krievijas 
nolīgumu, pamatojoties uz apņemšanos 
ievērot demokrātiskās vērtības, 
cilvēktiesības un tiesiskumu, ieskaitot 
starptautiskās tiesības; uzsver, ka šajā 
saistībā liela nozīme ir modernizācijas 
partnerībai; vienlaikus uzsver, ka, lai 
nostiprinātu drošību un stabilitāti pasaulē, 
jāspēcina uz abpusēju cieņu un 
mijiedarbību balstīta partnerība ar Krieviju 
tādos jautājumos kā terorisma apkarošana, 
energoapgāde un tās drošība, klimata 
pārmaiņas, atbruņošanās, konfliktu 
novēršana un kodolieroču neizplatīšana, 
tostarp saistībā ar Irānu, Afganistānu un 
Tuvajiem Austrumiem; uzskata, ka 
sadarbībai šajos jautājumos jābūt jaunā ES 
un Krievijas nolīguma pamatā, un tādēļ 
sagaida straujāku progresu pašreizējās 
sarunās par jaunu visaptverošu nolīgumu, 
kas, cerams, būtiski padziļinās ES un 
Krievijas attiecības;

29. aicina PV/AP nodrošināt saskaņotu ES 
pieeju attiecībām ar Krieviju, tostarp 
sarunām par jauno ES un Krievijas 
nolīgumu, pamatojoties uz apņemšanos 
ievērot demokrātiskās vērtības, 
cilvēktiesības un tiesiskumu, ieskaitot 
starptautiskās tiesības; uzsver, ka šajā 
saistībā liela nozīme ir modernizācijas 
partnerībai; vienlaikus uzsver, ka, lai 
nostiprinātu drošību un stabilitāti pasaulē, 
jāspēcina uz abpusēju cieņu un 
mijiedarbību balstīta partnerība ar Krieviju 
tādos jautājumos kā terorisma apkarošana, 
energoapgāde un tās drošība, klimata 
pārmaiņas, atbruņošanās, konfliktu 
novēršana un kodolieroču neizplatīšana, 
tostarp saistībā ar Irānu, Afganistānu un 
Tuvajiem Austrumiem; uzskata, ka 
sadarbībai šajos jautājumos jābūt jaunā ES 
un Krievijas nolīguma pamatā, un tādēļ 
sagaida straujāku progresu pašreizējās 
sarunās par jaunu visaptverošu nolīgumu, 
kas, cerams, būtiski padziļinās ES un 
Krievijas attiecības; aicina PV/AP aktīvāk 
censties panākt, lai Krievija Gruzijā 
īstenotu sešu punktu vienošanos, kā arī 
panāktu šā konflikta galīgu atrisinājumu, 
ievērojot Gruzijas teritoriālo integritāti;

Or. en



PE452.878v03-00 124/173 AM\859936LV.doc

LV

Grozījums Nr. 201
Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Rezolūcijas priekšlikums
29.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29.a uzsver, ka tiesiskuma nostiprināšana 
visās Krievijas sabiedriskās dzīves jomās, 
tostarp ekonomikā, būtu izdevīga visai 
sabiedrībai, jo arvien lielākā tiesību aktu 
un uzņēmējdarbības regulējuma patvaļa 
attur ārvalstu tiešās investīcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 202
Boris Zala, Libor Rouček

Rezolūcijas priekšlikums
29.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29.a uzsver, ka, lai izvairītos no 
iespējamas stagnācijas ES un Turcijas 
attiecībās, jāatsāk intensīvas 
pievienošanās sarunas ar Turciju; atzinīgi 
vērtē Vispārējo lietu padomes 2010. gada 
14. decembra paziņojumu, kurā tika 
aicināts pastiprināt pastāvošo dialogu 
savstarpēji interesējošos drošības politikas 
un ārpolitikas jautājumos; uzskata, ka 
Ankaras arvien aktīvākā ārpolitika izvirza 
jaunus uzdevumus un paver jaunas 
iespējas kopējai drošības politikai un 
ārpolitikai; mudina PV/AP iesaistīt 
Turciju institucionalizētā dialogā par 
galvenajiem stratēģiskajiem 
jautājumiem — kā, piemēram, 
enerģētikas politiku, Rietumbalkānu un 
Kaukāza reģiona stabilitāti, Irānas 
kodoljautājumu vai Tuvo Austumu 
demokrātisko atmodu — , tādējādi 
nodrošinot mērķu ciešāku saskaņošanu, 
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kā arī ieviešot jaunu dinamismu 
divpusējās attiecībās; tomēr uzsver, ka 
tāds dialogs nedrīkstētu aizstāt Turcijas 
ceļu uz pievienošanos, bet gan ar šo 
dialogu tas būtu jāpapildina un 
jāpastiprina;

Or. en

Grozījums Nr. 203
Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Paweł Zalewski, 
Michael Gahler, Tunne Kelam, Traian Ungureanu, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, 
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Paweł Robert Kowal, Andrzej 
Grzyb, Vytautas Landsbergis, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan

Rezolūcijas priekšlikums
29.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29.a aicina AP/PV aktivizēt sarunas ar 
Krieviju, lai nodrošinātu, ka bez 
nosacījumiem tiek izpildīti visi noteikumi, 
kas ietverti 2008. gada nolīgumā starp 
Krieviju, Eiropas Savienību un Gruziju; 
uzskata, ka Krievijai jo īpaši jāgādā, lai 
Eiropas Savienības Uzraudzības misija 
varētu neierobežoti iekļūt un pilnībā 
darboties Abhāzijā un Dienvidosetijā; 
uzsver, ka iepriekš minētajos Gruzijas 
reģionos ir jānodrošina stabilitāte;

Or. en

Grozījums Nr. 204
Anneli Jäätteenmäki

Rezolūcijas priekšlikums
29.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29.a atzīst, ka Arktika gūst arvien lielāku 
starptautisku ievērību un nozīmi un 
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prasa, lai Eiropas Savienībai būtu 
Arktikas politika — ilgtspējīga tādos 
aspektos kā sociālā joma, vide un 
ekonomika —, kas ievērotu vietējo 
iedzīvotāju un pirmiedzīvotāju tiesības; 
uzskata, ka attiecībā uz sadarbību Arktikā 
kontaktpunkti ir Arktikas padome, 
Ziemeļu dimensijas politika un Barenca 
jūras reģiona Eiroarktiskā padome, un 
atbalsta ES centienus kļūt par pastāvīgo 
novērotāju Arktikas padomē; uzsver, ka 
EĀDD ir vajadzīga Arktikas nodaļa;

Or. en

Grozījums Nr. 205
Laima Liucija Andrikienė

Rezolūcijas priekšlikums
29.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29.a uzsver, ka liela nozīme ir tādām ES 
konsultācijām ar Krieviju cilvēktiesību 
jautājumos, kuru mērķis ir Krievijā 
palīdzēt veicināt cilvēktiesību ievērošanu 
un pakāpenisku īstenošanu; pauž dziļas 
bažas, ka šīs konsultācijas nesniedz 
taustāmus rezultātus un neveicina 
pozitīvas cilvēktiesību stāvokļa izmaiņas 
Krievijā; uzsver, ka Eiropas Savienībai 
vajadzētu pārskatīt savu stratēģiju un 
līdzekļus, ar kuriem veicināt cilvēktiesiskā 
stāvokļa pārmaiņas valstī; vēlreiz mudina 
Krievijas iestādes konstruktīvi iesaistīties 
konsultācijās un veikt attiecīgus 
pasākumus, kas valstī uzlabotu 
cilvēktiesisko stāvokli un tiesiskumu, kā 
arī izpildīt starptautiskās saistības 
cilvēktiesību jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 206
Laima Liucija Andrikienė

Rezolūcijas priekšlikums
29.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29.b aicina Komisiju un EĀDD joprojām 
iestāties par Enerģētikas hartas nolīgumu, 
ko Krievijas Federācija parakstīja 
1997. gadā un kam joprojām ir nozīme 
saistībā ar pašreizējām ES un Krievijas 
attiecībām, un kas var nodrošināt un 
veicināt starptautisko ieguldījumu plūsmu 
starp ES un Krieviju;

Or. en

Grozījums Nr. 207
Maria Eleni Koppa

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. atbalsta Izraēlas un Palestīniešu 
pašpārvaldes tiešu miera sarunu 
atjaunošanu un uzsver, ka jēgpilnas sarunas 
jārīko ierobežotā laika posmā un 
savstarpējas uzticēšanās gaisotnē; atgādina, 
ka ES ir lielākā Palestīniešu pašpārvaldes 
atbalstītāja un Izraēlas galvenā 
tirdzniecības partnere;

30. atbalsta Izraēlas un Palestīniešu 
pašpārvaldes tiešu miera sarunu 
atjaunošanu un uzsver, ka jēgpilnas sarunas 
jārīko ierobežotā laika posmā un 
savstarpējas uzticēšanās gaisotnē; atgādina, 
ka ES ir lielākā Palestīniešu pašpārvaldes 
atbalstītāja un Izraēlas galvenā 
tirdzniecības partnere; uzsver, ka ir 
vajadzīgs risinājums, kas paredzētu divu 
valstu izveidi, un atzīst, ka tām abām ir 
tiesības drošībā, pārticībā un mierā dzīvot 
viena otrai blakus; tādēļ atzinīgi vērtē ES 
Padomes 2010. gada 13. decembra 
secinājumus par Tuvo Austrumu miera 
procesu un ES pausto gribu palīdzēt abām 
pusēm sasniegt šo mērķi;

Or. en
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Grozījums Nr. 208

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. atbalsta Izraēlas un Palestīniešu 
pašpārvaldes tiešu miera sarunu 
atjaunošanu un uzsver, ka jēgpilnas sarunas 
jārīko ierobežotā laika posmā un 
savstarpējas uzticēšanās gaisotnē; atgādina, 
ka ES ir lielākā Palestīniešu pašpārvaldes 
atbalstītāja un Izraēlas galvenā 
tirdzniecības partnere;

30. atbalsta Izraēlas un Palestīniešu 
pašpārvaldes tiešu miera sarunu 
atjaunošanu un uzsver, ka jēgpilnas sarunas 
jārīko ierobežotā laika posmā un 
savstarpējas uzticēšanās gaisotnē; atgādina, 
ka ES ir lielākā Palestīniešu pašpārvaldes 
atbalstītāja un Izraēlas galvenā 
tirdzniecības partnere; pauž nožēlu par 
Izraēlas valdības lēmumu nepaildzināt 
moratoriju attiecībā uz apmetņu būvēšanu 
Rietumkrastā un norāda, ka tas nopietni 
ietekmē miera procesa tālāko virzību;

Or. en

Grozījums Nr. 209
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. atbalsta Izraēlas un Palestīniešu 
pašpārvaldes tiešu miera sarunu 
atjaunošanu un uzsver, ka jēgpilnas sarunas 
jārīko ierobežotā laika posmā un 
savstarpējas uzticēšanās gaisotnē; atgādina, 
ka ES ir lielākā Palestīniešu pašpārvaldes 
atbalstītāja un Izraēlas galvenā 
tirdzniecības partnere;

30. atbalsta Izraēlas un Palestīniešu 
pašpārvaldes tiešu miera sarunu 
atjaunošanu un uzsver, ka jēgpilnas sarunas 
jārīko ierobežotā laika posmā un 
savstarpējas uzticēšanās gaisotnē un ka 
šāda gaisotne var pastāvēt tikai tad, ja 
Izraēla nekavējoties pārtrauks turpmākas 
apmetņu celtniecības politiku; atgādina, ka 
ES ir lielākā Palestīniešu pašpārvaldes 
atbalstītāja un Izraēlas galvenā 
tirdzniecības partnere un tādējādi ir tieši 
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ieinteresēta, lai abas puses tiktu 
pārliecinātas iespējami drīz risināt 
nenokārtotos pamatjautājumus (proti, 
attiecībā uz bēgļiem, robežām un 
Jeruzālemes statusu) un tiktu izveidota 
dzīvotspējīga Palestīnas valsts, kas mierā 
dzīvotu blakus Izraēlas valstij;

Or. en

Grozījums Nr. 210
María Muñiz De Urquiza

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. aicina ES, ievērojot Padomes 
2009. gada 12. decembra secinājumus, 
atbilstīgi savai finansiālajai iesaistei šajā 
reģionā uzņemties stingrāku politisko 
lomu; pauž pārliecību, ka steidzami un 
vispusīgi jāmaina ES politika Tuvajos 
Austrumos, lai īstenotu noteiktu un 
saskaņotu politisko ietekmi, turklāt šī 
politika jāpapildina ar efektīviem 
diplomātijas līdzekļiem, lai panāktu mieru 
un stabilitāti šajā tuvējā reģionā, kurā 
Eiropas Savienībai ir stratēģiski svarīgas 
intereses; aicina PV/AP apsvērt iespēju
iesniegt jaunu šim reģionam paredzētu 
Eiropas stratēģiju, izklāstot ES intereses, 
mērķus un līdzekļus;

31. aicina ES, ievērojot Padomes 
2009. gada 12. decembra secinājumus, 
atbilstīgi savai finansiālajai iesaistei šajā 
reģionā uzņemties stingrāku politisko 
lomu; pauž pārliecību, ka steidzami un 
vispusīgi jāmaina ES politika Tuvajos 
Austrumos, lai īstenotu noteiktu un 
saskaņotu politisko ietekmi, turklāt šī 
politika jāpapildina ar efektīviem 
diplomātijas līdzekļiem, lai panāktu mieru 
un stabilitāti šajā tuvējā reģionā, kurā 
Eiropas Savienībai ir stratēģiski svarīgas 
intereses; aicina PV/AP iesniegt jaunu šim 
reģionam paredzētu Eiropas stratēģiju, 
izklāstot ES intereses, mērķus un līdzekļus;

Or. es

Grozījums Nr. 211
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts



PE452.878v03-00 130/173 AM\859936LV.doc

LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. aicina ES, ievērojot Padomes 
2009. gada 12. decembra secinājumus, 
atbilstīgi savai finansiālajai iesaistei šajā 
reģionā uzņemties stingrāku politisko 
lomu; pauž pārliecību, ka steidzami un 
vispusīgi jāmaina ES politika Tuvajos 
Austrumos, lai īstenotu noteiktu un 
saskaņotu politisko ietekmi, turklāt šī 
politika jāpapildina ar efektīviem 
diplomātijas līdzekļiem, lai panāktu mieru 
un stabilitāti šajā tuvējā reģionā, kurā 
Eiropas Savienībai ir stratēģiski svarīgas 
intereses; aicina PV/AP apsvērt iespēju 
iesniegt jaunu šim reģionam paredzētu 
Eiropas stratēģiju, izklāstot ES intereses, 
mērķus un līdzekļus;

31. aicina ES, ievērojot Padomes 
2009. gada 12. decembra secinājumus, 
atbilstīgi savai finansiālajai iesaistei šajā 
reģionā uzņemties stingrāku politisko 
lomu; pauž pārliecību, ka steidzami un 
vispusīgi jāmaina ES politika Tuvajos 
Austrumos, lai īstenotu noteiktu un 
saskaņotu politisko ietekmi, turklāt šī 
politika jāpapildina ar efektīviem 
diplomātijas līdzekļiem, lai panāktu mieru 
un stabilitāti šajā tuvējā reģionā, kurā 
Eiropas Savienībai ir stratēģiski svarīgas 
intereses; aicina PV/AP apsvērt iespēju 
iesniegt jaunu šim reģionam paredzētu 
Eiropas stratēģiju, izklāstot ES intereses, 
mērķus un līdzekļus, ar kuriem tā var 
reģionā veicināt demokrātiju un 
tiesiskumu un novirzīt resursus 
galvenokārt pilsoniskās sabiedrības 
stiprināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 212
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. joprojām pauž bažas, ka, neraugoties 
uz Savienības Vidusjūrai izveidi, ES 
Vidusjūras politikā nav izstrādāts skaidrs 
stratēģisks ilgtermiņa redzējums par 
attīstību un stabilizāciju šajā reģionā, kurā 
arvien pieaug politiska, ekonomiska un 
sociāla krīze; uzsver, ka Eiropas un 
Vidusjūras reģiona integrācijas process 
steidzami jāizvirza par ES politikas 
prioritāti;

32. joprojām pauž bažas, ka ES Vidusjūras 
politikā nav izstrādāts skaidrs stratēģisks 
ilgtermiņa redzējums par attīstību un 
stabilizāciju šajā reģionā, kurā arvien 
pieaug politiska, ekonomiska un sociāla 
krīze; nav pārliecināts par Savienības 
Vidusjūrai pamatojumu, mērķiem un 
darbības metodēm; 

Or. en
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Grozījums Nr. 213

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. joprojām pauž bažas, ka, neraugoties 
uz Savienības Vidusjūrai izveidi, ES 
Vidusjūras politikā nav izstrādāts skaidrs 
stratēģisks ilgtermiņa redzējums par 
attīstību un stabilizāciju šajā reģionā, 
kurā arvien pieaug politiska, ekonomiska 
un sociāla krīze; uzsver, ka Eiropas un 
Vidusjūras reģiona integrācijas process 
steidzami jāizvirza par ES politikas
prioritāti;

32. uzsver, ka notikumi, kas sākās 
Tunisijā un Ēģiptē un kas tricina 
Vidusjūras dienvidu krastu un 
vispārīgāk — arābu pasauli kopumā, 
nepārprotami apliecina šo cilvēku vēlmi 
pēc pārmaiņām un reformām; pauž 
nožēlu, ka Eiropas un Vidusjūras reģiona
valstu partnerībā galvenā uzmanība bija 
pievērsta ekonomiskajām reformām un ka 
tā nespēja panākt vajadzīgās politiskās un 
institucionālās reformas; norāda, ka 
Savienība Vidusjūrai, kas bija paredzēta
ES politikas stiprināšanai šajā reģionā, 
nespēja novērst iedzīvotāju neuzticēšanās 
pieaugumu un apmierināt viņu 
pamatvajadzības; uzskata, ka ļoti svarīgi 
un steidzami ir pārdomāt un pārstrādāt 
ES stratēģiju Vidusjūras reģionam, un 
šajā saistībā aicina Padomi un Komisiju 
pārskatīt Eiropas kaimiņattiecību politiku 
attiecībā uz dienvidu kaimiņvalstīm, 
nodrošinot līdzekļus, ar kuriem īstenot 
patiesu demokrātisku pāreju, ņemot vērā 
sieviešu līdzdalību visos līmeņos, kā to 
formulējuši attiecīgi pilsoniskās 
sabiedrības dalībnieki, un iedibinot 
pamatu dziļām politiskām un 
institucionālām reformām;  

Or. en
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Grozījums Nr. 214
Francisco José Millán Mon

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. joprojām pauž bažas, ka, neraugoties uz 
Savienības Vidusjūrai izveidi, ES 
Vidusjūras politikā nav izstrādāts skaidrs 
stratēģisks ilgtermiņa redzējums par 
attīstību un stabilizāciju šajā reģionā, kurā 
arvien pieaug politiska, ekonomiska un 
sociāla krīze; uzsver, ka Eiropas un 
Vidusjūras reģiona integrācijas process 
steidzami jāizvirza par ES politikas 
prioritāti;

32. joprojām pauž bažas, ka, neraugoties uz 
Savienības Vidusjūrai izveidi, ES
Vidusjūras politikā nav izstrādāts skaidrs 
stratēģisks ilgtermiņa redzējums par 
progresu un modernizāciju šajā reģionā, 
kurā arvien pieaug politiska, ekonomiska 
un sociāla krīze; uzsver, ka Eiropas un 
Vidusjūras reģiona integrācijas process 
steidzami jāizvirza par ES politikas 
prioritāti un ka Eiropas kaimiņattiecību 
politika ir jāpielāgo atbilstīgi 
demokrātiskās pārejas procesiem, kas 
risinās vairākās no šīm valstīm;

Or. es

Grozījums Nr. 215
Maria Eleni Koppa

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. joprojām pauž bažas, ka, neraugoties 
uz Savienības Vidusjūrai izveidi, ES 
Vidusjūras politikā nav izstrādāts skaidrs 
stratēģisks ilgtermiņa redzējums par 
attīstību un stabilizāciju šajā reģionā, kurā 
arvien pieaug politiska, ekonomiska un 
sociāla krīze; uzsver, ka Eiropas un 
Vidusjūras reģiona integrācijas process 
steidzami jāizvirza par ES politikas 
prioritāti;

32. joprojām pauž bažas, ka ES Vidusjūras 
politikā nav izstrādāts skaidrs stratēģisks 
ilgtermiņa redzējums par attīstību un 
stabilizāciju šajā reģionā, kurā arvien 
pieaug politiska, ekonomiska un sociāla 
krīze; pauž nožēlu, ka notikumos nekādas 
lomas nebija Savienībai Vidusjūrai, un
uzsver, ka, lai atbalstītu visu Vidusjūras 
reģiona valstu demokratizāciju un lai 
tajās veicinātu cilvēktiesību ievērošanu,
Eiropas un Vidusjūras reģiona integrācijas 
process steidzami jāizvirza par ES politikas 
prioritāti;



AM\859936LV.doc 133/173 PE452.878v03-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 216
Hannes Swoboda

Rezolūcijas priekšlikums
32.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32.a pauž solidaritāti ar dienvidu 
kaimiņvalstīm, kas cīnās par demokrātiju, 
brīvību un sociālo taisnīgumu; lai 
stabilizētu demokrātijas attīstību, piešķirot 
pilsoņiem tiesības izvēlēties savus 
pārstāvjus, prasa brīvas un godīgas 
vēlēšanas; atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu 
šiem mērķiem un to īstenošanai; prasa 
šim reģionam iecelt augsta ranga īpašo 
pārstāvi, kurš izšķirīgajā pārejas procesā 
varētu koordinēt mūsu atbalstu un 
palīdzību šīm valstīm un to pilsoņiem; 
turklāt prasa pārveidot Savienību 
Vidusjūrai tādā veidā, lai visā reģionā 
aktīvi un efektīvi palīdzētu īstenot pāreju 
uz demokrātisku, ilgtspējīgu un taisnīgu 
sabiedrību un ar saskaņotas atbalsta 
programmas palīdzību sekmētu 
ekonomikas attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 217
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Rezolūcijas priekšlikums
32.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32.a uzskata, ka Eiropas kaimiņvalstu 
politika (EKP) kā vienota politiska 
platforma un uz rādītāju sasniegšanu 
orientētas diferenciācijas un īpaši 
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pielāgotas palīdzības mehānisms jau kopš 
sava aizsākuma 2004. gadā ir sniegusi 
konkrētu labumu gan EKP partneriem, 
gan ES; uzsver, ka EKP stratēģiskā 
pārskata rezultātā jāizveido tāds 
pastiprināts, nepārtraukts un saturīgs 
politiskais dialogs ar partnervalstīm, kas 
Vidusjūras reģionā balstītu labklājību, 
stabilitāti un drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 218
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. atgādina savu lomu ES budžeta 
pieņemšanas procedūrā un uzsver, ka 
jānodrošina Savienības Vidusjūrai 
demokrātiskā leģitimitāte, pārredzama 
lēmumu pieņemšana un Eiropas 
Parlamenta, Savienības Vidusjūrai 
parlamentārās asamblejas un valstu 
parlamentu iesaistīšana lemšanas procesā;

33. atgādina par savu lomu ES budžeta 
pieņemšanas procedūrā un uzsver, ka 
jānodrošina Savienības Vidusjūrai 
leģitimitāte, pārredzama lēmumu 
pieņemšana (no Eiropas puses — PV/AP 
vadībā) un Eiropas Parlamenta, Savienības 
Vidusjūrai parlamentārās asamblejas un 
valstu parlamentu iesaistīšana lemšanas 
procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 219
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Rezolūcijas priekšlikums
33.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33.a pauž nožēlu par Turcijas 
pievienošanās procesa faktisko 
stagnāciju; atgādina, ka par šķēršļu 
pārvarēšanu Turcijas ceļā uz dalību ES 
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atbildīga ir gan ES, gan Turcija; brīdina 
par nopietnām ilgstošām problēmām, kas 
izraisīsies, ja nenotiks ES un Turcijas 
attiecību stabilizācija un ja ES un NATO 
joprojām tiks kavētas sasniegt mērķi par 
ciešāku sadarbību; pauž cerību, ka 
Turcijas modernizācija jebkurā gadījumā 
turpināsies Eiropas virzienā;

Or. en

Grozījums Nr. 220
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. rūpīgi novēro stāvokli Tunisijā un
aicina ES atbalstīt tunisiešu tautu 
demokrātiskās pārejas procesā, tostarp 
sniedzot attiecīgu palīdzību, kāda varētu 
būt vajadzīga; uzsver, ka ir jāpielāgo 
finansējums, lai valstī palīdzētu atvieglot
sociālās jomas un ekonomikas krīzi;

34. ir gandarīts par Zine el-Abidine Ben 
Ali bēgšanu no Tunisijas un pagaidu 
valdības izveidošanu; sagaida, ka Hosni 
Mubarak Ēģiptē drīz atkāpsies; abās šajās 
valstīs sagaida pāreju uz liberālu 
demokrātiju un atbalsta to, ka arābu 
tautas izvērš un apvieno centienus pēc 
brīvības un taisnības savā zemē un visā 
reģionā; liek ES uzņemties saistības 
sniegt visu nepieciešamo palīdzību 
politiskās, sociālās un ekonomiskās 
attīstības nostiprināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 221
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. rūpīgi novēro stāvokli Tunisijā un 34. novēro stāvokli Tunisijā un Ēģiptē un 
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aicina ES atbalstīt tunisiešu tautu
demokrātiskās pārejas procesā, tostarp 
sniedzot attiecīgu palīdzību, kāda varētu 
būt vajadzīga; uzsver, ka ir jāpielāgo 
finansējums, lai valstī palīdzētu atvieglot 
sociālās jomas un ekonomikas krīzi;

citās reģiona valstīs un aicina ES atbalstīt 
tunisiešu un ēģiptiešu tautas
demokrātiskās pārejas procesā, tostarp 
sniedzot piemērotu palīdzību pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju stiprināšanā,
arīdzan tādu plurālu politisku partiju 
veidošanā, kas spētu konkurēt 
demokrātiskās vēlēšanās; uzsver, ka ir 
jāpielāgo finansējums, lai šajās valstīs
palīdzētu atvieglot sociālās jomas un 
ekonomikas krīzi, un ka ir svarīgi palīdzēt 
tām atgūt bijušo autokrātisko valdītāju un 
elites nolaupītos aktīvus, tostarp iesaldējot 
aktīvus, kas arestēti Eiropas finanšu 
iestādēs;

Or. en

Grozījums Nr. 222
Willy Meyer, Sabine Lösing

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. rūpīgi novēro stāvokli Tunisijā un 
aicina ES atbalstīt tunisiešu tautu 
demokrātiskās pārejas procesā, tostarp 
sniedzot attiecīgu palīdzību, kāda varētu 
būt vajadzīga; uzsver, ka ir jāpielāgo 
finansējums, lai valstī palīdzētu atvieglot 
sociālās jomas un ekonomikas krīzi;

34. atzinīgi vērtē tunisiešu tautas 
apņemšanos atgūt brīvību un likvidēt 
bijušā prezidenta Zine El Abidine Ben Ali 
izveidoto režīmu; uzsver faktu, ka 
pašreizējā sacelšanās Tunisijā ir cerību 
avots visām valstīm Magribā un aiz tās 
robežām; rūpīgi novēro stāvokli Tunisijā 
un aicina ES izveidot reālu savstarpēju 
interešu partnerību, kurā attīstīt visas tās 
dimensijas un veicināt tādas sadarbības 
formas, kas sekmē nodarbinātību, 
izglītību un apmācību;

Or. en
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Grozījums Nr. 223
Francisco José Millán Mon

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. rūpīgi novēro stāvokli Tunisijā un 
aicina ES atbalstīt tunisiešu tautu 
demokrātiskās pārejas procesā, tostarp 
sniedzot attiecīgu palīdzību, kāda varētu 
būt vajadzīga; uzsver, ka ir jāpielāgo 
finansējums, lai valstī palīdzētu atvieglot 
sociālās jomas un ekonomikas krīzi;

34. rūpīgi novēro stāvokli Tunisijā un
Ēģiptē un aicina ES atbalstīt tunisiešu 
tautu un ēģiptiešu tautu to attiecīgajā
demokrātiskās pārejas procesā, tostarp 
sniedzot piemērotu palīdzību, kāda varētu 
būt vajadzīga; uzsver, ka ir jāpielāgo 
finansējums, lai abās valstīs palīdzētu 
atvieglot sociālās jomas un ekonomikas 
krīzi;

Or. es

Grozījums Nr. 224
Norica Nicolai

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. rūpīgi novēro stāvokli Tunisijā un
aicina ES atbalstīt tunisiešu tautu 
demokrātiskās pārejas procesā, tostarp
sniedzot attiecīgu palīdzību, kāda varētu 
būt vajadzīga; uzsver, ka ir jāpielāgo 
finansējums, lai valstī palīdzētu atvieglot 
sociālās jomas un ekonomikas krīzi;

34. aicina rūpīgi novērot stāvokli Tunisijā 
un Ēģiptē un mudina ES atbalstīt mierīgu 
un demokrātisku pārejas procesu šajās 
valstīs, tostarp nodrošinot piemērotu
palīdzību, kāda varētu būt vajadzīga;
uzsver, ka ir jāpielāgo finansējums, lai 
valstī palīdzētu atvieglot sociālās jomas un 
ekonomikas krīzi;

Or. en
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Grozījums Nr. 225
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Rezolūcijas priekšlikums
34.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34.a aicina paātrināt politiskās pārejas 
procesu Ēģiptē, iesaistot tajā visus 
demokrātiju atbalstošos politiskos un 
sociālos spēkus un pilsonisko sabiedrību, 
lai sagatavotos konstitūcijas un vēlēšanu 
likuma pārskatīšanai, brīvām un godīgām 
vēlēšanām, un valstī izveidotu patiesu 
demokrātiju;

Or. en

Grozījums Nr. 226
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Rezolūcijas priekšlikums
34.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34.b pauž stingru atbalstu likumīgajiem 
demokrātiskajiem centieniem, ko pauduši 
vairāku ES dienvidu kaimiņvalstu 
iedzīvotāji; aicina ES pievērst uzmanību 
turpmākām iespējamām demonstrācijām 
Vidusjūras reģiona valstīs un 
nepārprotami un laikus piedāvāt atbalstu 
jaunām demokrātiskām prasībām; uzsver, 
ka EKP stratēģiskajā pārskatā pilnībā 
jāņem vērā un jāatspoguļo jaunās norises 
reģionā un jāveido politisks dialogs ar ES 
dienvidu kaimiņvalstīm; atkārtoti uzsver, 
ka demokrātijas, tiesiskuma un labas 
pārvaldes nostiprināšana, korupcijas 
apkarošana, cilvēktiesību un 
pamatbrīvību ievērošana ir būtiskas šā 
dialoga sastāvdaļas;
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Or. en

Grozījums Nr. 227
Willy Meyer, Sabine Lösing

Rezolūcijas priekšlikums
34.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34.a pauž solidaritāti ar visiem Ēģiptes 
iedzīvotājiem, kas pretojās H. Mubarak 
režīmam — Anwar el-Sadat īstenotās 
autoritārās politikas līdzvērtīgam 
pārņēmējam, — kura rokās vara 
nedemokrātiski atradusies 30 gadus, 
tostarp uzturot pilnīgi nepamatotu 
ārkārtas stāvokli, ignorējot iedzīvotājus 
un atstājot tos nabadzības, sociālās 
netaisnības un institucionalizētas 
korupcijas un autokrātijas varā; atzinīgi 
vērtē un atbalsta Ēģiptes iedzīvotāju cīņu 
par savas valsts politiskās, ekonomiskās 
un sociālās sistēmas fundamentālu 
reformēšanu, korumpētā režīma 
izbeigšanu un patiesas demokrātijas, 
cilvēktiesību un sociālā taisnīguma 
nodrošināšanu; pauž vēlmi piedzīvot 
īstenas konstitucionālas valsts izveidi 
Ēģiptē;

Or. en

Grozījums Nr. 228
Tunne Kelam

Rezolūcijas priekšlikums
35. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35. atkārtoti apliecina, ka pilnībā atbalsta 
Libānas Īpašo tribunālu kā neatkarīgu 
tiesu, kura izveidota ar ANO Drošības 
padomes rezolūciju 1757 un kura atbilst 

35. atkārtoti apliecina, ka pilnībā atbalsta 
Libānas Īpašo tribunālu kā neatkarīgu 
tiesu, kura izveidota ar ANO Drošības 
padomes Rezolūciju Nr. 1757 un kura 
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augstākajiem tiesu standartiem; atkārtoti 
apliecina stingru atbalstu Libānas 
suverenitātei, vienotībai un teritoriālajai 
integritātei un visu Libānas institūciju 
pilnvērtīgai darbībai; uzsver, ka iekšējā 
stabilitāte ir savienojama ar starptautisko 
tiesību ievērošanu; aicina visus Libānas 
politiskos spēkus turpināt iesaisti atklātā un 
konstruktīvā dialogā ar nolūku veicināt 
visu Libānas iedzīvotāju sociālo labklājību, 
pārticību un drošību; atzinīgi vērtē 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu 
spēku Libānā (UNIFIL) svarīgo nozīmi un 
aicina izpildīt visus ANO Drošības 
padomes rezolūcijā 1701 paredzētos 
noteikumus;

atbilst augstākajiem tiesu standartiem; 
atkārtoti apliecina stingru atbalstu Libānas 
suverenitātei, vienotībai un teritoriālajai 
integritātei un visu Libānas institūciju 
pilnvērtīgai darbībai; uzsver, ka iekšējā 
stabilitāte ir pilnībā savienojama ar 
starptautisko tiesību ievērošanu; aicina 
visus Libānas politiskos spēkus turpināt 
iesaisti atklātā un konstruktīvā dialogā ar 
nolūku veicināt visu Libānas iedzīvotāju 
sociālo labklājību, pārticību un drošību; 
atzinīgi vērtē Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Pagaidu spēku Libānā 
(UNIFIL) svarīgo nozīmi un aicina izpildīt 
visus ANO Drošības padomes Rezolūcijā 
Nr. 1701 paredzētos noteikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 229
Willy Meyer, Sabine Lösing

Rezolūcijas priekšlikums
35.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35.a pauž nožēlu, ka Rietumsahāras 
dekolonizācijas process vēl nav 
noslēdzies; prasa Padomei un Komisijai 
uzskatīt šo konfliktu par Savienības 
Vidusjūrai prioritāti; prasa Padomei un 
Komisijai darboties šajā struktūrā, lai 
panāktu, ka Rietumsahāra saskaņā ar 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
rezolūcijām var baudīt pašnoteikšanās 
tiesības; uzskata, ka par šo situāciju ir 
atbildīga Maroka, un nosoda tās īstenoto 
politiku; nosoda cilvēktiesību pārkāpumus 
šajā valstī un pret cilvēktiesību aktīvistiem 
vērstās represijas; nosoda Marokas 
armijas vardarbīgi veikto Rietumsahāras 
iedzīvotāju Pašcieņas nometnes 
nojaukšanu; šajā saistībā pauž nožēlu par 
to, ka ES ir piešķīrusi Marokai „īpašo 
statusu”;
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Or. en

Grozījums Nr. 230

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. uzsver, ka jebkāds ilgtermiņa 
risinājums Afganistānas krīzei jāsāk 
meklēt, pamatojoties uz Afganistānas 
iedzīvotāju interesēm saistībā ar iekšējo 
drošību, civiliedzīvotāju aizsardzību, 
ekonomisko un sociālo aizsardzību, kā arī 
uz samierināšanas mehānismiem, opija 
ražošanas izbeigšanu, stabilas valsts 
izveidošanu un Afganistānas integrēšanu 
starptautiskajā kopienā, kā arī Al Quaeda 
izraidīšanu no valsts; atkārtoti pauž 
nostāju, ka ES un tās dalībvalstīm un 
starptautiskajai kopienai kopumā jāpalīdz
Afganistānai veidot savu valsti ar
spēcīgākām demokrātijas institūcijām, kas 
spētu nodrošināt valsts suverenitāti,
vienotību, teritoriālo integritāti, ilgtspējīgu 
ekonomikas attīstību un Afganistānas 
iedzīvotāju labklājību, vienlaikus ievērojot 
visu valsts etnisko un reliģisko kopienu 
vēsturiskās, reliģiskās, garīgās un 
kulturālās tradīcijas;

36. pauž nopietnas bažas par norisēm 
Afganistānā un atkārtoti pauž nostāju, ka 
ES un tās dalībvalstīm, un visai
starptautiskajai kopienai jāpalīdz afgāņiem
veidot savu valsti ar demokrātijas 
institūcijām, kas spētu pārstāvēt tautu,
nodrošināt tiesiskumu, mieru, teritoriālo 
integritāti, ilgtspējīgu sociālās jomas un
ekonomikas attīstību un uzlabot dzīves 
apstākļus visiem iedzīvotājiem, jo īpaši 
sievietēm un bērniem;

Or. en

Grozījums Nr. 231
Pino Arlacchi

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. uzsver, ka jebkāds ilgtermiņa 
risinājums Afganistānas krīzei jāsāk 
meklēt, pamatojoties uz Afganistānas 
iedzīvotāju interesēm saistībā ar iekšējo 
drošību, civiliedzīvotāju aizsardzību, 
ekonomisko un sociālo aizsardzību, kā arī 
uz samierināšanas mehānismiem, opija 
ražošanas izbeigšanu, stabilas valsts 
izveidošanu un Afganistānas integrēšanu 
starptautiskajā kopienā, kā arī Al Quaeda
izraidīšanu no valsts; atkārtoti pauž 
nostāju, ka ES un tās dalībvalstīm un 
starptautiskajai kopienai kopumā jāpalīdz 
Afganistānai veidot savu valsti ar 
spēcīgākām demokrātijas institūcijām, kas 
spētu nodrošināt valsts suverenitāti, 
vienotību, teritoriālo integritāti, ilgtspējīgu 
ekonomikas attīstību un Afganistānas 
iedzīvotāju labklājību, vienlaikus ievērojot 
visu valsts etnisko un reliģisko kopienu 
vēsturiskās, reliģiskās, garīgās un 
kulturālās tradīcijas;

36. uzsver, ka jebkāds ilgtermiņa 
risinājums Afganistānas krīzei jāsāk 
meklēt, pamatojoties uz Afganistānas 
iedzīvotāju interesēm saistībā ar iekšējo 
drošību, civiliedzīvotāju aizsardzību, 
ekonomisko un sociālo attīstību, un tajā 
jāiekļauj konkrēti pasākumi, kas vērsti uz 
nabadzības un sieviešu diskriminācijas 
izskaušanu un cilvēktiesību un tiesiskuma 
ievērošanas pastiprināšanu, kā arī 
pamatojoties uz samierināšanas 
mehānismiem, opija ražošanas izbeigšanu, 
stabilas valsts izveidošanu un Afganistānas 
integrēšanu starptautiskajā kopienā, kā arī 
Al Quaeda izraidīšanu no valsts; uzsver, ka 
Afganistānā jānodrošina policijas spēki, 
kuri spēj nodrošināt minimālos drošības 
standartus, kas dotu iespēju vēlāk izvest 
no valsts ārvalstu militāros spēkus; 
atkārtoti pauž nostāju, ka ES un tās 
dalībvalstīm, un visai starptautiskajai 
kopienai jāpalīdz Afganistānai veidot savu 
valsti ar spēcīgākām demokrātijas 
institūcijām, kas spētu nodrošināt 
nacionālo suverenitāti, valsts vienotību, 
teritoriālo integritāti, ilgtspējīgu 
ekonomikas attīstību un Afganistānas 
iedzīvotāju labklājību, vienlaikus ievērojot 
visu valsts etnisko un reliģisko kopienu 
vēsturiskās, reliģiskās, garīgās un kultūras 
tradīcijas; tādēļ uzskata, ka Afganistānai 
paredzētajā ES stratēģijā būs jāņem vērā, 
ka joprojām uz pamatīgu uzskatu 
grozīšanu šajā jautājumā jāmudina 
starptautiskā sabiedrība, kas pagātnē bieži 
vien ir izstrādājusi plānus un lēmumus, 
maz paredzot pašu afgāņu iesaisti; 
uzskata, ka jāizveido arī pārredzamāka 
uzraudzības sistēma, centralizēta 
datubāze, kurā apkopoti dati par visa tā 
atbalsta izmaksu un ietekmes analīzi, ko 
ES sniegusi Afganistānai, jo, trūkstot 
visaptverošiem, atjauninātiem un 
pārredzamiem datiem par Afganistānu —
kā tas ir pašlaik —, jebkāda palīdzības 
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stratēģija ir lemta neveiksmei;

Or. en

Grozījums Nr. 232
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. uzsver, ka jebkāds ilgtermiņa 
risinājums Afganistānas krīzei jāsāk 
meklēt, pamatojoties uz Afganistānas 
iedzīvotāju interesēm saistībā ar iekšējo 
drošību, civiliedzīvotāju aizsardzību, 
ekonomisko un sociālo aizsardzību, kā arī 
uz samierināšanas mehānismiem, opija 
ražošanas izbeigšanu, stabilas valsts 
izveidošanu un Afganistānas integrēšanu 
starptautiskajā kopienā, kā arī Al Quaeda 
izraidīšanu no valsts; atkārtoti pauž 
nostāju, ka ES un tās dalībvalstīm un 
starptautiskajai kopienai kopumā jāpalīdz 
Afganistānai veidot savu valsti ar
spēcīgākām demokrātijas institūcijām, kas 
spētu nodrošināt valsts suverenitāti, 
vienotību, teritoriālo integritāti, ilgtspējīgu 
ekonomikas attīstību un Afganistānas 
iedzīvotāju labklājību, vienlaikus ievērojot 
visu valsts etnisko un reliģisko kopienu 
vēsturiskās, reliģiskās, garīgās un
kulturālās tradīcijas;

36. uzsver, ka jebkāds ilgtermiņa 
risinājums Afganistānas krīzei jāsāk 
meklēt, pamatojoties uz Afganistānas 
iedzīvotāju interesēm saistībā ar iekšējo 
drošību, civiliedzīvotāju aizsardzību, 
ekonomisko un sociālo progresu, kā arī uz 
samierināšanas mehānismiem, opija 
ražošanas izbeigšanu, stabilas valsts 
izveidošanu un Afganistānas integrēšanu 
starptautiskajā kopienā, kā arī Al Quaeda 
izraidīšanu no valsts; atkārtoti pauž 
nostāju, ka ES un tās dalībvalstīm, un visai
starptautiskajai kopienai jāpalīdz 
Afganistānai veidot savu valsti ar 
demokrātijas institūcijām, kas spētu 
nodrošināt valsts suverenitāti, vienotību, 
teritoriālo integritāti, ilgtspējīgu 
ekonomikas attīstību un Afganistānas 
iedzīvotāju labklājību; turklāt atgādina, ka 
lietderīgā ES iesaistē Afganistānā galvenā 
uzmanība jāpievērš pilsoniskās 
sabiedrības atbalstīšanai, demokrātisko 
institūciju veidošanai, piemēram, drošības 
spēku un tiesu iestāžu darbinieku 
apmācīšanai, atbalsta sniegšanai 
neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem, NVO
un parlamentārajai kontrolei;

Or. en

Grozījums Nr. 233



PE452.878v03-00 144/173 AM\859936LV.doc

LV

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
37. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37. atkārtoti uzsver viedokli, ka Pakistānai 
šajā reģionā ir liela ietekme un ka 
Pakistānas stabilitātei, demokrātijai un 
labklājībai ir būtiska nozīme stabilitātes 
nodrošināšanā kā Afganistānā, tā arī 
reģionā kopumā; turklāt uzsver, ka
Pakistānai ir noteicošā loma Afganistānas 
miera procesā; atzīst, ka 2010. gada 
augusta postošie plūdi ir bijis liels kavēklis 
Pakistānas jaunajai valdībai, kas jau sāka 
gūt panākumus daudzu nopietnu problēmu 
risināšanā; mudina Padomi un Komisiju —
kopā ar plašām starptautiskās sabiedrības 
aprindām — ar stingru solidarizēšanos un 
konkrētu atbalstu reaģēt uz Pakistānas 
neatliekamo vajadzību veikt pēcplūdu 
rekonstrukcijas un atjaunošanas darbus un 
uz tās centieniem veidot stipru un 
plaukstošu sabiedrību; atzinīgi vērtē ES 
sniegto politisko atbalstu un mudina 
Savienību turpināt to sniegt, lai Pakistānā 
aktivizētu institūciju veidošanu un vairotu 
administratīvo spēju, un palīdzētu
Pakistānas demokrātiskajām institūcijām 
izskaust ekstrēmismu;

37. atkārtoti uzsver viedokli, ka Pakistānai 
šajā reģionā ir liela ietekme un ka 
Pakistānas stabilitātei, demokrātijai un 
labklājībai ir būtiska nozīme stabilitātes 
nodrošināšanā kā Afganistānā, tā arī 
reģionā kopumā; atzinīgi vērtē to, ka valsts
ir atgriezusies pie pilsoniskas, 
demokrātiski vēlētas valdības un atzīst, ka 
2010. gada augusta postošie plūdi ir bijis 
liels kavēklis Pakistānas jaunajai valdībai, 
kas jau sāka gūt panākumus daudzu 
nopietnu problēmu risināšanā; joprojām 
pauž dziļas bažas par tiesiskuma trūkumu, 
sistemātiskajiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem, kā arī, kā tiek apgalvots, 
par paātrināto kodolarsenāla veidošanu, 
par pārmērīgi lielu militāro budžetu, 
vienlaikus valsts ieņēmumiem esot 
nepietiekamiem nodokļu neiekasēšanas 
dēļ, par nepabeigto zemes reformu un par 
to, ka miljoni valsts nabadzīgo iedzīvotāju 
ir pamesti novārtā; mudina Padomi un 
Komisiju — kopā ar plašām starptautiskās 
sabiedrības aprindām — ar solidarizēšanos 
un konkrētu atbalstu reaģēt uz Pakistānas 
neatliekamo vajadzību veikt pēcplūdu 
rekonstrukcijas un atjaunošanas darbus;
atzinīgi vērtē ES sniegto politisko atbalstu 
un mudina Savienību turpināt to sniegt
Pakistānas institūciju veidošanai un
administratīvās spējas vairošanai un
palīdzībai Pakistānas demokrātiskajām
iestādēm ekstrēmisma izskaušanā;

Or. en



AM\859936LV.doc 145/173 PE452.878v03-00

LV

Grozījums Nr. 234
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
37. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37. atkārtoti uzsver viedokli, ka Pakistānai 
šajā reģionā ir liela ietekme un ka 
Pakistānas stabilitātei, demokrātijai un 
labklājībai ir būtiska nozīme stabilitātes 
nodrošināšanā kā Afganistānā, tā arī 
reģionā kopumā; turklāt uzsver, ka 
Pakistānai ir noteicošā loma Afganistānas 
miera procesā; atzīst, ka 2010. gada 
augusta postošie plūdi ir bijis liels kavēklis 
Pakistānas jaunajai valdībai, kas jau sāka 
gūt panākumus daudzu nopietnu problēmu 
risināšanā; mudina Padomi un Komisiju —
kopā ar plašām starptautiskās sabiedrības 
aprindām — ar stingru solidarizēšanos un 
konkrētu atbalstu reaģēt uz Pakistānas 
neatliekamo vajadzību veikt pēcplūdu 
rekonstrukcijas un atjaunošanas darbus un 
uz tās centieniem veidot stipru un 
plaukstošu sabiedrību; atzinīgi vērtē ES 
sniegto politisko atbalstu un mudina 
Savienību turpināt to sniegt, lai Pakistānā 
aktivizētu institūciju veidošanu un vairotu 
administratīvo spēju, un palīdzētu 
Pakistānas demokrātiskajām institūcijām 
izskaust ekstrēmismu;

37. atkārtoti uzsver viedokli, ka Pakistānai 
šajā reģionā ir liela ietekme un ka 
Pakistānas stabilitātei, demokrātijai un 
labklājībai ir būtiska nozīme stabilitātes 
nodrošināšanā kā Afganistānā, tā arī 
reģionā kopumā; turklāt uzsver, ka 
Pakistānai ir noteicošā loma Afganistānas 
miera procesā; atzīst, ka 2010. gada 
augusta postošie plūdi ir bijis liels kavēklis 
Pakistānas jaunajai valdībai, kas jau sāka 
gūt panākumus daudzu nopietnu problēmu 
risināšanā; mudina Padomi un Komisiju —
kopā ar plašām starptautiskās sabiedrības 
aprindām — ar stingru solidarizēšanos un 
konkrētu atbalstu reaģēt uz Pakistānas 
neatliekamo vajadzību veikt pēcplūdu 
rekonstrukcijas un atjaunošanas darbus un 
uz tās centieniem veidot stipru un 
plaukstošu sabiedrību; atzinīgi vērtē ES 
sniegto politisko atbalstu un mudina 
Savienību turpināt to sniegt, lai Pakistānā 
aktivizētu institūciju veidošanu un vairotu 
administratīvo spēju, un palīdzētu 
Pakistānas demokrātiskajām institūcijām 
izskaust ekstrēmismu, jo īpaši cenšoties 
panākt, ka tiek atcelti likumi par 
zaimošanu, un atbalstot Pakistānas 
pilsonisko sabiedrību; aicina Pakistānu 
nekavējoties pievienoties Kodolieroču 
neizplatīšanas līgumam un pilnībā 
sadarboties ar Starptautisko 
Atomenerģijas aģentūru attiecībā uz 
informācijas atklāšanu par Pakistānas 
kodolarsenālu un kodoliekārtām;

Or. en



PE452.878v03-00 146/173 AM\859936LV.doc

LV

Grozījums Nr. 235
Francisco José Millán Mon

Rezolūcijas priekšlikums
37. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37. atkārtoti uzsver viedokli, ka Pakistānai 
šajā reģionā ir liela ietekme un ka 
Pakistānas stabilitātei, demokrātijai un 
labklājībai ir būtiska nozīme stabilitātes 
nodrošināšanā kā Afganistānā, tā arī 
reģionā kopumā; turklāt uzsver, ka 
Pakistānai ir noteicošā loma Afganistānas 
miera procesā; atzīst, ka 2010. gada 
augusta postošie plūdi ir bijis liels kavēklis 
Pakistānas jaunajai valdībai, kas jau sāka 
gūt panākumus daudzu nopietnu problēmu 
risināšanā; mudina Padomi un Komisiju 
kopā ar plašāku starptautisko kopienu paust 
ciešu solidaritāti un sniegt konkrētu 
atbalstu Pakistānai neatliekamu vajadzību 
risināšanā saistībā ar atjaunošanu un 
atveseļošanu pēc plūdiem, kā arī atbalstīt 
šīs valsts cerības izveidot spēcīgu un 
pārtikušu sabiedrību; atzinīgi vērtē ES 
sniegto politisko atbalstu un mudina 
Savienību turpināt to sniegt, lai Pakistānā 
aktivizētu institūciju veidošanu un vairotu 
administratīvo spēju, un palīdzētu 
Pakistānas demokrātiskajām institūcijām 
izskaust ekstrēmismu;

37. atkārtoti uzsver viedokli, ka Pakistānai 
šajā reģionā ir liela ietekme un ka 
Pakistānas stabilitātei, demokrātijai un 
labklājībai ir būtiska nozīme stabilitātes 
nodrošināšanā kā Afganistānā, tā arī 
reģionā kopumā; turklāt uzsver, ka 
Pakistānai ir noteicošā loma Afganistānas 
miera procesā; uzsver, ka Pakistānas 
slepenajiem dienestiem jābeidz atbalstīt  
Afganistānas Taliban kustību; atzīst, ka 
2010. gada augusta postošie plūdi ir bijis 
liels kavēklis Pakistānas jaunajai valdībai, 
kas jau sāka gūt panākumus daudzu 
nopietnu problēmu risināšanā; mudina 
Padomi un Komisiju kopā ar plašāku 
starptautisko kopienu paust ciešu 
solidaritāti un sniegt konkrētu atbalstu 
Pakistānai neatliekamu vajadzību 
risināšanā saistībā ar atjaunošanu un 
atveseļošanu pēc plūdiem, kā arī atbalstīt 
šīs valsts cerības izveidot spēcīgu un 
pārtikušu sabiedrību; atzinīgi vērtē ES 
sniegto politisko atbalstu un mudina 
Savienību turpināt to sniegt, lai Pakistānā 
aktivizētu institūciju veidošanu un vairotu 
administratīvo spēju, un palīdzētu 
Pakistānas demokrātiskajām institūcijām 
izskaust ekstrēmismu;

Or. es

Grozījums Nr. 236
María Muñiz De Urquiza

Rezolūcijas priekšlikums
37. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37. atkārtoti uzsver viedokli, ka Pakistānai 
šajā reģionā ir liela ietekme un ka 
Pakistānas stabilitātei, demokrātijai un 
labklājībai ir būtiska nozīme stabilitātes 
nodrošināšanā kā Afganistānā, tā arī 
reģionā kopumā; turklāt uzsver, ka 
Pakistānai ir noteicošā loma Afganistānas 
miera procesā; atzīst, ka 2010. gada 
augusta postošie plūdi ir bijis liels kavēklis 
Pakistānas jaunajai valdībai, kas jau sāka 
gūt panākumus daudzu nopietnu problēmu 
risināšanā; mudina Padomi un Komisiju 
kopā ar plašāku starptautisko kopienu paust 
ciešu solidaritāti un sniegt konkrētu 
atbalstu Pakistānai neatliekamu vajadzību 
risināšanā saistībā ar atjaunošanu un 
atveseļošanu pēc plūdiem, kā arī atbalstīt 
šīs valsts cerības izveidot spēcīgu un 
pārtikušu sabiedrību; atzinīgi vērtē ES 
sniegto politisko atbalstu un mudina
Savienību turpināt to sniegt, lai Pakistānā 
aktivizētu institūciju veidošanu un vairotu 
administratīvo spēju, un palīdzētu 
Pakistānas demokrātiskajām institūcijām 
izskaust ekstrēmismu;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. es

Grozījums Nr. 237
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Rezolūcijas priekšlikums
37. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37. atkārtoti uzsver viedokli, ka Pakistānai 
šajā reģionā ir liela ietekme un ka 
Pakistānas stabilitātei, demokrātijai un 
labklājībai ir būtiska nozīme stabilitātes 
nodrošināšanā kā Afganistānā, tā arī 
reģionā kopumā; turklāt uzsver, ka 

37. atkārtoti uzsver uzskatu, ka Pakistānai 
šajā reģionā ir galvenā ietekme un ka 
Pakistānas stabilitātei, sekularitātei,
demokrātijai un labklājībai ir būtiska 
nozīme stabilitātes nodrošināšanā kā 
Afganistānā, tā arī reģionā kopumā; turklāt 
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Pakistānai ir noteicošā loma Afganistānas 
miera procesā; atzīst, ka 2010. gada 
augusta postošie plūdi ir bijis liels kavēklis 
Pakistānas jaunajai valdībai, kas jau sāka 
gūt panākumus daudzu nopietnu problēmu 
risināšanā; mudina Padomi un Komisiju —
kopā ar plašām starptautiskās sabiedrības 
aprindām — ar stingru solidarizēšanos un 
konkrētu atbalstu reaģēt uz Pakistānas 
neatliekamo vajadzību veikt pēcplūdu 
rekonstrukcijas un atjaunošanas darbus un 
uz tās centieniem veidot stipru un 
plaukstošu sabiedrību; atzinīgi vērtē ES 
sniegto politisko atbalstu un mudina 
Savienību turpināt to sniegt, lai Pakistānā 
aktivizētu institūciju veidošanu un vairotu 
administratīvo spēju, un palīdzētu 
Pakistānas demokrātiskajām institūcijām 
izskaust ekstrēmismu;

uzsver, ka Pakistānai ir noteicošā loma 
Afganistānas miera procesā; atzīst, ka 
2010. gada augusta postošie plūdi ir bijis 
liels kavēklis Pakistānas jaunajai valdībai, 
kas jau sāka gūt panākumus daudzu 
nopietnu problēmu risināšanā; mudina 
Padomi un Komisiju — kopā ar plašām 
starptautiskās sabiedrības aprindām — ar 
stingru solidarizēšanos un konkrētu 
atbalstu reaģēt uz Pakistānas neatliekamo 
vajadzību veikt pēcplūdu rekonstrukcijas 
un atjaunošanas darbus un uz tās 
centieniem veidot stipru un plaukstošu 
sabiedrību; atzinīgi vērtē ES sniegto 
politisko atbalstu un mudina Savienību 
turpināt to sniegt, lai Pakistānā aktivizētu 
institūciju veidošanu un vairotu 
administratīvo spēju, un palīdzētu 
Pakistānas demokrātiskajām institūcijām 
izskaust ekstrēmismu;

Or. en

Grozījums Nr. 238
Willy Meyer, Sabine Lösing

Rezolūcijas priekšlikums
37.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37.a nosoda to, ka ES politika attiecībā uz 
Afganistānu un Pakistānu vadās pēc ASV 
stratēģijas, kas galvenokārt paredz 
militāru risinājumu; uzstāj, ka 
Afganistānai ir vajadzīga stabilitāte, taču 
tā nav jānodrošina ar militāriem 
līdzekļiem, bet gan ar palīdzību attīstības 
jomā un politisko suverenitāti;

Or. en
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Grozījums Nr. 239
Pino Arlacchi

Rezolūcijas priekšlikums
38. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

38. pilnībā atbalsta E3+3 apņemšanos 
iespējami drīz sarunu ceļā rast risinājumu 
Irānas kodolprogrammas jautājumam, 
tādējādi atjaunojot starptautisko uzticību 
Irānas kodolprogrammas mierīgajiem 
nolūkiem, vienlaikus ievērojot Irānas 
likumīgās tiesības izmantot kodolenerģiju
miermīlīgiem mērķiem; atbalsta Padomes 
divējādo pieeju, kuras mērķis ir rast 
diplomātisku risinājumu; atzinīgi vērtē
ANO Drošības padomes 
rezolūciju 1929(2010), ar ko sāk ceturto 
sankciju kārtu pret Irānas
kodolprogrammu, un ES, ASV, Japānas, 
Kanādas un Austrālijas paziņotos 
ierobežojošos papildu pasākumus; un 
stingri nosoda provocējošo un naidīgo 
retoriku, ko Irāna pastāvīgi vērš pret 
Izraēlu, un pauž īpašu nožēlu par 
prezidenta Mahmoud Ahmadinejad 
draudiem Izraēlas valsts pastāvēšanai; 
pauž nopietnas bažas par Irānas
mēģinājumiem panākt mērķi iegūt 
politisku ietekmi Afganistānā, ietekmējot 
vairāku politisku, ekonomisku un militāru
notikumu gaitu; uzsver, ka oficiālie 
divpusējie kontakti starp Eiropas 
Parlamenta un Irānas parlamenta Majlis 
delegāciju jāizmanto, lai risinātu arī 
cilvēktiesību jautājumus;

38. pilnībā atbalsta E3+3 apņemšanos 
iespējami drīz sarunu ceļā rast risinājumu 
Irānas kodolprogrammas jautājumam, 
tādējādi atjaunojot starptautisko uzticību 
Irānas kodolprogrammas mierīgajiem 
nolūkiem, vienlaikus ņemot vērā faktu, ka 
saskaņā ar vienu no Kodolieroču 
neizplatīšanas līguma galvenajiem 
principiem, Irānai ir tiesības bagātināt 
urānu miermīlīgiem nolūkiem un šādiem 
pašiem mērķiem saņemt tehnisko 
palīdzību; atbalsta Padomes divējādo 
pieeju, kuras mērķis ir rast diplomātisku 
risinājumu, jo tas ir vienīgais 
dzīvotspējīgais Irānas kodoljautājuma 
risinājums; atzinīgi vērtē ES 
kandidātvalsts Turcijas centienus, kuru 
mērķis ir sekmēt Irānas un E3+3 sarunas,
kā arī Irānas un Vīnes grupas sarunas;
pauž bažas par to, ka veidojas politisku, 
ekonomisku un militāru interešu 
izkārtojums, kas sekmē gatavošanos 
militāram uzbrukumam pret Irānu, 
uzsverot, ka neviena valsts nedrīkstētu 
rīkoties tādā veidā, kas radītu risku pret 
Irānu jebkādā veidā izmantot spēku;
nosoda Irānas prezidenta antisemītiskos 
izteikumus; atzinīgi vērtē Irānas 
konstruktīvo lomu infrastruktūras un 
ekonomikas atdzīvināšanā un no 
Afganistānas ievestu narkotiku 
tirdzniecības novēršanā; tomēr uzsver, ka 
ilgtspējīga miera un stabilitātes 
nodrošināšanai Afganistānā būs 
vajadzīgs, lai visas kaimiņvalstis atturētos 
no politiskas iejaukšanās šīs valsts dzīvē; 
uzsver, ka oficiālie divpusējie kontakti 
starp Eiropas Parlamenta un Irānas 
parlamenta Majlis delegāciju jāizmanto, lai 
risinātu arī cilvēktiesību jautājumus;
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Or. en

Grozījums Nr. 240
Willy Meyer, Sabine Lösing

Rezolūcijas priekšlikums
38. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

38. pilnībā atbalsta E3+3 apņemšanos 
iespējami drīz sarunu ceļā rast risinājumu 
Irānas kodolprogrammas jautājumam, 
tādējādi atjaunojot starptautisko uzticību 
Irānas kodolprogrammas mierīgajiem 
nolūkiem, vienlaikus ievērojot Irānas 
likumīgās tiesības izmantot kodolenerģiju 
miermīlīgiem mērķiem; atbalsta Padomes 
divējādo pieeju, kuras mērķis ir rast 
diplomātisku risinājumu; atzinīgi vērtē 
ANO Drošības padomes 
rezolūciju 1929(2010), ar ko sāk ceturto 
sankciju kārtu pret Irānas 
kodolprogrammu, un ES, ASV, Japānas, 
Kanādas un Austrālijas paziņotos 
ierobežojošos papildu pasākumus; un 
stingri nosoda provocējošo un naidīgo 
retoriku, ko Irāna pastāvīgi vērš pret 
Izraēlu, un pauž īpašu nožēlu par 
prezidenta Mahmoud Ahmadinejad 
draudiem Izraēlas valsts pastāvēšanai; 
pauž nopietnas bažas par Irānas 
mēģinājumiem panākt mērķi iegūt 
politisku ietekmi Afganistānā, ietekmējot 
vairāku politisku, ekonomisku un militāru 
notikumu gaitu; uzsver, ka oficiālie 
divpusējie kontakti starp Eiropas 
Parlamenta un Irānas parlamenta Majlis 
delegāciju jāizmanto, lai risinātu arī 
cilvēktiesību jautājumus;

38. pilnībā atbalsta E3+3 apņemšanos 
iespējami drīz sarunu ceļā rast risinājumu 
Irānas kodolprogrammas jautājumam, 
tādējādi atjaunojot starptautisko uzticību 
Irānas kodolprogrammas mierīgajiem 
nolūkiem, vienlaikus ievērojot Irānas 
likumīgās tiesības izmantot kodolenerģiju 
miermīlīgiem mērķiem; atbalsta Padomes 
pieeju, kuras mērķis ir rast diplomātisku 
risinājumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 241
María Muñiz De Urquiza

Rezolūcijas priekšlikums
38. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

38. pilnībā atbalsta E3+3 apņemšanos 
iespējami drīz sarunu ceļā rast risinājumu 
Irānas kodolprogrammas jautājumam,
tādējādi atjaunojot starptautisko uzticību 
Irānas kodolprogrammas mierīgajiem 
nolūkiem, vienlaikus ievērojot Irānas 
likumīgās tiesības izmantot kodolenerģiju 
miermīlīgiem mērķiem; atbalsta Padomes 
divējādo pieeju, kuras mērķis ir rast 
diplomātisku risinājumu; atzinīgi vērtē 
ANO Drošības padomes 
rezolūciju 1929(2010), ar ko sāk ceturto 
sankciju kārtu pret Irānas 
kodolprogrammu, un ES, ASV, Japānas, 
Kanādas un Austrālijas paziņotos 
ierobežojošos papildu pasākumus; un 
stingri nosoda provocējošo un naidīgo 
retoriku, ko Irāna pastāvīgi vērš pret 
Izraēlu, un pauž īpašu nožēlu par
prezidenta Mahmoud Ahmadinejad
draudiem Izraēlas valsts pastāvēšanai;
pauž nopietnas bažas par Irānas 
mēģinājumiem panākt mērķi iegūt 
politisku ietekmi Afganistānā, ietekmējot 
vairāku politisku, ekonomisku un militāru 
notikumu gaitu; uzsver, ka oficiālie 
divpusējie kontakti starp Eiropas 
Parlamenta un Irānas parlamenta Majlis 
delegāciju jāizmanto, lai risinātu arī 
cilvēktiesību jautājumus;

38. pilnībā atbalsta E3+3 apņemšanos 
iespējami drīz sarunu ceļā rast risinājumu 
Irānas kodolprogrammas jautājumam, 
tādējādi atjaunojot starptautisko uzticību 
Irānas kodolprogrammas mierīgajiem 
nolūkiem, vienlaikus ievērojot Irānas 
likumīgās tiesības izmantot kodolenerģiju 
miermīlīgiem mērķiem; atbalsta Padomes 
divējādo pieeju, kuras mērķis ir rast 
diplomātisku risinājumu; atzinīgi vērtē 
ANO Drošības padomes Rezolūciju
Nr. 1929(2010), ar ko sāk ceturto sankciju 
kārtu pret Irānas kodolprogrammu, un ES, 
ASV, Japānas, Kanādas un Austrālijas 
paziņotos ierobežojošos papildu 
pasākumus; asi nosoda Irānas prezidenta 
Mahmoud Ahmadinejad izteikto vēlēšanos 
Izraēlu „noslaucīt no zemes virsas” un 
antisemītisko retoriku, konkrēti 
Holokausta noliegšanu un pamatmērķi —
Izraēlas valsts leģitimitātes noliegšanu; 
vēlreiz apstiprina pilnu atbalstu Izraēlas
pastāvēšanai un divu valstu risinājumam 
attiecībā uz Palestīnu;

Or. en

Grozījums Nr. 242

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā
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Rezolūcijas priekšlikums
38. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

38. pilnībā atbalsta E3+3 apņemšanos
iespējami drīz sarunu ceļā rast risinājumu 
Irānas kodolprogrammas jautājumam, 
tādējādi atjaunojot starptautisko uzticību 
Irānas kodolprogrammas mierīgajiem 
nolūkiem, vienlaikus ievērojot Irānas 
likumīgās tiesības izmantot kodolenerģiju 
miermīlīgiem mērķiem; atbalsta Padomes 
divējādo pieeju, kuras mērķis ir rast 
diplomātisku risinājumu; atzinīgi vērtē
ANO Drošības padomes
rezolūciju 1929(2010), ar ko sāk ceturto 
sankciju kārtu pret Irānas 
kodolprogrammu, un ES, ASV, Japānas, 
Kanādas un Austrālijas paziņotos 
ierobežojošos papildu pasākumus; un 
stingri nosoda provocējošo un naidīgo 
retoriku, ko Irāna pastāvīgi vērš pret 
Izraēlu, un pauž īpašu nožēlu par 
prezidenta Mahmoud Ahmadinejad 
draudiem Izraēlas valsts pastāvēšanai; 
pauž nopietnas bažas par Irānas 
mēģinājumiem panākt mērķi iegūt 
politisku ietekmi Afganistānā, ietekmējot 
vairāku politisku, ekonomisku un militāru 
notikumu gaitu; uzsver, ka oficiālie
divpusējie kontakti starp Eiropas 
Parlamenta un Irānas parlamenta Majlis 
delegāciju jāizmanto, lai risinātu arī 
cilvēktiesību jautājumus;

38. pilnībā atbalsta E3+3 apņemšanos 
sarunu ceļā rast risinājumu Irānas 
kodolprogrammas jautājumam, tādējādi 
atjaunojot starptautisko uzticību Irānas 
kodolprogrammas mierīgajiem nolūkiem, 
vienlaikus ievērojot Irānas likumīgās 
tiesības izmantot kodolenerģiju 
miermīlīgiem mērķiem; atbalsta Padomes 
divējādo pieeju, kuras mērķis ir rast 
diplomātisku risinājumu; pauž nožēlu, ka 
bija nenovēršami jāpieņem ANO Drošības 
padomes Rezolūcija Nr. 1929(2010), ar ko 
sāk ceturto sankciju kārtu pret Irānas 
kodolprogrammu; pauž dziļu vilšanos par 
to, ka Irānā strauji aug skaitā izpildītie 
nāvessodi, kas pienācīgu tiesas procesu 
trūkuma dēļ ir pielīdzināmi nonāvēšanai 
bez tiesas sprieduma, un par to, ka 
joprojām sistemātiski tiek represēti 
pilsoņi, kuri tiecas pēc lielākas brīvības un
demokrātijas; pauž nožēlu par prezidenta
Mahmoud Ahmadinejad draudiem Izraēlas 
valsts pastāvēšanai un uzsver, ka oficiālie
savstarpējie kontakti starp Eiropas 
Parlamenta un Irānas parlamenta Majlis 
delegāciju jāizmanto, lai risinātu arī 
cilvēktiesību jautājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 243
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Georgios Koumoutsakos, Krzysztof 
Lisek

Rezolūcijas priekšlikums
38. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

38. pilnībā atbalsta E3+3 apņemšanos 
iespējami drīz sarunu ceļā rast risinājumu 
Irānas kodolprogrammas jautājumam, 
tādējādi atjaunojot starptautisko uzticību 
Irānas kodolprogrammas mierīgajiem 
nolūkiem, vienlaikus ievērojot Irānas 
likumīgās tiesības izmantot kodolenerģiju 
miermīlīgiem mērķiem; atbalsta Padomes 
divējādo pieeju, kuras mērķis ir rast 
diplomātisku risinājumu; atzinīgi vērtē 
ANO Drošības padomes 
rezolūciju 1929(2010), ar ko sāk ceturto 
sankciju kārtu pret Irānas 
kodolprogrammu, un ES, ASV, Japānas, 
Kanādas un Austrālijas paziņotos 
ierobežojošos papildu pasākumus; un 
stingri nosoda provocējošo un naidīgo 
retoriku, ko Irāna pastāvīgi vērš pret 
Izraēlu, un pauž īpašu nožēlu par 
prezidenta Mahmoud Ahmadinejad 
draudiem Izraēlas valsts pastāvēšanai; pauž 
nopietnas bažas par Irānas 
mēģinājumiem panākt mērķi iegūt 
politisku ietekmi Afganistānā, ietekmējot 
vairāku politisku, ekonomisku un militāru 
notikumu gaitu; uzsver, ka oficiālie 
divpusējie kontakti starp Eiropas 
Parlamenta un Irānas parlamenta Majlis 
delegāciju jāizmanto, lai risinātu arī 
cilvēktiesību jautājumus;

38. pilnībā atbalsta E3+3 apņemšanos 
iespējami drīz sarunu ceļā rast risinājumu 
Irānas kodolprogrammas jautājumam, 
tādējādi atjaunojot starptautisko uzticību 
Irānas kodolprogrammas mierīgajiem 
nolūkiem, vienlaikus ievērojot Irānas 
likumīgās tiesības izmantot kodolenerģiju 
miermīlīgiem mērķiem; atbalsta Padomes 
divējādo pieeju, kuras mērķis ir rast 
diplomātisku risinājumu; atzinīgi vērtē 
ANO Drošības padomes 
Rezolūciju Nr. 1929(2010), ar ko sāk 
ceturto sankciju kārtu pret Irānas 
kodolprogrammu, un ES, ASV, Japānas, 
Kanādas un Austrālijas paziņotos 
ierobežojošos papildu pasākumus; un 
stingri nosoda provocējošo un naidīgo 
retoriku, ko Irāna pastāvīgi vērš pret 
Izraēlu, un pauž īpašu nožēlu par 
prezidenta Mahmoud Ahmadinejad 
draudiem Izraēlas valsts pastāvēšanai; 
uzsver, ka oficiālie divpusējie kontakti 
starp Eiropas Parlamenta un Irānas 
parlamenta Majlis delegāciju jāizmanto, lai 
risinātu arī cilvēktiesību jautājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 244
Tunne Kelam

Rezolūcijas priekšlikums
38. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

38. pilnībā atbalsta E3+3 apņemšanos 
iespējami drīz sarunu ceļā rast risinājumu 

38. pilnībā atbalsta E3+3 apņemšanos 
iespējami drīz sarunu ceļā rast risinājumu 
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Irānas kodolprogrammas jautājumam, 
tādējādi atjaunojot starptautisko uzticību 
Irānas kodolprogrammas mierīgajiem 
nolūkiem, vienlaikus ievērojot Irānas 
likumīgās tiesības izmantot kodolenerģiju 
miermīlīgiem mērķiem; atbalsta Padomes 
divējādo pieeju, kuras mērķis ir rast 
diplomātisku risinājumu; atzinīgi vērtē 
ANO Drošības padomes 
rezolūciju 1929(2010), ar ko sāk ceturto 
sankciju kārtu pret Irānas 
kodolprogrammu, un ES, ASV, Japānas, 
Kanādas un Austrālijas paziņotos 
ierobežojošos papildu pasākumus; un 
stingri nosoda provocējošo un naidīgo 
retoriku, ko Irāna pastāvīgi vērš pret 
Izraēlu, un pauž īpašu nožēlu par 
prezidenta Mahmoud Ahmadinejad 
draudiem Izraēlas valsts pastāvēšanai; pauž 
nopietnas bažas par Irānas mēģinājumiem 
panākt mērķi iegūt politisku ietekmi 
Afganistānā, ietekmējot vairāku politisku, 
ekonomisku un militāru notikumu gaitu; 
uzsver, ka oficiālie divpusējie kontakti 
starp Eiropas Parlamenta un Irānas 
parlamenta Majlis delegāciju jāizmanto, lai 
risinātu arī cilvēktiesību jautājumus;

Irānas kodolprogrammas jautājumam, 
tādējādi atjaunojot starptautisko uzticību 
Irānas kodolprogrammas mierīgajiem 
nolūkiem; atbalsta Padomes divējādo 
pieeju, kuras mērķis ir rast diplomātisku 
risinājumu; atzinīgi vērtē ANO Drošības 
padomes Rezolūciju Nr. 1929(2010), ar ko 
sāk ceturto sankciju kārtu pret Irānas 
kodolprogrammu, un ES, ASV, Japānas, 
Kanādas un Austrālijas paziņotos 
ierobežojošos papildu pasākumus; un 
stingri nosoda provocējošo un naidīgo 
retoriku, ko Irāna pastāvīgi vērš pret 
Izraēlu, un pauž īpašu nožēlu par 
prezidenta Mahmoud Ahmadinejad 
draudiem Izraēlas valsts pastāvēšanai; pauž 
nopietnas bažas par Irānas mēģinājumiem 
panākt mērķi iegūt politisku ietekmi 
Afganistānā, ietekmējot vairāku politisku, 
ekonomisku un militāru notikumu gaitu; 
uzsver, ka oficiālie savstarpējie kontakti 
starp Eiropas Parlamenta un Irānas 
parlamenta Majlis delegāciju jāizmanto, lai
risinātu arī cilvēktiesību jautājumus, un 
tajos ir jāizvirza nosacījums brīvi 
apmeklēt politieslodzītos un cilvēktiesību 
aktīvistus; mudina Irānas režīmu 
atturēties no iejaukšanās Irākas iekšējās 
lietās;

Or. en

Grozījums Nr. 245
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
38. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

38. pilnībā atbalsta E3+3 apņemšanos 
iespējami drīz sarunu ceļā rast risinājumu 
Irānas kodolprogrammas jautājumam, 
tādējādi atjaunojot starptautisko uzticību 
Irānas kodolprogrammas mierīgajiem 
nolūkiem, vienlaikus ievērojot Irānas 

38. pilnībā atbalsta E3+3 apņemšanos 
iespējami drīz sarunu ceļā rast risinājumu 
Irānas kodolprogrammas jautājumam, 
tādējādi atjaunojot starptautisko uzticību 
Irānas kodolprogrammas mierīgajiem 
nolūkiem, vienlaikus ievērojot Irānas 
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likumīgās tiesības izmantot kodolenerģiju 
miermīlīgiem mērķiem; atbalsta Padomes 
divējādo pieeju, kuras mērķis ir rast 
diplomātisku risinājumu; atzinīgi vērtē 
ANO Drošības padomes 
rezolūciju 1929(2010), ar ko sāk ceturto 
sankciju kārtu pret Irānas 
kodolprogrammu, un ES, ASV, Japānas, 
Kanādas un Austrālijas paziņotos 
ierobežojošos papildu pasākumus; un 
stingri nosoda provocējošo un naidīgo 
retoriku, ko Irāna pastāvīgi vērš pret 
Izraēlu, un pauž īpašu nožēlu par 
prezidenta Mahmoud Ahmadinejad 
draudiem Izraēlas valsts pastāvēšanai; pauž 
nopietnas bažas par Irānas mēģinājumiem 
panākt mērķi iegūt politisku ietekmi 
Afganistānā, ietekmējot vairāku politisku, 
ekonomisku un militāru notikumu gaitu; 
uzsver, ka oficiālie divpusējie kontakti 
starp Eiropas Parlamenta un Irānas 
parlamenta Majlis delegāciju jāizmanto, lai 
risinātu arī cilvēktiesību jautājumus;

likumīgās tiesības izmantot kodolenerģiju 
miermīlīgiem mērķiem; atbalsta Padomes 
divējādo pieeju, kuras mērķis ir rast 
diplomātisku risinājumu; atzinīgi vērtē 
ANO Drošības padomes 
Rezolūciju Nr. 1929(2010), ar ko sāk 
ceturto sankciju kārtu pret Irānas 
kodolprogrammu, un ES, ASV, Japānas, 
Kanādas un Austrālijas paziņotos 
ierobežojošos papildu pasākumus; un 
stingri nosoda provocējošo un naidīgo 
retoriku, ko Irāna pastāvīgi vērš pret 
Izraēlu, un pauž īpašu nožēlu par 
prezidenta Mahmoud Ahmadinejad 
draudiem Izraēlas valsts pastāvēšanai; pauž 
nopietnas bažas par Irānas mēģinājumiem 
panākt mērķi iegūt politisku ietekmi 
Afganistānā, ietekmējot vairāku politisku, 
ekonomisku un militāru notikumu gaitu; 
uzsver, ka jebkādi oficiāli savstarpēji
kontakti starp Eiropas Parlamenta un 
Irānas parlamenta Majlis delegāciju 
jāizmanto, lai risinātu arī cilvēktiesību 
jautājumus, un tajos jāpaver iespēja 
delegācijām brīvi sadarboties ar pilnu 
politisko uzskatu spektru;

Or. en

Grozījums Nr. 246
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
38. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

38. pilnībā atbalsta E3+3 apņemšanos 
iespējami drīz sarunu ceļā rast risinājumu 
Irānas kodolprogrammas jautājumam, 
tādējādi atjaunojot starptautisko uzticību 
Irānas kodolprogrammas mierīgajiem 
nolūkiem, vienlaikus ievērojot Irānas 
likumīgās tiesības izmantot kodolenerģiju 
miermīlīgiem mērķiem; atbalsta Padomes 
divējādo pieeju, kuras mērķis ir rast 

38. pilnībā atbalsta E3+3 apņemšanos 
iespējami drīz sarunu ceļā rast risinājumu 
Irānas kodolprogrammas jautājumam, lai 
atjaunotu starptautisko uzticību Irānas 
kodolprogrammas mierīgajiem nolūkiem, 
vienlaikus ievērojot Irānas likumīgās 
tiesības izmantot kodolenerģiju 
miermīlīgiem mērķiem; atbalsta Padomes 
divējādo pieeju, kuras mērķis ir rast 
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diplomātisku risinājumu; atzinīgi vērtē 
ANO Drošības padomes 
rezolūciju 1929(2010), ar ko sāk ceturto 
sankciju kārtu pret Irānas 
kodolprogrammu, un ES, ASV, Japānas, 
Kanādas un Austrālijas paziņotos 
ierobežojošos papildu pasākumus; un 
stingri nosoda provocējošo un naidīgo 
retoriku, ko Irāna pastāvīgi vērš pret 
Izraēlu, un pauž īpašu nožēlu par 
prezidenta Mahmoud Ahmadinejad 
draudiem Izraēlas valsts pastāvēšanai; pauž 
nopietnas bažas par Irānas 
mēģinājumiem panākt mērķi iegūt 
politisku ietekmi Afganistānā, ietekmējot 
vairāku politisku, ekonomisku un militāru 
notikumu gaitu; uzsver, ka oficiālie 
divpusējie kontakti starp Eiropas 
Parlamenta un Irānas parlamenta Majlis
delegāciju jāizmanto, lai risinātu arī 
cilvēktiesību jautājumus;

diplomātisku risinājumu; atzinīgi vērtē 
ANO Drošības padomes Rezolūciju
Nr. 1929(2010), ar ko sāk ceturto sankciju 
kārtu pret Irānas kodolprogrammu, un ES, 
ASV, Japānas, Kanādas un Austrālijas 
paziņotos ierobežojošos papildu 
pasākumus; uzsver, ka kodoljautājumu 
nevar atrisināt uz tā rēķina, ka tiktu 
ierobežots ES atbalsts Irānas pilsoniskajai 
sabiedrībai un tās taisnīgajām prasībām 
pēc vispārējas cilvēktiesību ievērošanas 
un patiesi demokrātiskām vēlēšanām;  un 
stingri nosoda provocējošo un naidīgo 
retoriku, ko Irāna pastāvīgi vērš pret 
Izraēlu, un pauž īpašu nožēlu par 
prezidenta Mahmoud Ahmadinejad 
draudiem Izraēlas valsts pastāvēšanai; 
uzsver, ka oficiālie divpusējie kontakti 
starp Eiropas Parlamenta un Irānas 
parlamenta Majlis delegāciju jāizmanto, lai 
risinātu arī cilvēktiesību jautājumus, un kā 
līdzeklis Irānas pilsoniskās sabiedrības 
nostiprināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 247
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. pauž gandarījumu, ka aktivizējas 
nozaru dialogs ar Ķīnu un prasa kopīgiem 
spēkiem saskaņoti risināt strīdīgos 
jautājumus, kas tika uzsvērti nesenajā ES 
un Ķīnas augstākā līmeņa sanāksmē; tomēr 
pauž nožēlu, ka panākumi kvalitatīvākas 
ekonomiskās un juridiskās pārvaldības 
veidošanā nekādā mērā nav radījuši 
gatavību risināt pastāvīgos smagos un 
regulāros cilvēktiesību pārkāpumus šajā 
valstī; uzsver, ka gan no ekonomikas 
viedokļa, gan no starptautisko forumu 

39. pauž gandarījumu, ka aktivizējas 
nozaru dialogs ar Ķīnu un prasa kopīgiem 
spēkiem saskaņoti risināt strīdīgos 
jautājumus, kas tika uzsvērti nesenajā ES 
un Ķīnas augstākā līmeņa sanāksmē; tomēr 
pauž nožēlu, ka panākumi kvalitatīvākas 
ekonomiskās un juridiskās pārvaldības 
veidošanā nekādā mērā nav radījuši 
gatavību risināt pastāvīgos smagos un 
regulāros cilvēktiesību pārkāpumus šajā 
valstī;
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sadarbības viedokļa joprojām ārkārtīgi 
svarīgas ir attiecības ar Japānu — valsti, 
kura atbalsta ES demokrātiskās vērtības 
un rūpes par cilvēktiesību ievērošanu, —
un ka Ķīnai pievērstā pašreizējā uzmanība 
nedrīkst nomākt vajadzīgos centienus 
aktivizēt sadarbību ar Japānu un likvidēt 
atlikušos ekonomiskās mijiedarbības 
šķēršļus;

Or. en

Grozījums Nr. 248
Maria Eleni Koppa

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. pauž gandarījumu, ka aktivizējas 
nozaru dialogs ar Ķīnu un prasa kopīgiem 
spēkiem saskaņoti risināt strīdīgos 
jautājumus, kas tika uzsvērti nesenajā ES 
un Ķīnas augstākā līmeņa sanāksmē; tomēr 
pauž nožēlu, ka panākumi kvalitatīvākas 
ekonomiskās un juridiskās pārvaldības 
veidošanā nekādā mērā nav radījuši 
gatavību risināt pastāvīgos smagos un 
regulāros cilvēktiesību pārkāpumus šajā 
valstī; uzsver, ka gan no ekonomikas 
viedokļa, gan no starptautisko forumu 
sadarbības viedokļa joprojām ārkārtīgi 
svarīgas ir attiecības ar Japānu — valsti, 
kura atbalsta ES demokrātiskās vērtības 
un rūpes par cilvēktiesību ievērošanu, —
un ka Ķīnai pievērstā pašreizējā uzmanība 
nedrīkst nomākt vajadzīgos centienus 
aktivizēt sadarbību ar Japānu un likvidēt 
atlikušos ekonomiskās mijiedarbības 
šķēršļus;

39. pauž gandarījumu, ka aktivizējas 
nozaru dialogs ar Ķīnu un prasa kopīgiem 
spēkiem saskaņoti risināt strīdīgos 
jautājumus, kas tika uzsvērti nesenajā ES 
un Ķīnas augstākā līmeņa sanāksmē; tomēr 
pauž nožēlu, ka panākumi kvalitatīvākas 
ekonomiskās un juridiskās pārvaldības 
veidošanā nekādā mērā nav radījuši 
gatavību risināt pastāvīgos smagos un 
regulāros cilvēktiesību pārkāpumus šajā 
valstī;

Or. en
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Grozījums Nr. 249
Tunne Kelam

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. pauž gandarījumu, ka aktivizējas 
nozaru dialogs ar Ķīnu un prasa kopīgiem 
spēkiem saskaņoti risināt strīdīgos 
jautājumus, kas tika uzsvērti nesenajā ES 
un Ķīnas augstākā līmeņa sanāksmē; tomēr 
pauž nožēlu, ka panākumi kvalitatīvākas 
ekonomiskās un juridiskās pārvaldības 
veidošanā nekādā mērā nav radījuši 
gatavību risināt pastāvīgos smagos un
regulāros cilvēktiesību pārkāpumus šajā 
valstī; uzsver, ka gan no ekonomikas 
viedokļa, gan no starptautisko forumu 
sadarbības viedokļa joprojām ārkārtīgi 
svarīgas ir attiecības ar Japānu — valsti, 
kura atbalsta ES demokrātiskās vērtības un 
rūpes par cilvēktiesību ievērošanu, — un 
ka Ķīnai pievērstā pašreizējā uzmanība 
nedrīkst nomākt vajadzīgos centienus 
aktivizēt sadarbību ar Japānu un likvidēt 
atlikušos ekonomiskās mijiedarbības 
šķēršļus;

39. pauž gandarījumu, ka aktivizējas 
nozaru dialogs ar Ķīnu un prasa kopīgiem 
spēkiem saskaņoti risināt strīdīgos 
jautājumus, kas tika uzsvērti nesenajā ES 
un Ķīnas augstākā līmeņa sanāksmē;
atzinīgi vērtē panākumus kvalitatīvākas 
ekonomiskās un tiesiskās pārvaldības 
veidošanā; pauž dziļas bažas par to, ka 
valstī joprojām notiek smagi un regulāri
cilvēktiesību pārkāpumi un ka tiek 
apspiesta tibetiešu, uiguru un mongoļu 
nacionālā identitāte un kultūra, un aicina 
PV/AP aktivizēt dialogu par 
cilvēktiesībām un raudzīties, lai 
cilvēktiesību jautājumi pastāvīgi būtu 
darba kārtībā; uzsver, ka gan no 
ekonomikas viedokļa, gan no starptautisko 
forumu sadarbības viedokļa joprojām 
ārkārtīgi svarīgas ir attiecības ar Japānu —
valsti, kura atbalsta ES demokrātiskās 
vērtības un rūpes par cilvēktiesību 
ievērošanu, — un ka Ķīnai pievērstā 
pašreizējā uzmanība nedrīkst nomākt 
vajadzīgos centienus aktivizēt sadarbību ar 
Japānu un likvidēt atlikušos ekonomiskās 
mijiedarbības šķēršļus;

Or. en

Grozījums Nr. 250
Nirj Deva

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. pauž gandarījumu, ka aktivizējas 39. pauž gandarījumu, ka Ķīnu aktīvāk 
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nozaru dialogs ar Ķīnu un prasa kopīgiem 
spēkiem saskaņoti risināt strīdīgos 
jautājumus, kas tika uzsvērti nesenajā ES 
un Ķīnas augstākā līmeņa sanāksmē; tomēr 
pauž nožēlu, ka panākumi kvalitatīvākas 
ekonomiskās un juridiskās pārvaldības 
veidošanā nekādā mērā nav radījuši 
gatavību risināt pastāvīgos smagos un 
regulāros cilvēktiesību pārkāpumus šajā 
valstī; uzsver, ka gan no ekonomikas 
viedokļa, gan no starptautisko forumu 
sadarbības viedokļa joprojām ārkārtīgi 
svarīgas ir attiecības ar Japānu — valsti, 
kura atbalsta ES demokrātiskās vērtības un 
rūpes par cilvēktiesību ievērošanu, — un 
ka Ķīnai pievērstā pašreizējā uzmanība 
nedrīkst nomākt vajadzīgos centienus 
aktivizēt sadarbību ar Japānu un likvidēt 
atlikušos ekonomiskās mijiedarbības 
šķēršļus;

apmeklē oficiālas delegācijas, kuru 
kopskaits pagājušajā gadā bija 322, un 
prasa kopīgiem spēkiem saskaņoti risināt 
strīdīgos jautājumus, kas tika uzsvērti 
nesenajā ES un Ķīnas augstākā līmeņa 
sanāksmē; tomēr pauž nožēlu, ka panākumi 
kvalitatīvākas ekonomiskās un tiesiskās
pārvaldības veidošanā nekādā mērā nav 
radījuši gatavību risināt pastāvīgos smagos 
un regulāros cilvēktiesību pārkāpumus šajā 
valstī; uzsver, ka gan no ekonomikas 
viedokļa, gan no starptautisko forumu 
sadarbības viedokļa joprojām ārkārtīgi 
svarīgas ir attiecības ar Japānu — valsti, 
kura atbalsta ES demokrātiskās vērtības un 
rūpes par cilvēktiesību ievērošanu, — un 
ka Ķīnai pievērstā pašreizējā uzmanība 
nedrīkst nomākt vajadzīgos centienus 
aktivizēt sadarbību ar Japānu un likvidēt 
atlikušos ekonomiskās mijiedarbības 
šķēršļus;

Or. en

Grozījums Nr. 251
Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Mario Mauro, Charles Tannock, Fiorello 
Provera, Norica Nicolai, Graham Watson

Rezolūcijas priekšlikums
39.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39.a atzinīgi vērtē rīcību Taivānas 
šauruma abos krastos, kuras rezultātā 
2010. gada jūnijā tika parakstīts 
pamatlīgums par ekonomisko sadarbību 
(ECFA) un nolīgums par intelektuālā 
īpašuma tiesībām; ņemot vērā, ka 
ekonomisko attiecību paplašināšanās 
starp abiem šauruma krastiem ir gan abu 
pušu, gan ES interesēs, stingri atbalsta 
ES un Taivānas ekonomisko sakaru 
pastiprināšanu un ekonomiskās 
sadarbības nolīguma parakstīšanu starp 
ES un Taivānu; atkārtoti uzsver stingru 
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viedokli, ka jāatbalsta saturīga Taivānas 
līdzdalība attiecīgās starptautiskās 
organizācijās un pasākumos, piemēram, 
ANO Vispārējā konvencijā par klimata 
pārmaiņām, PVO un Starptautiskajā 
Civilās aviācijas organizācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 252
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Rezolūcijas priekšlikums
39.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39.a uzteic ES lēmumu Taivānas 
pilsoņiem noteikt bezvīzu režīmu, kas 
sekmēs ES un Taivānas savstarpējo 
tirdzniecību un investīcijas, kā arī cilvēku 
savstarpējos kontaktus; atzinīgi vērtē 
Taivānas šauruma abu krastu 
samierināšanos, kā rezultātā ir parakstīti 
15 nolīgumi, no kuriem īpaši nozīmīgs ir 
2010. gada jūnijā parakstītais 
pamatnolīgums par ekonomisko 
sadarbību; mudina turpmāk arvien 
padziļināt ES un Taivānas ekonomiskās 
attiecības un parakstīt ekonomiskās 
sadarbības nolīgumu starp ES un 
Taivānu; atkārtoti uzsver, ka stingri 
atbalsta saturīgu Taivānas līdzdalību 
novērotāja statusā attiecīgās 
starptautiskās organizācijās, piemēram, 
ANO Vispārējā konvencijā par klimata 
pārmaiņām, PVO un Starptautiskajā 
Civilās aviācijas organizācijā;

Or. en
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Grozījums Nr. 253
Maria Eleni Koppa

Rezolūcijas priekšlikums
39.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39.a uzsver, ka gan no ekonomikas 
viedokļa, gan no starptautisko forumu 
sadarbības viedokļa joprojām ārkārtīgi 
svarīgas ir attiecības ar Japānu — valsti, 
kura atbalsta ES demokrātiskās vērtības 
un rūpes par cilvēktiesību ievērošanu; 
uzsver, ka arī turpmāk jācenšas aktivizēt 
sadarbību ar Japānu un likvidēt atlikušos 
ekonomiskās mijiedarbības šķēršļus;

Or. en

Grozījums Nr. 254
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
39.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39.a norāda, ka gan no ekonomikas 
viedokļa, gan no starptautisko forumu 
sadarbības viedokļa joprojām ārkārtīgi 
svarīgas ir attiecības ar Japānu — valsti, 
kura atbalsta ES demokrātiskās vērtības 
un rūpes par cilvēktiesību ievērošanu, —
un ka Ķīnai pievērstā pašreizējā uzmanība 
nedrīkst nomākt vajadzīgos centienus 
aktivizēt sadarbību ar Japānu un likvidēt 
atlikušos ekonomiskās mijiedarbības 
šķēršļus;

Or. en

Grozījums Nr. 255
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Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
40. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

40. uzteic Indijas iesaistīšanos 
starptautiskās darbībās, proti,
Afganistānā un operācijā „Atalanta”;
aicina daudz vairāk sadarboties globālās 
ekonomikas pārvaldības, demokrātijas un
cilvēktiesību veicināšanas jautājumu 
risināšanā; cer uz būtisku progresu
pašreizējās sarunās par brīvās 
tirdzniecības nolīgumu; sagaida, ka, lai 
panāktu konkrētus rezultātus, stratēģiskā 
partnerība ar Indiju tiks izveidota saskaņā 
ar kopīgo rīcības plānu;

40. atzinīgi vērtē to, ka Indija aktīvāk 
sadarbojas daudzpusējā līmenī,
piemēram, ANO misijā pirātisma 
izskaušanai; aicina ciešāk sadarboties
kodolatbruņošanās, klimata pārmaiņu,
globālās ekonomikas pārvaldības, 
demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma
veicināšanas jautājumu risināšanā; ļoti 
atzinīgi vērtē Indijas izcilo attīstību 
pēdējos gados, tomēr pauž bažas par to, ka 
šī valsts joprojām ir rekordiste attiecībā to 
cilvēku skaitu, kas dzīvo zem absolūtās 
nabadzības līmeņa, un ka turpinās 
diskriminācija, kuras pamatā ir kastu 
sistēma; uzsver, ka ir svarīgi, lai
pašreizējās sarunas par brīvās 
tirdzniecības nolīgumu nekādā veidā 
nekavētu centienus, piemēram, ar lētu 
ģenērisko zāļu ražošanas starpniecību, 
mazināt nabadzību Indijā un citur 
pasaulē;sagaida, ka, lai panāktu konkrētus 
rezultātus, stratēģiskā partnerība ar Indiju 
tiks izveidota saskaņā ar kopīgo rīcības 
plānu;

Or. en

Grozījums Nr. 256
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
40. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

40. uzteic Indijas iesaistīšanos 
starptautiskās darbībās, proti, Afganistānā 
un operācijā „Atalanta”; aicina daudz

40. atzīst, ka Indijai ir ļoti liela nozīme kā 
reģiona jaunās tirgus ekonomikas valstij 
un kā varenam demokrātiskam Eiropas 
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vairāk sadarboties globālās ekonomikas 
pārvaldības, demokrātijas un cilvēktiesību 
veicināšanas jautājumu risināšanā; cer uz 
būtisku progresu pašreizējās sarunās par 
brīvās tirdzniecības nolīgumu; sagaida, 
ka, lai panāktu konkrētus rezultātus, 
stratēģiskā partnerība ar Indiju tiks 
izveidota saskaņā ar kopīgo rīcības plānu;

partnerim; sagaida, ka drīz tiks noslēgts 
un parakstīts nolīgums par brīvo 
tirdzniecību; uzteic Indijas iesaistīšanos 
starptautiskās darbībās, proti, Afganistānā 
un operācijā „Atalanta”; aicina vairāk 
sadarboties globālās ekonomikas 
pārvaldības, demokrātijas un cilvēktiesību 
veicināšanas jautājumu risināšanā; sagaida, 
ka, lai panāktu konkrētus rezultātus, 
stratēģiskā partnerība ar Indiju tiks 
izveidota saskaņā ar kopīgo rīcības plānu;

Or. en

Grozījums Nr. 257
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
40. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

40. uzteic Indijas iesaistīšanos 
starptautiskās darbībās, proti, Afganistānā 
un operācijā „Atalanta”; aicina daudz
vairāk sadarboties globālās ekonomikas 
pārvaldības, demokrātijas un cilvēktiesību 
veicināšanas jautājumu risināšanā; cer uz 
būtisku progresu pašreizējās sarunās par 
brīvās tirdzniecības nolīgumu; sagaida, ka, 
lai panāktu konkrētus rezultātus, 
stratēģiskā partnerība ar Indiju tiks 
izveidota saskaņā ar kopīgo rīcības plānu;

40. uzteic Indijas sadarbību ar ES,
konkrēti Afganistānā un operācijā
„Atalanta”; aicina vairāk sadarboties 
globālās ekonomikas pārvaldības, 
demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanas
(konkrēti rodot risinājumu Kašmiras 
konfliktam) un klimata pārmaiņu 
jautājumu risināšanā; cer uz būtisku 
progresu pašreizējās sarunās par brīvās 
tirdzniecības nolīgumu; sagaida, ka, lai 
panāktu konkrētus rezultātus, stratēģiskā 
partnerība ar Indiju tiks izveidota saskaņā 
ar kopīgo rīcības plānu;

Or. en

Grozījums Nr. 258
Andrew Duff, Kristiina Ojuland

Rezolūcijas priekšlikums
40. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

40. uzteic Indijas iesaistīšanos 
starptautiskās darbībās, proti, Afganistānā 
un operācijā „Atalanta”; aicina daudz 
vairāk sadarboties globālās ekonomikas 
pārvaldības, demokrātijas un cilvēktiesību 
veicināšanas jautājumu risināšanā; cer uz 
būtisku progresu pašreizējās sarunās par 
brīvās tirdzniecības nolīgumu; sagaida, ka, 
lai panāktu konkrētus rezultātus, 
stratēģiskā partnerība ar Indiju tiks 
izveidota saskaņā ar kopīgo rīcības plānu;

40. uzteic Indijas iesaistīšanos 
starptautiskās darbībās, proti, Afganistānā 
un operācijā „Atalanta”; aicina daudz 
vairāk sadarboties globālās ekonomikas 
pārvaldības, demokrātijas un cilvēktiesību 
veicināšanas (jo īpaši Kašmirā) jautājumu 
risināšanā; cer uz būtisku progresu 
pašreizējās sarunās par brīvās tirdzniecības 
nolīgumu; sagaida, ka, lai panāktu 
konkrētus rezultātus, stratēģiskā partnerība 
ar Indiju tiks izveidota saskaņā ar kopīgo 
rīcības plānu;

Or. en

Grozījums Nr. 259
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
41. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

41. pauž stingru atbalstu un pamudinājumu 
partnerībām ar Āfrikas Savienību (ĀS) un 
citām Āfrikas reģionālajām organizācijām 
Āfrikas kontinenta stabilitātes un drošības 
problēmu risināšanā un progresa 
nodrošināšanā citās tādās svarīgās jomās kā 
demokrātiska pārvaldība, cilvēktiesības, 
klimata pārmaiņas un Tūkstošgades 
attīstības mērķi; uzskata, ka, paplašinoties 
ĀS tiesībām un pilnvarām Āfrikas 
kontinenta drošības un stabilitātes 
jautājumu risināšanā, jo īpaši saistībā ar 
miera uzturēšanas misijām, ir jākonsolidē 
iestāžu veidošanas un lēmumu 
pieņemšanas procesi ĀS un ka ES šajā 
saistībā jāpalīdz ĀS;

41. pauž stingru atbalstu un pamudinājumu 
partnerībām ar Āfrikas Savienību (ĀS) un 
citām Āfrikas reģionālajām organizācijām 
Āfrikas kontinenta stabilitātes un drošības 
problēmu risināšanā un progresa 
nodrošināšanā citās tādās svarīgās jomās kā 
demokrātiska pārvaldība, cilvēktiesības, 
klimata pārmaiņas un Tūkstošgades 
attīstības mērķi; uzskata, ka, paplašinoties 
ĀS tiesībām un pilnvarām Āfrikas 
kontinenta drošības un stabilitātes 
jautājumu risināšanā, jo īpaši saistībā ar 
miera uzturēšanas misijām, ir jākonsolidē 
iestāžu veidošanas un lēmumu 
pieņemšanas procesi ĀS un ka ES šajā 
saistībā jāpalīdz ĀS; mudina PV/AP un 
dalībvalstis pienācīgi īstenot cilvēktiesību 
klauzulu, kas ietverta Kotonū nolīgumā, 
kurš reglamentē ES un ĀKK valstu 
attiecības; aicina ES mudināt Eritreju un 
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Etiopiju atrisināt robežu strīdu;

Or. en

Grozījums Nr. 260
Willy Meyer, Sabine Lösing

Rezolūcijas priekšlikums
42. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

42. atbalsta lēmumu izstrādāt visaptverošu 
ES pieeju attiecībām ar Āfrikas raga 
reģionu, drošības politiku saistot ar 
attīstību, tiesiskumu, cilvēktiesību 
ievērošanu, ar dzimumu saistītiem 
aspektiem un starptautiskajām 
humanitārajām tiesībām, lai, ietverot 
visus ES instrumentus, sniegtu ilgtermiņa 
risinājumus;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 261
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
42. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

42. atbalsta lēmumu izstrādāt visaptverošu 
ES pieeju attiecībām ar Āfrikas raga 
reģionu, drošības politiku saistot ar 
attīstību, tiesiskumu, cilvēktiesību 
ievērošanu, ar dzimumu saistītiem 
aspektiem un starptautiskajām 
humanitārajām tiesībām, lai, ietverot visus 
ES instrumentus, sniegtu ilgtermiņa 
risinājumus;

42. atbalsta lēmumu izstrādāt visaptverošu 
ES pieeju attiecībām ar Āfrikas raga 
reģionu, palīdzot Somālijā atjaunot valsts 
institūcijas, cilvēkdrošības politiku saistot 
ar attīstību, tiesiskumu, cilvēktiesību un 
sieviešu tiesību ievērošanu, ar dzimumu 
saistītiem aspektiem un starptautiskajām 
humanitārajām tiesībām, lai, ietverot visus 
ES instrumentus, sniegtu ilgtermiņa 
risinājumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 262
Willy Meyer, Sabine Lösing

Rezolūcijas priekšlikums
42.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

42.a norāda, ka kopš EUNAVFOR 
operācijas „Atalanta” sākšanas 
uzbrukumi ir kļuvuši biežāki, 
vardarbīgāki un ir paplašinājušies 
dienvidu virzienā; tādēļ aicina Padomi un 
Komisiju pārskatīt savu stratēģiju un 
pievērsties patiesajiem cēloņiem — galējai 
nabadzībai, nelegālai zvejai un toksisko 
atkritumu izgāšanai, ko veic 
industrializētās valstis, kā arī trešo pušu 
īstenotajai Somālijas un kopumā visa 
reģiona destabilizācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 263
György Schöpflin

Rezolūcijas priekšlikums
43. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

43. atzinīgi vērtē ES gatavību atbalstīt 
Vispārējā miera nolīguma īstenošanu 
Sudānā mierīgā ceļā un veltīt pūles 
ilglaicīgas stabilitātes nodrošināšanai 
reģionā; vienlaikus uzsver, ka jāatjauno 
centieni novērst nedrošo stāvokli Dārfūrā 
un panākt vienošanos par ilgstošu mieru;

43. atzinīgi vērtē ES gatavību atbalstīt 
Vispārējā miera nolīguma īstenošanu 
Sudānā mierīgā ceļā un veltīt pūles 
ilglaicīgas stabilitātes nodrošināšanai 
reģionā; vienlaikus uzsver, ka jāatjauno 
centieni novērst nedrošo stāvokli Dārfūrā 
un panākt vienošanos par ilgstošu mieru;
uzskata, ka gaidāmā Dienvidsudānas 
neatkarība ietekmēs kultūras ziņā sašķelto 
valstu stabilitāti un radīs problēmas, ko 
PV/AP jābūt gatavai risināt;

Or. en
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Grozījums Nr. 264
María Muñiz De Urquiza

Rezolūcijas priekšlikums
43. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

43. atzinīgi vērtē ES gatavību atbalstīt 
Vispārējā miera nolīguma īstenošanu 
Sudānā mierīgā ceļā un veltīt pūles 
ilglaicīgas stabilitātes nodrošināšanai 
reģionā; vienlaikus uzsver, ka jāatjauno 
centieni novērst nedrošo stāvokli Dārfūrā 
un panākt vienošanos par ilgstošu mieru;

43. atzinīgi vērtē ES gatavību atbalstīt 
Vispārējā miera nolīguma īstenošanu 
Sudānā mierīgā ceļā un veltīt pūles 
ilglaicīgas stabilitātes nodrošināšanai 
reģionā; vienlaikus uzsver, ka jāatjauno 
centieni novērst nedrošo stāvokli Dārfūrā 
un panākt vienošanos par ilgstošu mieru;
apsveic Sudānas tautu ar netraucētu 
Dienvidsudānas referenduma norisi, ko 
apstiprinājusi ES vēlēšanu novērošanas 
misija; aicina ES joprojām atbalstīt pušu 
centienus panākt virzību attiecībā uz 
vispusīgā miera līguma neatrisinātajiem 
jautājumiem, īpašu uzmanību pievēršot 
bēgļu un atpakaļnosūtīto personu 
stāvoklim, un apsvērt, kādi pasākumi ir 
vajadzīgi, lai pēc referenduma būtu 
nodrošinātas ilgtspējīgas attiecības starp 
valsts ziemeļu un dienvidu daļām; 

Or. es

Grozījums Nr. 265
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Rezolūcijas priekšlikums
45. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45. uzskata, ka Eiropas Savienībai Sāhelas 
reģiona drošības un stabilitātes problēmas 
jārisina ar visaptverošu pieeju, lai, 
izmantojot visus attiecīgos ES 
instrumentus, izskaustu nabadzību, 

45. uzskata, ka Eiropas Savienībai Sāhelas 
reģiona drošības un stabilitātes problēmas 
jārisina ar visaptverošu pieeju; uzstāj, ka 
terorisms un starptautiskā organizētā 
noziedzība (narkotikas, ieroči, cigaretes, 



PE452.878v03-00 168/173 AM\859936LV.doc

LV

nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, reģionā 
risinātu klimata pārmaiņu radītās 
problēmas, pārvaldītu dienvidu–dienvidu 
un dienvidu–ziemeļu migrācijas plūsmas, 
nodrošinātu demokrātiju un institūciju 
veidošanu; uzskata, ka reģiona valstu vidū 
sadarbībā ar ĀS, un pakāpeniski nododot 
procesu tās pārziņā, ir jāiedibina arī uz 
vienprātību orientēts process;

cilvēku tirdzniecība) nopietni apdraud ne 
vien reģiona valstis, bet arī nepastarpināti 
Eiropas Savienību; uzskata, ka ir 
vajadzīgs, lai ES palīdzētu reģiona valstīm 
izstrādāt politiku un instrumentus, ar 
kuriem risināt šos drošības draudus, kuri 
kļūst arvien nopietnāki, izmantojot visus 
attiecīgos ES instrumentus, izskaustu 
nabadzību, nodrošinātu ilgtspējīgu 
attīstību, reģionā risinātu klimata pārmaiņu 
radītās problēmas, pārvaldītu dienvidu–
dienvidu un dienvidu–ziemeļu migrācijas 
plūsmas, nodrošinātu demokrātiju un 
institūciju veidošanu (jo īpaši drošības 
jomā); uzskata, ka reģiona valstu vidū 
sadarbībā ar ĀS, un pakāpeniski nododot 
procesu tās pārziņā, ir jāiedibina arī uz 
vienprātību orientēts process;

Or. en

Grozījums Nr. 266
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
45. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45. uzskata, ka Eiropas Savienībai Sāhelas 
reģiona drošības un stabilitātes problēmas 
jārisina ar visaptverošu pieeju, lai, 
izmantojot visus attiecīgos ES 
instrumentus, izskaustu nabadzību, 
nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, reģionā 
risinātu klimata pārmaiņu radītās 
problēmas, pārvaldītu dienvidu–dienvidu 
un dienvidu–ziemeļu migrācijas plūsmas, 
nodrošinātu demokrātiju un institūciju 
veidošanu; uzskata, ka reģiona valstu vidū 
sadarbībā ar ĀS, un pakāpeniski nododot 
procesu tās pārziņā, ir jāiedibina arī uz 
vienprātību orientēts process;

45. uzskata, ka Eiropas Savienībai Sāhelas 
reģiona drošības un stabilitātes problēmas 
jārisina ar visaptverošu pieeju, lai, 
izmantojot visus attiecīgos ES 
instrumentus, risinātu tādus ilgstošus 
konfliktus kā Rietumsahāras konflikts un 
sekmētu demokrātiskas reformas visās 
reģiona valstīs, izskaustu nabadzību, 
nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, reģionā 
risinātu klimata pārmaiņu radītās 
problēmas, pārvaldītu dienvidu–dienvidu 
un dienvidu–ziemeļu migrācijas plūsmas, 
nodrošinātu demokrātiju, tiesiskumu, 
cilvēktiesības, institūciju veidošanu un 
cīņu pret organizēto noziedzību; uzskata, 
ka reģiona valstu vidū sadarbībā ar ĀS, un 
pakāpeniski nododot procesu tās pārziņā, ir 
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jāiedibina arī uz vienprātību orientēts 
process;

Or. en

Grozījums Nr. 267
Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Rezolūcijas priekšlikums
45. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45. uzskata, ka Eiropas Savienībai Sāhelas 
reģiona drošības un stabilitātes problēmas
jārisina ar visaptverošu pieeju, lai, 
izmantojot visus attiecīgos ES 
instrumentus, izskaustu nabadzību, 
nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, reģionā 
risinātu klimata pārmaiņu radītās 
problēmas, pārvaldītu dienvidu–dienvidu 
un dienvidu–ziemeļu migrācijas plūsmas, 
nodrošinātu demokrātiju un institūciju 
veidošanu; uzskata, ka reģiona valstu vidū 
sadarbībā ar ĀS, un pakāpeniski nododot 
procesu tās pārziņā, ir jāiedibina arī uz 
vienprātību orientēts process;

45. ņemot vērā, ka pasliktinās drošības 
situācija un pastiprinās teroristiskā 
darbība, aicina Eiropas Savienību Sāhelas 
reģiona drošības un stabilitātes problēmas
risināt ar visaptverošu pieeju, lai, 
izmantojot visus attiecīgos ES 
instrumentus, izskaustu nabadzību, 
nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, reģionā 
risinātu klimata pārmaiņu radītās 
problēmas, pārvaldītu dienvidu–dienvidu 
un dienvidu–ziemeļu migrācijas plūsmas, 
nodrošinātu demokrātiju un institūciju 
veidošanu; uzskata, ka reģiona valstu vidū 
sadarbībā ar ĀS, un pakāpeniski nododot 
procesu tās pārziņā, ir jāiedibina arī uz 
vienprātību orientēts process;

Or. en

Grozījums Nr. 268
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
45.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45.a atzinīgi vērtē Padomes lēmumu 
attiecībā uz Zimbabvi atkal apstiprināt 
ierobežojošus pasākumus attiecībā uz 
vairākiem politiķiem, amatpersonām un 
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uzņēmumiem, kas uztur pie varas 
Mugabes režīmu; pauž nožēlu, ka 
pietiekamas demokrātiskas pārmaiņas vēl 
nav notikušas un aicina jo īpaši 
Dienvidāfrikas attīstības kopienas valstis 
palīdzēt nodrošināt, lai Zimbabve strauji 
virzītos uz brīvām un godīgām 
starptautiski novērotām vēlēšanas un uz 
netraucētu varas pāreju citās rokās;

Or. en

Grozījums Nr. 269
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
45.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45.a ņemot to vērā, pauž bažas par to, ka 
2010. gada septembrī tika slēgta KDAP 
misijas slēgšanu Gvinejā-Bisavā; un 
mudina Padomi un PV/AP apsvērt jaunus 
veidus, kā apkarot noziedzību Gvinejā-
Bisavā, nepieļaujot šīs valsts pārtapšanu 
par vēl vienu narkotiku lielvalsti;

Or. en

Grozījums Nr. 270

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. atzinīgi vērtē sarunu pabeigšanu par 
asociācijas nolīgumu ar Centrālameriku un 
par daudzpusēju tirdzniecības nolīgumu ar 
Peru un Kolumbiju; tomēr uzsver, ka ES 

46. aicina Komisiju, kolīdz būs pabeigtas 
sarunas par asociācijas nolīgumu ar 
Centrālameriku, drīz pievērsties tādām 
neatrisinātām problēmām kā reģionālās 
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arī turpmāk galvenā uzmanība jāvelta 
Latīņamerikas reģionālās integrācijas 
procesiem; ar gandarījumu atzīmē, ka ir 
atjaunotas sarunas par asociācijas 
nolīgumu ar Mercosur valstīm, un aicina 
tās drīzāk pabeigt;

integrācijas nestabilitāte, cilvēktiesību 
pārkāpumi un ekonomiskās un sociālās 
nelīdzsvarotības pieaugums, un pauž 
nožēlu par to, ka, dodot priekšroku 
daudzpusējam tirdzniecības nolīgumam ar 
Peru un Kolumbiju, ir nolikts malā 
asociācijas nolīgums ar četrām Andu 
Kopienas valstīm; tomēr uzsver, ka ES arī 
turpmāk galvenā uzmanība jāvelta 
Latīņamerikas reģionālās integrācijas 
procesiem; pieprasa, pirms atjaunot
sarunas par asociācijas nolīgumu ar 
Mercosur valstīm, pēc saturīgas 
apspriešanās ar EP piešķirt Komisijai 
jaunas pilnvaras;

Or. en

Grozījums Nr. 271
Willy Meyer

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. atzinīgi vērtē sarunu pabeigšanu par 
asociācijas nolīgumu ar Centrālameriku un 
par daudzpusēju tirdzniecības nolīgumu ar 
Peru un Kolumbiju; tomēr uzsver, ka ES 
arī turpmāk galvenā uzmanība jāvelta 
Latīņamerikas reģionālās integrācijas 
procesiem; ar gandarījumu atzīmē, ka ir 
atjaunotas sarunas par asociācijas 
nolīgumu ar Mercosur valstīm, un aicina 
tās drīzāk pabeigt;

46. konstatē, ka ir pabeigtas sarunas par 
asociācijas nolīgumu ar Centrālameriku, 
taču pauž nožēlu, ka ir parakstīts 
daudzpusējs tirdzniecības nolīgums ar 
Peru un Kolumbiju, nevis reģionālais 
asociācijas nolīgums ar Andu Kopienu;
tomēr uzsver, ka ES arī turpmāk galvenā 
uzmanība jāvelta Latīņamerikas reģionālās 
integrācijas procesiem; uzsver, ka attiecībā 
uz sarunām par asociācijas nolīgumu ar 
Mercosur valstīm ir jāapspriežas ar EP;

Or. en
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Grozījums Nr. 272
Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. atzinīgi vērtē sarunu pabeigšanu par 
asociācijas nolīgumu ar Centrālameriku un 
par daudzpusēju tirdzniecības nolīgumu ar 
Peru un Kolumbiju; tomēr uzsver, ka ES 
arī turpmāk galvenā uzmanība jāvelta 
Latīņamerikas reģionālās integrācijas 
procesiem; ar gandarījumu atzīmē, ka ir 
atjaunotas sarunas par asociācijas 
nolīgumu ar Mercosur valstīm, un aicina 
tās drīzāk pabeigt;

46. atzinīgi vērtē sarunu pabeigšanu par 
asociācijas nolīgumu ar Centrālameriku un 
par daudzpusēju tirdzniecības nolīgumu ar 
Peru un Kolumbiju; mudina Kolumbijas 
iestādes nodrošināt, lai tiktu ievērotas 
arodbiedrību pārstāvju un cilvēktiesību 
aizstāvju cilvēktiesības, un saukt pie 
atbildības visas personas, kas ir atbildīgas 
par nonāvēšanu bez tiesas sprieduma, 
cilvēku pazušanu un zemnieku nelegālu 
ekspropriāciju; tomēr uzsver, ka ES arī 
turpmāk galvenā uzmanība jāvelta 
Latīņamerikas reģionālās integrācijas 
procesiem; ar gandarījumu atzīmē, ka ir 
atjaunotas sarunas par asociācijas 
nolīgumu ar Mercosur valstīm, un aicina 
tās drīzāk pabeigt;

Or. en

Grozījums Nr. 273
Willy Meyer

Rezolūcijas priekšlikums
47. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

47. atzīst Madridē notikušās ES un 
Latīņamerikas un Karību jūras reģiona 
valstu augstākā līmeņa sanāksmes 
pozitīvos rezultātus un uzsver, ka 
jāuzrauga Madrides rīcības plāna 
īstenošana; atgādina, ka jāpieņem Eiropas 
Savienības un Latīņamerikas Miera un
drošības harta, kurā, pamatojoties uz ANO 
Statūtiem un saistītajiem starptautiskajiem 
tiesību aktiem, jāiekļauj kopīgo draudu un 

47. ņem vērā, ka Madridē notikušajai ES 
un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona 
valstu augstākā līmeņa sanāksmei ir 
pozitīvi rezultāti, un uzsver, ka jāuzrauga 
Madrides rīcības plāna īstenošana;
atgādina, ka jāpieņem Eiropas Savienības 
un Latīņamerikas Miera un attīstības harta, 
kurā, pamatojoties uz ANO Statūtiem un 
saistītajiem starptautiskajiem tiesību 
aktiem, jāiekļauj kopīgo interešu 
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izaicinājumu pārvarēšanai paredzētu 
kopīgu politisko un drošības darbību 
stratēģijas un vadlīnijas;

īstenošanai paredzētu kopīgu politisko un
attīstības darbību stratēģijas un vadlīnijas;

Or. en


