
AM\1052353LV.doc PE549.454v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2014 - 2019

Ārlietu komiteja
Budžeta komiteja

2015/2258(INI)

3.3.2015

GROZĪJUMI Nr.
1 - 130

Ziņojuma projekts
Eduard Kukan, Indrek Tarand
(PE549.126v01-00)

par kopējās drošības un aizsardzības politikas finansēšanu
(2014/2258(INI))



PE549.454v01-00 2/74 AM\1052353LV.doc

LV

AM_Com_NonLegReport



AM\1052353LV.doc 3/74 PE549.454v01-00

LV

Grozījums Nr. 1
Nedzhmi Ali

Rezolūcijas priekšlikums
1. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienību (LES) V sadaļu, jo īpaši 21., 24., 
41., 42., 43., 44. un 46. pantu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienību (LES) V sadaļu, jo īpaši 21., 24., 
41., 42., 43., 44., 45. un 46. pantu,

Or. en

Grozījums Nr. 2
Nedzhmi Ali

Rezolūcijas priekšlikums
10.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Aizsardzības 
aģentūras 2014. gada ziņojumu un 
2013. gada finanšu pārskatu,

Or. en

Grozījums Nr. 3
Georg Mayer, Harald Vilimsky
Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā drošības vide kļūst aizvien 
nestabilāka, aicina nostiprināt KDAP, lai 
tā kļūtu par iedarbīgāku politikas 
instrumentu;

A. norāda, ka Eiropas Savienība ir pati
atbildīga par drošības vidi, kas kļūst 
aizvien nestabilāka, piemēram, par 
saspringtām un diplomātiski vienpusējām
attiecībām ar Krieviju;

Or. de
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Grozījums Nr. 4
Doru-Claudian Frunzulică

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā drošības vide kļūst aizvien 
nestabilāka, aicina nostiprināt KDAP, lai 
tā kļūtu par iedarbīgāku politikas 
instrumentu;

A. tā kā drošības vide kļūst aizvien 
sarežģītāka, aicina nostiprināt KDAP, lai 
tā kļūtu par iedarbīgāku politikas 
instrumentu un patiesu garantiju ES 
iedzīvotāju drošībai un Eiropas interešu 
un vērtību veicināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Nedzhmi Ali

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā drošības vide kļūst aizvien 
nestabilāka, aicina nostiprināt KDAP, lai tā 
kļūtu par iedarbīgāku politikas 
instrumentu;

A. tā kā drošības vide kļūst aizvien 
nestabilāka un to raksturo jauni riski un 
apdraudējumi, kurus neviena dalībvalsts 
nevar risināt vienatnē; aicina nostiprināt 
KDAP, lai tā kļūtu par iedarbīgāku 
politikas instrumentu;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Angel Dzhambazki

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā drošības vide kļūst aizvien 
nestabilāka, aicina nostiprināt KDAP, lai tā 

A. tā kā ārējās drošības vide kļūst aizvien 
nestabilāka, aicina nostiprināt KDAP, lai tā 
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kļūtu par iedarbīgāku politikas 
instrumentu;

kļūtu par iedarbīgāku politikas 
instrumentu; tā kā Savienībai ir 
jāpastiprina drošība pie savām ārējām 
robežām;

Or. bg

Grozījums Nr. 7
Philippe Juvin

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā drošības vide kļūst aizvien 
nestabilāka, aicina nostiprināt KDAP, lai tā 
kļūtu par iedarbīgāku politikas 
instrumentu;

A. tā kā iekšējā un ārējā drošības vide 
kļūst aizvien nestabilāka, aicina nostiprināt 
KDAP, lai tā kļūtu par iedarbīgāku 
politikas instrumentu;

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Philippe Juvin

Rezolūcijas priekšlikums
Aa apsvērums(jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Aa. tā kā valstu aizsardzības budžetu 
samazināšana sarežģī militāro aparātu 
uzturēšanu dalībvalstīs un kavē ES 
aizsardzības spēju stiprināšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Nedzhmi Ali

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā budžeta līdzekļu samazinājumi 
aizsardzības jomas izdevumiem un pašlaik 
vēl vērojamā funkciju pārklāšanās liek no 
jauna pārdomāt KDAP misiju un operāciju 
finansēšanu, panākot, ka budžeta 
piešķīrumi tiek izmantoti labāk un izmaksu 
ziņā lietderīgāk;

B. tā kā budžeta līdzekļu samazinājumi 
aizsardzības jomas izdevumiem un pašlaik 
vēl vērojamā funkciju pārklāšanās liek no 
jauna pārdomāt KDAP misiju un operāciju 
finansēšanu, panākot, ka budžeta 
piešķīrumi tiek izmantoti labāk un izmaksu 
ziņā lietderīgāk, vienlaikus nodrošinot 
visu misiju un operāciju (gan civilo, gan 
militāro) pienācīgu demokrātisku 
pārbaudi ES iestāžu līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Doru-Claudian Frunzulică

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā 2013. gada decembrī Eiropadome 
nolēma pārskatīt ES misiju un operāciju 
finansiālos aspektus, tostarp Athena 
mehānismu, lai nodrošinātu, ka procedūras 
un noteikumi ļauj Savienībai būt 
elastīgākai un darboties efektīvāk, uzsākot
ES civilās misijas un militārās operācijas,

C. tā kā 2013. gada decembrī Eiropadome 
nolēma pārskatīt ES misiju un operāciju 
finansiālos aspektus, tostarp Athena 
mehānismu, lai nodrošinātu, ka procedūras 
un noteikumi ļauj Savienībai būt ātrākai, 
elastīgākai un darboties efektīvāk, sākot 
ES civilās misijas un militārās operācijas,

Or. en

Grozījums Nr. 11
Nedzhmi Ali

Rezolūcijas priekšlikums
Ca apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ca. tā kā saskaņā ar Lisabonas līguma 
noteikumiem Savienības Augstais 
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pārstāvis ir arī Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks, Eiropas Aizsardzības aģentūras 
vadītājs un arī Eiropas Savienības Ārlietu 
padomes priekšsēdētājs; tā kā saskaņā ar 
LES 45. pantu Eiropas Aizsardzības 
aģentūra „vajadzības gadījumā pilda 
uzdevumus sadarbībā ar Komisiju”;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. norāda, ka ES un tās dalībvalstis ir 
lielākie miera uzturēšanas operāciju 
finansētāji, taču KDAP operācijām un 
misijām tiek piešķirta tikai neliela daļa no 
visa finansējuma; pauž nožēlu par to, ka 
KDAP pasākumi, sevišķi militārās 
darbības, pēc būtības ir diezgan pieticīgi 
un izpaužas galvenokārt kā maz 
pamanāmas mācību misijas, nevis kā vērā
ņemams Eiropas ieguldījums miera 
uzturēšanā un miera iedibināšanā;

1. norāda, ka ES un tās dalībvalstis ir 
lielākie miera uzturēšanas operāciju 
finansētāji, taču KDAP operācijām un 
misijām tiek piešķirta tikai neliela daļa no 
visa finansējuma;

Or. de

Grozījums Nr. 13
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. norāda, ka ES un tās dalībvalstis ir 
lielākie miera uzturēšanas operāciju 
finansētāji, taču KDAP operācijām un 
misijām tiek piešķirta tikai neliela daļa no 

1. norāda, ka ES un tās dalībvalstis ir 
lielākie miera uzturēšanas operāciju 
finansētāji, taču KDAP operācijām un 
misijām tiek piešķirta tikai neliela daļa no 
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visa finansējuma; pauž nožēlu par to, ka 
KDAP pasākumi, sevišķi militārās 
darbības, pēc būtības ir diezgan pieticīgi 
un izpaužas galvenokārt kā maz 
pamanāmas mācību misijas, nevis kā vērā 
ņemams Eiropas ieguldījums miera 
uzturēšanā un miera iedibināšanā;

visa finansējuma;

Or. it

Grozījums Nr. 14
Jean-Luc Schaffhauser

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. norāda, ka ES un tās dalībvalstis ir 
lielākie miera uzturēšanas operāciju 
finansētāji, taču KDAP operācijām un 
misijām tiek piešķirta tikai neliela daļa no 
visa finansējuma; pauž nožēlu par to, ka 
KDAP pasākumi, sevišķi militārās 
darbības, pēc būtības ir diezgan pieticīgi 
un izpaužas galvenokārt kā maz 
pamanāmas mācību misijas, nevis kā vērā 
ņemams Eiropas ieguldījums miera 
uzturēšanā un miera iedibināšanā;

1. norāda, ka ES un tās dalībvalstis ir 
lielākie miera uzturēšanas operāciju 
finansētāji, taču CEDP operācijām un 
misijām tiek piešķirta tikai neliela daļa no 
visa finansējuma; attaisno faktu, ka KDAP 
pasākumi pēc būtības ir diezgan pieticīgi, 
jo aizsardzība ir dalībvalstu prerogatīva 
un ES tajā var būt tikai koordinatora 
funkcijas. Eiropas Savienība nedrīkst 
aizmirst, ka aizsardzības joma ir valstu 
kompetencē, ka ES intervencēm nav 
jāaizstāj valstu intervences, kā arī tām nav 
jābūt simboliskām vai plašsaziņas līdzekļu 
uzmanību piesaistošām un ka tai nav 
jāaizstāj starptautiskās organizācijas, kas 
atbildīgas par miera uzturēšanu, 
piemēram, ANO;

Or. fr

Grozījums Nr. 15
Arnaud Danjean

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. norāda, ka ES un tās dalībvalstis ir 
lielākie miera uzturēšanas operāciju 
finansētāji, taču KDAP operācijām un
misijām tiek piešķirta tikai neliela daļa no 
visa finansējuma; pauž nožēlu par to, ka 
KDAP pasākumi, sevišķi militārās 
darbības, pēc būtības ir diezgan pieticīgi un 
izpaužas galvenokārt kā maz pamanāmas 
mācību misijas, nevis kā vērā ņemams 
Eiropas ieguldījums miera uzturēšanā un 
miera iedibināšanā;

1. norāda, ka ES un tās dalībvalstis ir 
lielākie miera uzturēšanas un krīžu 
pārvaldības operāciju finansētāji pasaulē 
un ka KDAP civilajām un militārajām 
misijām un operācijām tiek piešķirta ļoti
neliela daļa no visa finansējuma; pauž 
nožēlu par to, ka KDAP pasākumi, sevišķi 
militārās darbības, pēc būtības ir diezgan 
pieticīgi un izpaužas galvenokārt kā maz 
pamanāmas mācību misijas, nevis kā vērā 
ņemams Eiropas ieguldījums miera 
uzturēšanā un miera iedibināšanā; ir 
pārliecināts, ka ES nevar atļauties 
koncentrēt uzmanību tikai uz pēckrīzes 
instrumentiem vai uz krīzes pārvarēšanas 
atbalstu un ka drīzāk tai jāspēj iejaukties 
visos krīzes pārvaldības posmos;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Javier Nart

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. norāda, ka ES un tās dalībvalstis ir 
lielākie miera uzturēšanas operāciju 
finansētāji, taču KDAP operācijām un 
misijām tiek piešķirta tikai neliela daļa no 
visa finansējuma; pauž nožēlu par to, ka 
KDAP pasākumi, sevišķi militārās 
darbības, pēc būtības ir diezgan pieticīgi un 
izpaužas galvenokārt kā maz pamanāmas
mācību misijas, nevis kā vērā ņemams 
Eiropas ieguldījums miera uzturēšanā un 
miera iedibināšanā;

1. norāda, ka ES un tās dalībvalstis ir 
lielākie miera uzturēšanas operāciju 
finansētāji, taču KDAP operācijas un 
misijas veido tikai nelielu daļu no visa 
finansējuma; atzīst KDAP intervenču 
nozīmi, lai panāktu mieru, vienlaikus 
mudinot dalībvalstis paust pamanāmāku 
nostāju attiecībā uz konfliktu novēršanu 
un ilgtspējīga miera stāvokļa saglabāšanu 
konfliktu pārņemtās teritorijās; pauž 
nožēlu par to, ka KDAP pasākumi, sevišķi 
militārās darbības, pēc būtības ir pieticīgi 
un izpaužas galvenokārt kā mazas mācību 
misijas, nevis kā vērā ņemams Eiropas 
ieguldījums miera uzturēšanā un miera 
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iedibināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Jens Geier

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. norāda, ka ES un tās dalībvalstis ir 
lielākie miera uzturēšanas operāciju 
finansētāji, taču KDAP operācijām un 
misijām tiek piešķirta tikai neliela daļa no 
visa finansējuma; pauž nožēlu par to, ka 
KDAP pasākumi, sevišķi militārās 
darbības, pēc būtības ir diezgan pieticīgi un 
izpaužas galvenokārt kā maz pamanāmas 
mācību misijas, nevis kā vērā ņemams 
Eiropas ieguldījums miera uzturēšanā un 
miera iedibināšanā;

1. norāda, ka ES un tās dalībvalstis ir 
lielākie miera uzturēšanas operāciju 
finansētāji, taču KDAP operācijām un 
misijām tiek piešķirta tikai neliela daļa no 
visa finansējuma; ņem vērā to, ka KDAP 
pasākumi, sevišķi militārās darbības, pēc 
būtības ir diezgan pieticīgi un izpaužas 
galvenokārt kā maz pamanāmas mācību 
misijas, nevis kā vērā ņemams Eiropas 
ieguldījums miera uzturēšanā un miera 
iedibināšanā;

Or. de

Grozījums Nr. 18
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. norāda, ka ES un tās dalībvalstis ir 
lielākie miera uzturēšanas operāciju 
finansētāji, taču KDAP operācijām un 
misijām tiek piešķirta tikai neliela daļa no 
visa finansējuma; pauž nožēlu par to, ka 
KDAP pasākumi, sevišķi militārās 
darbības, pēc būtības ir diezgan pieticīgi un 
izpaužas galvenokārt kā maz pamanāmas 
mācību misijas, nevis kā vērā ņemams 
Eiropas ieguldījums miera uzturēšanā un 

1. norāda, ka ES un tās dalībvalstis ir 
lielākie miera uzturēšanas operāciju 
finansētāji, taču KDAP operācijām un 
misijām tiek piešķirta tikai neliela daļa no 
visa finansējuma; norāda, ka KDAP 
pasākumi, sevišķi militārās darbības, pēc 
būtības ir diezgan pieticīgi un izpaužas 
galvenokārt kā maz pamanāmas mācību 
misijas, nevis kā vērā ņemams Eiropas 
ieguldījums miera uzturēšanā un miera 
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miera iedibināšanā; iedibināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. aicina PV/AP un dalībvalstis pilnībā 
izmantot Lisabonas līguma potenciālu 
attiecībā uz ātrāku un elastīgāku KDAP 
misiju un operāciju izmantošanu;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 20
Jean-Luc Schaffhauser

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. aicina PV/AP un dalībvalstis pilnībā 
izmantot Lisabonas līguma potenciālu 
attiecībā uz ātrāku un elastīgāku KDAP 
misiju un operāciju izmantošanu;

2. aicina PV/AP un dalībvalstis pilnībā 
izmantot līgumu potenciālu ciešākas 
sadarbības ietvaros;

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. aicina PV/AP un dalībvalstis pilnībā
izmantot Lisabonas līguma potenciālu
attiecībā uz ātrāku un elastīgāku KDAP 
misiju un operāciju izmantošanu;

2. aicina PV/AP un dalībvalstis ņemt vērā
Lisabonas līguma nodrošinātās iespējas
attiecībā uz ātrāku un elastīgāku KDAP 
misiju un operāciju izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Nedzhmi Ali

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. aicina PV/AP un dalībvalstis pilnībā 
izmantot Lisabonas līguma potenciālu 
attiecībā uz ātrāku un elastīgāku KDAP 
misiju un operāciju izmantošanu;

2. aicina PV/AP un dalībvalstis pilnībā 
izmantot Lisabonas līguma potenciālu 
attiecībā uz ātrāku un elastīgāku KDAP 
misiju un operāciju izmantošanu, iedibinot, 
piemēram, pastāvīgu strukturizētu 
sadarbību, kā paredzēts LES 46. pantā, 
kas nodrošinātu ES sadarbību 
aizsardzības jautājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Arnaud Danjean

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. aicina PV/AP un dalībvalstis pilnībā 
izmantot Lisabonas līguma potenciālu 
attiecībā uz ātrāku un elastīgāku KDAP 
misiju un operāciju izmantošanu;

2. aicina PV/AP un dalībvalstis pilnībā 
izmantot Lisabonas līguma potenciālu, jo 
īpaši tā 44. pantu, attiecībā uz ātrāku un 
elastīgāku KDAP misiju un operāciju 
izmantošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Jean-Luc Schaffhauser

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. ar bažām konstatē, ka, neraugoties uz to, 
ka aizsardzības gada budžets ir apmēram 
EUR 190 miljardi, dalībvalstis aizvien vēl 
nespēj izpildīt 1999. gadā pieņemtos 
Helsinku Pamatmērķus; atgādina par 
vērienīgajiem ES noteiktajiem civilajiem 
pamatmērķiem; aicina ES nostiprināt 
savas pozīcijas aizsardzības jomā un pauž 
nožēlu par to, ka trūkst skaidras militāras 
doktrīnas, kas ļautu īstenot operāciju veidā 
LES 43. pantā minētos uzdevumus 
(paplašinātos Pētersbergas uzdevumus); 
stingri iestājas par ciešāku koordināciju un 
sadarbību aizsardzības jomā starp 
dalībvalstīm un ES līmenī, īpaši apvienojot 
un kopīgi izmantojot resursus, spējas un 
līdzekļus;

3. konstatē, ka, neraugoties uz to, ka 
aizsardzības gada budžets ir apmēram 
EUR 190 miljardi, dalībvalstis aizvien vēl 
nespēj izpildīt 1999. gadā pieņemtos 
Helsinku Pamatmērķus; atgādina, ka 
aizsardzība ir dalībvalstu prerogatīva, un 
mudina tās neizmantot aizsardzību kā 
savu budžetu pielāgojamu mainīgo 
rādītāju pasaulē, kurā ievērojami tiek 
palielināti aizsardzības budžetu apjomi; 
atgādina, ka militāras doktrīnas izstrāde, 
kā arī stratēģisku partnerību noteikšana 
aizsardzības jomā arī ir dalībvalstu 
kompetencē un ka ES ir jāaprobežojas ar 
dalībvalstu pamudināšanu, kad tas ES 
tiek prasīts; konstatē, ka ES pozīcijas
aizsardzības jomā nevar tikt pastiprinātas 
skaidras militāras doktrīnas trūkuma dēļ, 
kas ļautu īstenot operāciju veidā LES 
43. pantā minētos uzdevumus (paplašinātos 
Pētersbergas uzdevumus); stingri iestājas 
par ciešāku koordināciju un sadarbību 
aizsardzības jomā starp dalībvalstīm un ES 
līmenī, ja vien tas notiek no NATO 
neatkarīgas ES aizsardzības ietvaros;

Or. fr

Grozījums Nr. 25
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. ar bažām konstatē, ka, neraugoties uz to, 
ka aizsardzības gada budžets ir apmēram 
EUR 190 miljardi, dalībvalstis aizvien vēl
nespēj izpildīt 1999. gadā pieņemtos 
Helsinku Pamatmērķus; atgādina par 
vērienīgajiem ES noteiktajiem civilajiem 
pamatmērķiem; aicina ES nostiprināt 
savas pozīcijas aizsardzības jomā un pauž 
nožēlu par to, ka trūkst skaidras militāras 
doktrīnas, kas ļautu īstenot operāciju 
veidā LES 43. pantā minētos uzdevumus 
(paplašinātos Pētersbergas uzdevumus);
stingri iestājas par ciešāku koordināciju un 
sadarbību aizsardzības jomā starp 
dalībvalstīm un ES līmenī, īpaši apvienojot 
un kopīgi izmantojot resursus, spējas un 
līdzekļus;

3. konstatē, ka, neraugoties uz to, ka 
aizsardzības gada budžets ir apmēram 
EUR 190 miljardi, dalībvalstis nav 
izpildījušas 1999. gadā pieņemtos Helsinku 
Pamatmērķus; ņem vērā ES noteiktos
civilos pamatmērķus, stingri iestājas par 
ciešāku koordināciju un sadarbību 
aizsardzības jomā starp dalībvalstīm un ES 
līmenī;

Or. de

Grozījums Nr. 26
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. ar bažām konstatē, ka, neraugoties uz to, 
ka aizsardzības gada budžets ir apmēram 
EUR 190 miljardi, dalībvalstis aizvien vēl 
nespēj izpildīt 1999. gadā pieņemtos 
Helsinku Pamatmērķus; atgādina par 
vērienīgajiem ES noteiktajiem civilajiem 
pamatmērķiem; aicina ES nostiprināt 
savas pozīcijas aizsardzības jomā un pauž 
nožēlu par to, ka trūkst skaidras militāras 
doktrīnas, kas ļautu īstenot operāciju 
veidā LES 43. pantā minētos uzdevumus 
(paplašinātos Pētersbergas uzdevumus); 
stingri iestājas par ciešāku koordināciju un 
sadarbību aizsardzības jomā starp 
dalībvalstīm un ES līmenī, īpaši apvienojot 

3. ar bažām konstatē, ka, neraugoties uz to, 
ka aizsardzības gada budžets ir apmēram 
EUR 190 miljardi, dalībvalstis aizvien vēl 
nespēj izpildīt 1999. gadā pieņemtos 
Helsinku Pamatmērķus; atgādina par 
vērienīgajiem ES noteiktajiem civilajiem 
pamatmērķiem; stingri iestājas par ciešāku 
koordināciju un sadarbību aizsardzības 
jomā starp dalībvalstīm un ES līmenī, īpaši 
apvienojot un kopīgi izmantojot resursus, 
spējas un līdzekļus;
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un kopīgi izmantojot resursus, spējas un 
līdzekļus;

Or. it

Grozījums Nr. 27
Jens Geier

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Or. de

Grozījums Nr. 28
Doru-Claudian Frunzulică

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. ar bažām konstatē, ka, neraugoties uz to, 
ka aizsardzības gada budžets ir apmēram 

3. ar bažām konstatē, ka, neraugoties uz to, 
ka aizsardzības gada budžets ir apmēram 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. ar bažām konstatē, ka, neraugoties uz to, 
ka aizsardzības gada budžets ir apmēram 
EUR 190 miljardi, dalībvalstis aizvien vēl 
nespēj izpildīt 1999. gadā pieņemtos 
Helsinku Pamatmērķus; atgādina par 
vērienīgajiem ES noteiktajiem civilajiem 
pamatmērķiem; aicina ES nostiprināt 
savas pozīcijas aizsardzības jomā un pauž 
nožēlu par to, ka trūkst skaidras militāras 
doktrīnas, kas ļautu īstenot operāciju 
veidā LES 43. pantā minētos uzdevumus 
(paplašinātos Pētersbergas uzdevumus);
stingri iestājas par ciešāku koordināciju un 
sadarbību aizsardzības jomā starp 
dalībvalstīm un ES līmenī, īpaši apvienojot 
un kopīgi izmantojot resursus, spējas un 
līdzekļus;

3. ar bažām konstatē, ka, neraugoties uz to, 
ka aizsardzības gada budžets ir apmēram 
EUR 190 miljardi, dalībvalstis aizvien vēl 
nespēj izpildīt 1999. gadā pieņemtos 
Helsinku Pamatmērķus; atgādina par 
vērienīgajiem ES noteiktajiem civilajiem 
pamatmērķiem; stingri iestājas par ciešāku 
koordināciju un sadarbību aizsardzības 
jomā starp dalībvalstīm un ES līmenī, īpaši 
apvienojot un kopīgi izmantojot resursus, 
spējas un līdzekļus;
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EUR 190 miljardi, dalībvalstis aizvien vēl 
nespēj izpildīt 1999. gadā pieņemtos 
Helsinku Pamatmērķus; atgādina par 
vērienīgajiem ES noteiktajiem civilajiem 
pamatmērķiem; aicina ES nostiprināt savas 
pozīcijas aizsardzības jomā un pauž nožēlu 
par to, ka trūkst skaidras militāras 
doktrīnas, kas ļautu īstenot operāciju veidā 
LES 43. pantā minētos uzdevumus 
(paplašinātos Pētersbergas uzdevumus); 
stingri iestājas par ciešāku koordināciju un 
sadarbību aizsardzības jomā starp 
dalībvalstīm un ES līmenī, īpaši apvienojot 
un kopīgi izmantojot resursus, spējas un 
līdzekļus;

EUR 190 miljardi, dalībvalstis aizvien vēl 
nespēj izpildīt 1999. gadā pieņemtos 
Helsinku Pamatmērķus; atgādina par 
vērienīgajiem ES noteiktajiem civilajiem 
pamatmērķiem; aicina ES nostiprināt savas 
reālā dalībnieka pozīcijas aizsardzības 
jomā un pauž nožēlu par to, ka trūkst 
skaidras militāras doktrīnas, kas ļautu 
īstenot operāciju veidā LES 43. pantā 
minētos uzdevumus (paplašinātos 
Pētersbergas uzdevumus); stingri iestājas 
par ciešāku koordināciju un sadarbību 
drošības un aizsardzības jomā starp 
dalībvalstīm un ES līmenī, īpaši apvienojot 
un kopīgi izmantojot resursus, spējas un 
līdzekļus;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Tonino Picula

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. ar bažām konstatē, ka, neraugoties uz to, 
ka aizsardzības gada budžets ir apmēram 
EUR 190 miljardi, dalībvalstis aizvien vēl 
nespēj izpildīt 1999. gadā pieņemtos 
Helsinku Pamatmērķus; atgādina par 
vērienīgajiem ES noteiktajiem civilajiem 
pamatmērķiem; aicina ES nostiprināt savas 
pozīcijas aizsardzības jomā un pauž nožēlu 
par to, ka trūkst skaidras militāras 
doktrīnas, kas ļautu īstenot operāciju veidā 
LES 43. pantā minētos uzdevumus 
(paplašinātos Pētersbergas uzdevumus); 
stingri iestājas par ciešāku koordināciju un 
sadarbību aizsardzības jomā starp 
dalībvalstīm un ES līmenī, īpaši apvienojot 
un kopīgi izmantojot resursus, spējas un 
līdzekļus;

3. ar bažām konstatē, ka, neraugoties uz to, 
ka aizsardzības gada budžets ir apmēram 
EUR 190 miljardi, dalībvalstis aizvien vēl 
nespēj izpildīt 1999. gadā pieņemtos 
Helsinku Pamatmērķus; atgādina par 
vērienīgajiem ES noteiktajiem civilajiem 
pamatmērķiem; aicina ES nostiprināt savas 
pozīcijas aizsardzības jomā un pauž nožēlu 
par to, ka trūkst skaidras militāras 
doktrīnas, kas ļautu īstenot operāciju veidā 
LES 43. pantā minētos uzdevumus 
(paplašinātos Pētersbergas uzdevumus); 
stingri iestājas par ciešāku koordināciju 
starp Savienības iekšējo un ārējo politiku 
un par labāku sadarbību aizsardzības jomā 
starp dalībvalstīm un ES līmenī, īpaši 
apvienojot un kopīgi izmantojot resursus, 
spējas un līdzekļus;
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Or. hr

Grozījums Nr. 30
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. ar bažām konstatē, ka, neraugoties uz to, 
ka aizsardzības gada budžets ir apmēram 
EUR 190 miljardi, dalībvalstis aizvien vēl 
nespēj izpildīt 1999. gadā pieņemtos 
Helsinku Pamatmērķus; atgādina par 
vērienīgajiem ES noteiktajiem civilajiem 
pamatmērķiem; aicina ES nostiprināt savas 
pozīcijas aizsardzības jomā un pauž nožēlu 
par to, ka trūkst skaidras militāras 
doktrīnas, kas ļautu īstenot operāciju veidā 
LES 43. pantā minētos uzdevumus 
(paplašinātos Pētersbergas uzdevumus); 
stingri iestājas par ciešāku koordināciju un 
sadarbību aizsardzības jomā starp 
dalībvalstīm un ES līmenī, īpaši apvienojot 
un kopīgi izmantojot resursus, spējas un 
līdzekļus;

3. ar bažām konstatē, ka, neraugoties uz to, 
ka aizsardzības gada budžets ir apmēram 
EUR 190 miljardi, dalībvalstis aizvien vēl 
nespēj izpildīt 1999. gadā pieņemtos 
Helsinku Pamatmērķus; atgādina par 
vērienīgajiem ES noteiktajiem civilajiem 
pamatmērķiem; aicina ES nostiprināt savas 
pozīcijas aizsardzības jomā NATO 
kontekstā un pauž nožēlu par to, ka trūkst 
skaidras militāras doktrīnas, kas ļautu 
īstenot operāciju veidā LES 43. pantā 
minētos uzdevumus (paplašinātos 
Pētersbergas uzdevumus); stingri iestājas 
par ciešāku koordināciju un sadarbību 
aizsardzības jomā NATO kontekstā starp 
dalībvalstīm un ES līmenī, īpaši apvienojot 
un kopīgi izmantojot resursus, spējas un 
līdzekļus;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Angel Dzhambazki

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. ar bažām konstatē, ka, neraugoties uz to, 
ka aizsardzības gada budžets ir apmēram 
EUR 190 miljardi, dalībvalstis aizvien vēl 
nespēj izpildīt 1999. gadā pieņemtos 
Helsinku Pamatmērķus; atgādina par 

3. ar bažām konstatē, ka, neraugoties uz to, 
ka aizsardzības gada budžets ir apmēram 
EUR 190 miljardi, dalībvalstis aizvien vēl 
nespēj izpildīt 1999. gadā pieņemtos 
Helsinku Pamatmērķus; atgādina par 
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vērienīgajiem ES noteiktajiem civilajiem 
pamatmērķiem; aicina ES nostiprināt savas 
pozīcijas aizsardzības jomā un pauž nožēlu 
par to, ka trūkst skaidras militāras 
doktrīnas, kas ļautu īstenot operāciju veidā 
LES 43. pantā minētos uzdevumus 
(paplašinātos Pētersbergas uzdevumus); 
stingri iestājas par ciešāku koordināciju un 
sadarbību aizsardzības jomā starp 
dalībvalstīm un ES līmenī, īpaši apvienojot 
un kopīgi izmantojot resursus, spējas un 
līdzekļus;

vērienīgajiem ES noteiktajiem civilajiem 
pamatmērķiem; aicina ES nostiprināt savas 
pozīcijas aizsardzības jomā un pauž nožēlu 
par to, ka trūkst skaidras militāras 
doktrīnas, kas ļautu īstenot operāciju veidā 
LES 43. pantā minētos uzdevumus 
(paplašinātos Pētersbergas uzdevumus); 
stingri iestājas par ciešāku koordināciju un 
sadarbību aizsardzības jomā starp 
dalībvalstīm un ES līmenī, īpaši apvienojot 
un kopīgi izmantojot resursus, spējas un 
līdzekļus; aicina Komisiju steidzami veikt 
analīzi par izaicinājumiem un vajadzībām 
drošības un aizsardzības jomā;

Or. bg

Grozījums Nr. 32
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda, ka pēdējo gadu laikā 
finansējuma līmenis civilajām KDAP 
misijām, kurām līdzekļus piešķir no ES 
budžeta KĀDP sadaļas, ir samazinājies un 
ir sagaidāms, ka tas paliks nemainīgs kā 
daļa no daudzgadu finanšu shēmas 
2014.–2020. gadam; pauž nožēlu par to, 
ka civilās misijas ir ietekmējusi vispārējā 
maksājumu apropriāciju nepietiekamība, 
kuras dēļ Komisijai, lai samazinātu šīs 
nepietiekamības ietekmi, nācās atlikt 
EUR 22 miljonu izmaksāšanu uz 
2015. gadu; tomēr atzinīgi vērtē to, ka ir 
apzināta iespēja ietaupīt apmēram EUR 
16 miljonus, kas dotu iespēju finansēt 
turpmākas misijas, ja tuvākajā nākotnē 
pēc tām rastos vajadzība;

4. norāda, ka pēdējo gadu laikā 
finansējuma līmenis civilajām KDAP 
misijām, kurām līdzekļus piešķir no ES 
budžeta KĀDP sadaļas, ir samazinājies;
norāda uz to, ka civilās misijas ir 
ietekmējusi vispārējā maksājumu 
apropriāciju nepietiekamība, kuras dēļ 
Komisijai, lai samazinātu šīs 
nepietiekamības ietekmi, nācās atlikt 
EUR 22 miljonu izmaksāšanu uz 
2015. gadu; tomēr atzinīgi vērtē to, ka ir 
apzināta iespēja ietaupīt apmēram EUR 
16 miljonus;

Or. de
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Grozījums Nr. 33
Eleftherios Synadinos

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda, ka pēdējo gadu laikā 
finansējuma līmenis civilajām KDAP 
misijām, kurām līdzekļus piešķir no ES 
budžeta KĀDP sadaļas, ir samazinājies un 
ir sagaidāms, ka tas paliks nemainīgs kā 
daļa no daudzgadu finanšu shēmas 2014.–
2020. gadam; pauž nožēlu par to, ka civilās 
misijas ir ietekmējusi vispārējā maksājumu 
apropriāciju nepietiekamība, kuras dēļ 
Komisijai, lai samazinātu šīs 
nepietiekamības ietekmi, nācās atlikt 
EUR 22 miljonu izmaksāšanu uz 
2015. gadu; tomēr atzinīgi vērtē to, ka ir 
apzināta iespēja ietaupīt apmēram EUR 
16 miljonus, kas dotu iespēju finansēt 
turpmākas misijas, ja tuvākajā nākotnē pēc 
tām rastos vajadzība;

4. pauž nožēlu par to, ka pēdējo gadu laikā 
finansējuma līmenis civilajām KDAP 
misijām, kurām līdzekļus piešķir no ES 
budžeta KĀDP sadaļas, ir samazinājies un 
ir sagaidāms, ka tas paliks nemainīgs kā 
daļa no daudzgadu finanšu shēmas 2014.–
2020. gadam; pauž nožēlu par to, ka civilās 
misijas ir ietekmējusi vispārējā maksājumu 
apropriāciju nepietiekamība, kuras dēļ 
Komisijai, lai samazinātu šīs 
nepietiekamības ietekmi, nācās atlikt 
EUR 22 miljonu izmaksāšanu uz 
2015. gadu; tomēr atzinīgi vērtē to, ka ir 
apzināta iespēja ietaupīt apmēram EUR 
16 miljonus, kas dotu iespēju finansēt 
turpmākas misijas, ja tuvākajā nākotnē pēc 
tām rastos vajadzība;

Or. el

Grozījums Nr. 34
Jens Geier

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda, ka pēdējo gadu laikā 
finansējuma līmenis civilajām KDAP 
misijām, kurām līdzekļus piešķir no ES 
budžeta KĀDP sadaļas, ir samazinājies un 
ir sagaidāms, ka tas paliks nemainīgs kā 
daļa no daudzgadu finanšu shēmas 2014.–
2020. gadam; pauž nožēlu par to, ka civilās 
misijas ir ietekmējusi vispārējā maksājumu 

4. norāda, ka pēdējo gadu laikā 
finansējuma līmenis civilajām KDAP 
misijām, kurām līdzekļus piešķir no ES 
budžeta KĀDP sadaļas, ir samazinājies un 
ir sagaidāms, ka tas paliks nemainīgs kā 
daļa no daudzgadu finanšu shēmas 2014.–
2020. gadam; pauž nožēlu par to, ka civilās 
misijas ir ietekmējusi vispārējā maksājumu 
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apropriāciju nepietiekamība, kuras dēļ 
Komisijai, lai samazinātu šīs 
nepietiekamības ietekmi, nācās atlikt 
EUR 22 miljonu izmaksāšanu uz 
2015. gadu; tomēr atzinīgi vērtē to, ka ir 
apzināta iespēja ietaupīt apmēram EUR 
16 miljonus, kas dotu iespēju finansēt 
turpmākas misijas, ja tuvākajā nākotnē pēc 
tām rastos vajadzība;

apropriāciju nepietiekamība, kuras dēļ 
Komisijai, lai samazinātu šīs 
nepietiekamības ietekmi, nācās atlikt 
EUR 22 miljonu izmaksāšanu uz 
2015. gadu; tomēr atzinīgi vērtē to, ka ir 
apzināta iespēja ietaupīt apmēram EUR 
16 miljonus, kas dotu iespēju finansēt 
turpmākas misijas, ja tuvākajā nākotnē pēc 
tām rastos vajadzība; uzsver, ka ES 
kompetenču un darbības paplašināšana 
nevar neietekmēt budžetu un ka DFS 
nosaka stingras robežas;

Or. de

Grozījums Nr. 35
Victor Negrescu

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
pievērst pastiprinātu uzmanību darbībām 
konflikta situāciju novēršanai un 
pārvaldībai pēc konflikta, tās veicot miera 
uzturēšanas nolūkā;

Or. ro

Grozījums Nr. 36
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atzinīgi vērtē konkrētos pasākumus un 
pragmatiskos risinājumus, ko nesen 
ieviesa Komisija kā daļu no spēkā 
esošajiem finanšu noteikumiem, lai 
padarītu īsāku laiku, ko aizņem 

svītrots
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finansējuma piešķiršanas procedūras; 
tomēr pauž nožēlu par to, ka joprojām ir 
ievērojama kavēšanās, īstenojot būtiskā 
aprīkojuma un pakalpojumu iepirkumus 
KDAP misijām, daļēji tāpēc, ka bieži vien 
lēmumu pieņemšanas process Padomē 
norit lēni, bet arī tāpēc, ka trūkst 
elastīguma finanšu noteikumos, un tam ir 
negatīva ietekme uz misiju īstenošanu; 
atgādina, ka šo problēmu Revīzijas palāta 
kritizēja jau 2012. gadā īpašajā ziņojumā 
par ES palīdzību Kosovai tiesiskuma 
jomā;

Or. de

Grozījums Nr. 37
Eleftherios Synadinos

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atzinīgi vērtē konkrētos pasākumus un 
pragmatiskos risinājumus, ko nesen ieviesa 
Komisija kā daļu no spēkā esošajiem 
finanšu noteikumiem, lai padarītu īsāku 
laiku, ko aizņem finansējuma piešķiršanas 
procedūras; tomēr pauž nožēlu par to, ka 
joprojām ir ievērojama kavēšanās, īstenojot 
būtiskā aprīkojuma un pakalpojumu 
iepirkumus KDAP misijām, daļēji tāpēc, ka 
bieži vien lēmumu pieņemšanas process 
Padomē norit lēni, bet arī tāpēc, ka trūkst 
elastīguma finanšu noteikumos, un tam ir 
negatīva ietekme uz misiju īstenošanu; 
atgādina, ka šo problēmu Revīzijas palāta 
kritizēja jau 2012. gadā īpašajā ziņojumā 
par ES palīdzību Kosovai tiesiskuma jomā;

5. atzinīgi vērtē konkrētos pasākumus un 
pragmatiskos risinājumus, ko nesen ieviesa 
Komisija kā daļu no spēkā esošajiem 
finanšu noteikumiem, lai padarītu īsāku 
laiku, ko aizņem finansējuma piešķiršanas 
procedūras; tomēr pauž nožēlu par to, ka 
joprojām ir ievērojama kavēšanās, īstenojot 
būtiskā aprīkojuma un pakalpojumu 
iepirkumus KDAP misijām, daļēji tāpēc, ka 
bieži vien lēmumu pieņemšanas process 
Padomē norit lēni, bet arī tāpēc, ka trūkst 
elastīguma finanšu noteikumos, un tam ir 
negatīva ietekme uz misiju īstenošanu; 
uzsver, ka ir svarīgas KDAP misijas, kas 
vērstas uz kopīgām atbruņošanās 
darbībām, padomdevēju un atbalsta 
misijas militārajā jomā un stabilizācijas 
darbības pēc konfliktu beigām; atgādina, 
ka šo problēmu Revīzijas palāta kritizēja 
jau 2012. gadā īpašajā ziņojumā par ES 
palīdzību Kosovai tiesiskuma jomā;
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Or. el

Grozījums Nr. 38
Arnaud Danjean

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atzinīgi vērtē konkrētos pasākumus un 
pragmatiskos risinājumus, ko nesen ieviesa 
Komisija kā daļu no spēkā esošajiem 
finanšu noteikumiem, lai padarītu īsāku 
laiku, ko aizņem finansējuma piešķiršanas 
procedūras; tomēr pauž nožēlu par to, ka 
joprojām ir ievērojama kavēšanās, īstenojot 
būtiskā aprīkojuma un pakalpojumu 
iepirkumus KDAP misijām, daļēji tāpēc, ka 
bieži vien lēmumu pieņemšanas process 
Padomē norit lēni, bet arī tāpēc, ka trūkst 
elastīguma finanšu noteikumos, un tam ir 
negatīva ietekme uz misiju īstenošanu; 
atgādina, ka šo problēmu Revīzijas palāta 
kritizēja jau 2012. gadā īpašajā ziņojumā 
par ES palīdzību Kosovai tiesiskuma jomā;

5. atzinīgi vērtē konkrētos pasākumus un 
pragmatiskos risinājumus, ko nesen ieviesa 
Komisija kā daļu no spēkā esošajiem 
finanšu noteikumiem, lai padarītu īsāku 
laiku, ko aizņem finansējuma piešķiršanas 
procedūras attiecībā uz KDAP civilajām 
misijām; tomēr pauž nožēlu par to, ka 
joprojām ir ievērojama kavēšanās, īstenojot 
būtiskā aprīkojuma un pakalpojumu 
iepirkumus KDAP misijām saskaņā ar 
KĀDP satvaru, daļēji tāpēc, ka bieži vien 
lēmumu pieņemšanas process Padomē 
norit lēni, bet arī tāpēc, ka trūkst 
elastīguma finanšu noteikumos, un tam ir 
negatīva ietekme uz misiju īstenošanu; 
atgādina, ka šo problēmu Revīzijas palāta 
kritizēja jau 2012. gadā īpašajā ziņojumā 
par ES palīdzību Kosovai tiesiskuma jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Doru-Claudian Frunzulică

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atzinīgi vērtē konkrētos pasākumus un 
pragmatiskos risinājumus, ko nesen ieviesa 
Komisija kā daļu no spēkā esošajiem 
finanšu noteikumiem, lai padarītu īsāku 
laiku, ko aizņem finansējuma piešķiršanas 

5. atzinīgi vērtē konkrētos pasākumus un 
pragmatiskos risinājumus, ko nesen ieviesa 
Komisija kā daļu no spēkā esošajiem 
finanšu noteikumiem, lai padarītu īsāku 
laiku, ko aizņem finansējuma piešķiršanas 
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procedūras; tomēr pauž nožēlu par to, ka 
joprojām ir ievērojama kavēšanās, īstenojot 
būtiskā aprīkojuma un pakalpojumu 
iepirkumus KDAP misijām, daļēji tāpēc, ka 
bieži vien lēmumu pieņemšanas process 
Padomē norit lēni, bet arī tāpēc, ka trūkst 
elastīguma finanšu noteikumos, un tam ir 
negatīva ietekme uz misiju īstenošanu; 
atgādina, ka šo problēmu Revīzijas palāta 
kritizēja jau 2012. gadā īpašajā ziņojumā 
par ES palīdzību Kosovai tiesiskuma jomā;

procedūras; tomēr pauž nožēlu par to, ka 
joprojām ir ievērojama kavēšanās, īstenojot 
būtiskā aprīkojuma un pakalpojumu 
iepirkumus KDAP misijām, daļēji tāpēc, ka 
bieži vien lēmumu pieņemšanas process 
Padomē norit lēni un iepirkumu sistēma ir 
ļoti birokrātiska, bet arī tāpēc, ka trūkst 
elastīguma finanšu noteikumos, un tam ir 
negatīva ietekme uz misiju īstenošanu; 
atgādina, ka šo problēmu Revīzijas palāta 
kritizēja jau 2012. gadā īpašajā ziņojumā 
par ES palīdzību Kosovai tiesiskuma jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Ingeborg Gräßle

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atzinīgi vērtē konkrētos pasākumus un 
pragmatiskos risinājumus, ko nesen ieviesa 
Komisija kā daļu no spēkā esošajiem 
finanšu noteikumiem, lai padarītu īsāku 
laiku, ko aizņem finansējuma piešķiršanas 
procedūras; tomēr pauž nožēlu par to, ka 
joprojām ir ievērojama kavēšanās, īstenojot 
būtiskā aprīkojuma un pakalpojumu 
iepirkumus KDAP misijām, daļēji tāpēc, ka 
bieži vien lēmumu pieņemšanas process 
Padomē norit lēni, bet arī tāpēc, ka trūkst 
elastīguma finanšu noteikumos, un tam ir 
negatīva ietekme uz misiju īstenošanu; 
atgādina, ka šo problēmu Revīzijas palāta 
kritizēja jau 2012. gadā īpašajā ziņojumā 
par ES palīdzību Kosovai tiesiskuma jomā;

5. atzinīgi vērtē konkrētos pasākumus un 
pragmatiskos risinājumus, ko nesen ieviesa 
Komisija kā daļu no spēkā esošajiem 
finanšu noteikumiem, lai padarītu īsāku 
laiku, ko aizņem finansējuma piešķiršanas 
procedūras; tomēr pauž nožēlu par to, ka 
joprojām ir ievērojama kavēšanās, īstenojot 
būtiskā aprīkojuma un pakalpojumu 
iepirkumus KDAP misijām, daļēji tāpēc, ka 
bieži vien lēmumu pieņemšanas process 
Padomē norit lēni, bet arī tāpēc, ka trūkst 
konsolidētas pieejas finanšu noteikumu 
piemērošanā KDAP misijām, un tam ir 
negatīva ietekme uz misiju īstenošanu; 
atgādina, ka šo problēmu Revīzijas palāta 
kritizēja jau 2012. gadā īpašajā ziņojumā 
par ES palīdzību Kosovai tiesiskuma jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 41
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atzinīgi vērtē konkrētos pasākumus un 
pragmatiskos risinājumus, ko nesen ieviesa 
Komisija kā daļu no spēkā esošajiem 
finanšu noteikumiem, lai padarītu īsāku 
laiku, ko aizņem finansējuma piešķiršanas 
procedūras; tomēr pauž nožēlu par to, ka 
joprojām ir ievērojama kavēšanās, īstenojot 
būtiskā aprīkojuma un pakalpojumu 
iepirkumus KDAP misijām, daļēji tāpēc, ka 
bieži vien lēmumu pieņemšanas process 
Padomē norit lēni, bet arī tāpēc, ka trūkst 
elastīguma finanšu noteikumos, un tam ir 
negatīva ietekme uz misiju īstenošanu; 
atgādina, ka šo problēmu Revīzijas palāta 
kritizēja jau 2012. gadā īpašajā ziņojumā 
par ES palīdzību Kosovai tiesiskuma jomā;

5. atzinīgi vērtē konkrētos pasākumus un 
pragmatiskos risinājumus, ko nesen ieviesa 
Komisija kā daļu no spēkā esošajiem 
finanšu noteikumiem, lai padarītu īsāku 
laiku, ko aizņem finansējuma piešķiršanas 
procedūras; tomēr pauž nožēlu par to, ka 
joprojām ir ievērojama kavēšanās, īstenojot 
būtiskā aprīkojuma un pakalpojumu 
iepirkumus KDAP misijām, daļēji tāpēc, ka 
bieži vien lēmumu pieņemšanas process 
Padomē norit lēni, bet arī tāpēc, ka trūkst 
elastīguma finanšu noteikumos, un tam ir 
negatīva ietekme uz misiju īstenošanu un, 
iespējams, uz misiju drošību; atgādina, ka 
šo problēmu Revīzijas palāta kritizēja jau 
2012. gadā īpašajā ziņojumā par ES 
palīdzību Kosovai tiesiskuma jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atzinīgi vērtē konkrētos pasākumus un 
pragmatiskos risinājumus, ko nesen ieviesa 
Komisija kā daļu no spēkā esošajiem 
finanšu noteikumiem, lai padarītu īsāku 
laiku, ko aizņem finansējuma piešķiršanas 
procedūras; tomēr pauž nožēlu par to, ka 
joprojām ir ievērojama kavēšanās, īstenojot 
būtiskā aprīkojuma un pakalpojumu 
iepirkumus KDAP misijām, daļēji tāpēc, ka 
bieži vien lēmumu pieņemšanas process 

5. atzinīgi vērtē konkrētos pasākumus un 
pragmatiskos risinājumus, ko nesen ieviesa 
Komisija kā daļu no spēkā esošajiem 
finanšu noteikumiem, lai padarītu īsāku 
laiku, ko aizņem finansējuma piešķiršanas 
procedūras; tomēr pauž nožēlu par to, ka 
joprojām ir ievērojama kavēšanās, īstenojot 
būtiskā aprīkojuma un pakalpojumu 
iepirkumus KDAP misijām, daļēji tāpēc, ka 
bieži vien lēmumu pieņemšanas process 
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Padomē norit lēni, bet arī tāpēc, ka trūkst 
elastīguma finanšu noteikumos, un tam ir 
negatīva ietekme uz misiju īstenošanu; 
atgādina, ka šo problēmu Revīzijas palāta 
kritizēja jau 2012. gadā īpašajā ziņojumā 
par ES palīdzību Kosovai tiesiskuma jomā;

Padomē norit lēni, bet arī tāpēc, ka trūkst 
elastīguma finanšu noteikumos, un tam ir
negatīva ietekme uz misiju īstenošanu un 
personāla darbību; atgādina, ka šo 
problēmu Revīzijas palāta kritizēja jau 
2012. gadā īpašajā ziņojumā par ES 
palīdzību Kosovai tiesiskuma jomā;

Or. de

Grozījums Nr. 43
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. mudina Komisiju samazināt šos 
trūkumus un ierosināt nepieciešamos 
pielāgojumus finanšu noteikumos, kuri 
attiecas uz civilajām KDAP misijām, lai 
veicinātu ātru un elastīgu misiju 
īstenošanu, vienlaikus garantējot ES 
resursu pareizu finanšu pārvaldību un 
pienācīgu Savienības finansiālo interešu 
aizsardzību; uzskata, ka budžeta 
īstenošanas pilnvaras būtu jānodod civilās 
operācijas komandierim gluži tāpat, kā tās 
tiek nodotas ES delegāciju vadītājiem;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 44
Ingeborg Gräßle

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. mudina Komisiju samazināt šos 
trūkumus un ierosināt nepieciešamos 

6. mudina Komisiju samazināt šos 
trūkumus, izstrādājot konkrētu veidni 
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pielāgojumus finanšu noteikumos, kuri 
attiecas uz civilajām KDAP misijām, lai 
veicinātu ātru un elastīgu misiju 
īstenošanu, vienlaikus garantējot ES 
resursu pareizu finanšu pārvaldību un 
pienācīgu Savienības finansiālo interešu 
aizsardzību; uzskata, ka budžeta 
īstenošanas pilnvaras būtu jānodod civilās 
operācijas komandierim gluži tāpat, kā tās 
tiek nodotas ES delegāciju vadītājiem;

finanšu noteikumiem, kuri attiecas uz 
civilajām KDAP misijām, kā arī pielāgot 
pašreizējās pamatnostādnes šo noteikumu 
vajadzībām, lai veicinātu ātru un elastīgu 
misiju īstenošanu, vienlaikus garantējot ES 
resursu pareizu finanšu pārvaldību un 
pienācīgu Savienības finansiālo interešu 
aizsardzību; uzskata, ka budžetu būtu 
jāturpina īstenot Komisijai, nodrošinot 
ciešu koordināciju ar civilās operācijas 
komandieri;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Marek Jurek

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. mudina Komisiju samazināt šos 
trūkumus un ierosināt nepieciešamos 
pielāgojumus finanšu noteikumos, kuri 
attiecas uz civilajām KDAP misijām, lai 
veicinātu ātru un elastīgu misiju 
īstenošanu, vienlaikus garantējot ES 
resursu pareizu finanšu pārvaldību un 
pienācīgu Savienības finansiālo interešu 
aizsardzību; uzskata, ka budžeta 
īstenošanas pilnvaras būtu jānodod civilās 
operācijas komandierim gluži tāpat, kā tās 
tiek nodotas ES delegāciju vadītājiem;

6. mudina Komisiju samazināt šos 
trūkumus un ierosināt nepieciešamos 
pielāgojumus finanšu noteikumos, kuri 
attiecas uz civilajām KDAP misijām, lai 
veicinātu ātru un elastīgu misiju 
īstenošanu, vienlaikus garantējot ES 
resursu pareizu finanšu pārvaldību un 
pienācīgu Savienības finansiālo interešu 
aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Doru-Claudian Frunzulică

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts



AM\1052353LV.doc 27/74 PE549.454v01-00

LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. mudina Komisiju samazināt šos 
trūkumus un ierosināt nepieciešamos 
pielāgojumus finanšu noteikumos, kuri 
attiecas uz civilajām KDAP misijām, lai 
veicinātu ātru un elastīgu misiju 
īstenošanu, vienlaikus garantējot ES 
resursu pareizu finanšu pārvaldību un 
pienācīgu Savienības finansiālo interešu 
aizsardzību; uzskata, ka budžeta 
īstenošanas pilnvaras būtu jānodod civilās 
operācijas komandierim gluži tāpat, kā tās 
tiek nodotas ES delegāciju vadītājiem;

6. mudina Komisiju samazināt šos 
trūkumus un ierosināt nepieciešamos 
pielāgojumus finanšu noteikumos, kuri 
attiecas uz civilajām KDAP misijām, lai 
veicinātu ātru, elastīgu un efektīvāku 
misiju īstenošanu, vienlaikus garantējot ES 
resursu pareizu finanšu pārvaldību un 
pienācīgu Savienības finansiālo interešu 
aizsardzību; uzskata, ka budžeta 
īstenošanas pilnvaras būtu jānodod civilās 
operācijas komandierim gluži tāpat, kā tās 
tiek nodotas ES delegāciju vadītājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Eleftherios Synadinos

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a mudina Komisiju ņemt vērā nesenos 
džihādistu veiktos terora aktus un 
pastiprināt Eiropas publisko ēku drošību, 
jo tās ir ideāls mērķis džihādistu 
uzbrukumiem, kuri Eiropai ir draudējuši 
ar jauniem terora aktiem;

Or. el

Grozījums Nr. 48
Victor Negrescu

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a prasa Komisijai un dalībvalstīm veikt
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ikgadēju novērtējumu par drošības un 
aizsardzības politikai veltīto izdevumu 
kopējo summu, jo īpaši ietverot 
pārredzamu izklāstu par publisko 
iepirkumu, lai turpmāk varētu efektīvāk 
pārvaldīt šajā jomā plānoto budžetu;

Or. ro

Grozījums Nr. 49
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. stingri mudina izveidot kopīgu 
pakalpojumu centru un integrētu resursu 
pārvaldības sistēmu, kas palīdzētu uzlabot 
civilo misiju izvēršanas ātrumu un 
rentabilitāti; pauž nožēlu par to, ka šī
iniciatīva ir iestrēgusi; norāda uz to, ka 
pašlaik tiek apspriesta misiju atbalsta 
platforma, bet aicina Komisiju un EĀDD 
turpināt darbu pie patiesi kopīga 
pakalpojumu centra izveides;

7. norāda, ka kopīga pakalpojumu centra
un integrētu resursu pārvaldības sistēmas 
izveides iniciatīva ir iestrēgusi; norāda uz 
to, ka pašlaik tiek apspriesta misiju atbalsta 
platforma;

Or. de

Grozījums Nr. 50
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. stingri mudina izveidot kopīgu
pakalpojumu centru un integrētu resursu 
pārvaldības sistēmu, kas palīdzētu uzlabot 
civilo misiju izvēršanas ātrumu un 
rentabilitāti; pauž nožēlu par to, ka šī 
iniciatīva ir iestrēgusi; norāda uz to, ka 

7. atzinīgi vērtē diskusijas par kopīga 
pakalpojumu centra un integrētas resursu 
pārvaldības sistēmas izveidi, kas palīdzētu 
uzlabot civilo misiju izvēršanas ātrumu un 
rentabilitāti; atzīst, ka šī iniciatīva ir 
iestrēgusi un ka, kā norādījusi Komisija, 
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pašlaik tiek apspriesta misiju atbalsta 
platforma, bet aicina Komisiju un EĀDD 
turpināt darbu pie patiesi kopīga 
pakalpojumu centra izveides;

šobrīd kopīgā pakalpojumu centra izveide 
nav reāla; norāda, ka pašlaik tiek apsvērta 
misiju atbalsta platforma;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Ingeborg Gräßle

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. stingri mudina izveidot kopīgu 
pakalpojumu centru un integrētu resursu 
pārvaldības sistēmu, kas palīdzētu uzlabot 
civilo misiju izvēršanas ātrumu un 
rentabilitāti; pauž nožēlu par to, ka šī 
iniciatīva ir iestrēgusi; norāda uz to, ka 
pašlaik tiek apspriesta misiju atbalsta 
platforma, bet aicina Komisiju un EĀDD 
turpināt darbu pie patiesi kopīga 
pakalpojumu centra izveides;

7. stingri mudina centralizēt misiju 
atbalsta funkcijas kopā ar integrētu 
resursu pārvaldības sistēmu, kas palīdzētu 
uzlabot civilo misiju izvēršanas ātrumu un 
rentabilitāti; norāda, ka Padomē joprojām 
notiek diskusijas par šo jautājumu; norāda 
uz to, ka pašlaik tiek apspriesta misiju 
atbalsta platforma; aicina Komisiju un 
EĀDD nodrošināt ātru virzību šajā lietā;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Tonino Picula

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. stingri mudina izveidot kopīgu 
pakalpojumu centru un integrētu resursu 
pārvaldības sistēmu, kas palīdzētu uzlabot 
civilo misiju izvēršanas ātrumu un 
rentabilitāti; pauž nožēlu par to, ka šī 
iniciatīva ir iestrēgusi; norāda uz to, ka 
pašlaik tiek apspriesta misiju atbalsta 
platforma, bet aicina Komisiju un EĀDD 

7. stingri mudina centralizēt misiju 
atbalsta funkcijas, izveidojot kopīgu 
pakalpojumu centru un integrētu resursu 
pārvaldības sistēmu, kas palīdzētu uzlabot 
civilo misiju izvēršanas ātrumu un 
rentabilitāti; pauž nožēlu par to, ka šī 
iniciatīva ir iestrēgusi; norāda, ka Padomē 
joprojām notiek diskusijas par šo
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turpināt darbu pie patiesi kopīga 
pakalpojumu centra izveides;

jautājumu, un aicina Komisiju un EĀDD 
turpināt kopīgu darbu pie patiesi kopīgas 
misiju atbalsta sistēmas izveides;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka pastāvīgie ierobežojumi 
EĀDD Civilās plānošanas un īstenošanas 
centra administratīvajam budžetam ir 
jānovērš, jo ikgadējie budžeta piešķīrumi 
ir pārāk nelieli, lai veiktu visus 
plānošanas, izpildes un atbalsta 
uzdevumus, īpaši tad, ja misijas tiek 
uzsāktas gandrīz vienlaicīgi;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 54
Doru-Claudian Frunzulică

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka pastāvīgie ierobežojumi 
EĀDD Civilās plānošanas un īstenošanas 
centra administratīvajam budžetam ir 
jānovērš, jo ikgadējie budžeta piešķīrumi ir 
pārāk nelieli, lai veiktu visus plānošanas, 
izpildes un atbalsta uzdevumus, īpaši tad, 
ja misijas tiek uzsāktas gandrīz vienlaicīgi;

8. uzskata, ka pastāvīgie ierobežojumi 
EĀDD Civilās plānošanas un īstenošanas 
centra administratīvajam budžetam ir ātri 
jānovērš, jo ikgadējie budžeta piešķīrumi ir 
pārāk nelieli, lai veiktu visus plānošanas, 
izpildes un atbalsta uzdevumus, īpaši tad, 
ja misijas tiek sāktas gandrīz vienlaicīgi;

Or. en
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Grozījums Nr. 55
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzskata, ka pastāvīgā KDAP noliktava, 
kas pašlaik kalpo tikai jaunajām KDAP 
civilajām misijām, ir pēc iespējas drīz 
jāpapildina, paplašinot darbības jomu, lai 
tā aptvertu arī esošās misijas, un uzlabojot 
tajā uzglabātā aprīkojuma pieejamību, 
uzskata, ka turpmāk to vajadzētu pārvaldīt 
kopīgajam pakalpojumu centram;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 56
Doru-Claudian Frunzulică

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzskata, ka pastāvīgā KDAP noliktava, 
kas pašlaik kalpo tikai jaunajām KDAP 
civilajām misijām, ir pēc iespējas drīz 
jāpapildina, paplašinot darbības jomu, lai tā 
aptvertu arī esošās misijas, un uzlabojot 
tajā uzglabātā aprīkojuma pieejamību, 
uzskata, ka turpmāk to vajadzētu pārvaldīt 
kopīgajam pakalpojumu centram;

9. uzskata, ka pastāvīgā KDAP noliktava, 
kas pašlaik kalpo tikai jaunajām KDAP 
civilajām misijām, ir pēc iespējas drīz 
jāpapildina, paplašinot darbības jomu, lai tā 
aptvertu arī esošās misijas, un uzlabojot 
tajā uzglabātā aprīkojuma pieejamību un 
palielinot vajadzīgā aprīkojuma 
daudzveidību, uzskata, ka turpmāk to 
vajadzētu pārvaldīt kopīgajam 
pakalpojumu centram;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart
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Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzskata, ka pastāvīgā KDAP noliktava, 
kas pašlaik kalpo tikai jaunajām KDAP 
civilajām misijām, ir pēc iespējas drīz 
jāpapildina, paplašinot darbības jomu, lai tā 
aptvertu arī esošās misijas, un uzlabojot 
tajā uzglabātā aprīkojuma pieejamību, 
uzskata, ka turpmāk to vajadzētu pārvaldīt 
kopīgajam pakalpojumu centram;

9. uzskata, ka pastāvīgā KDAP noliktava, 
kas pašlaik kalpo tikai jaunajām KDAP 
civilajām misijām, ir pēc iespējas drīz 
jāpapildina, paplašinot darbības jomu, lai tā 
aptvertu arī esošās misijas, un uzlabojot 
tajā uzglabātā aprīkojuma pieejamību; 
ierosina, ka turpmāk KDAP noliktavu 
vajadzētu pārvaldīt kopīgajam 
pakalpojumu centram;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, ka misijām ir jānodrošina 
pienācīgs personāls, kā to paredz dažādas 
dalībvalstu apņemšanās šajā jomā 
(piemēram, Civilais pamatmērķis 2010. 
gadam, daudzgadu civilo spēju attīstības 
plāns); tomēr pauž nožēlu par to, ka ir 
grūti KDAP misijām rekrutēt (un noturēt) 
kvalificētu personālu pietiekamā skaitā; 
mudina plaši izmantot ātri izvietojamām 
civilās reaģēšanas grupām (CRT), kas 
palielinātu ES spēju reaģēt ātri, veicinātu 
ātru misiju izveidi un padarītu efektīvāku 
reaģēšanu uz krīzēm;

10. uzsver, ka misijām ir jānodrošina 
pienācīgs personāls, kā to paredz dažādas 
dalībvalstu apņemšanās šajā jomā 
(piemēram, Civilais pamatmērķis 2010. 
gadam, daudzgadu civilo spēju attīstības 
plāns);

Or. de

Grozījums Nr. 59
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel
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Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, ka misijām ir jānodrošina 
pienācīgs personāls, kā to paredz dažādas 
dalībvalstu apņemšanās šajā jomā 
(piemēram, Civilais pamatmērķis 2010. 
gadam, daudzgadu civilo spēju attīstības 
plāns); tomēr pauž nožēlu par to, ka ir grūti 
KDAP misijām rekrutēt (un noturēt) 
kvalificētu personālu pietiekamā skaitā; 
mudina plaši izmantot ātri izvietojamām 
civilās reaģēšanas grupām (CRT), kas 
palielinātu ES spēju reaģēt ātri, veicinātu 
ātru misiju izveidi un padarītu efektīvāku 
reaģēšanu uz krīzēm;

10. uzsver, ka misijām ir jānodrošina 
pienācīgs personāls, kā to paredz dažādas 
dalībvalstu apņemšanās šajā jomā 
(piemēram, Civilais pamatmērķis 2010. 
gadam, daudzgadu civilo spēju attīstības 
plāns); tomēr pauž nožēlu par to, ka ir grūti 
KDAP misijām rekrutēt (un noturēt) 
kvalificētu personālu pietiekamā skaitā;
prasa rūpīgi pārbaudīt ar kaujas grupu 
izvietošanu saistītos ieguvumus un 
problēmas, pirms tiek pieņemts pamatots
lēmums par to, cik lielā mērā izmantos 
un, iespējams, izvērsīs civilās reaģēšanas 
grupas; mudina plaši izmantot ātri 
izvietojamām civilās reaģēšanas grupām 
(CRT), kas palielinātu ES spēju reaģēt ātri, 
veicinātu ātru misiju izveidi un padarītu 
efektīvāku reaģēšanu uz krīzēm;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Arnaud Danjean

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a pauž nožēlu par nepārredzamību un 
augstajām izmaksām atlases procesā, 
kurā izvēlas privātos uzņēmumus KDAP 
civilo misiju darbinieku drošības 
garantēšanai; aicina izstrādāt drošības 
pamatlīgumu, kas būtu paredzēts tieši 
KDAP civilajām misijām, lai pazeminātu 
privāto drošības uzņēmumu piemērotās 
maksas un lai atlases procesu padarītu 
pārredzamāku; uzskata, ka šajā saistībā 
priekšroka būtu jādod Eiropas 
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uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Michael Gahler

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzskata, ka KDAP vajadzētu uzskatīt 
par daļu no plašākas KĀDP sistēmas un ES 
ārējās darbības kā tādas; pauž ciešu 
pārliecību, ka ir jānodrošina dažādu
instrumentu saskaņotība un papildināmība, 
lai panāktu apjomradītus ietaupījumus un 
maksimāli palielinātu ES izdevumu 
ietekmi; pauž pārliecību, ka ES ir vairāk 
instrumentu un lielāks ietekmes potenciāls 
nekā jebkurai citai pārnacionālai 
institūcijai, jo drošības un aizsardzības 
politiku ir iespējams pastiprināt ar 
visaptverošu pieeju citiem ES instrumentu 
un finansēšanas mehānismu veidiem; tādēļ 
uzskata, ka KĀDP resursus vajadzētu 
izmantot lietpratīgāk, sasaistot KDAP ar 
citām Komisijas pārvaldītām programmām;

11. uzskata, ka KDAP vajadzētu uzskatīt 
par daļu no plašākas ārējās KĀDP
dimensijas un ES ārējās darbības kā tādas, 
kā arī par daļu no kopējā tirgus, 
rūpniecības, kosmosa, pētniecības un 
attīstības politikas virzienu iekšējās 
dimensijas; pauž ciešu pārliecību, ka ir 
jānodrošina dažādu instrumentu 
saskaņotība un papildināmība, lai panāktu 
apjomradītus ietaupījumus un maksimāli 
palielinātu ES izdevumu ietekmi; pauž 
pārliecību, ka ES ir vairāk instrumentu un 
lielāks ietekmes potenciāls nekā jebkurai 
citai pārnacionālai institūcijai, jo drošības 
un aizsardzības politiku ir iespējams 
pastiprināt ar visaptverošu pieeju citiem ES 
instrumentu un finansēšanas mehānismu 
veidiem; tādēļ uzskata, ka KĀDP resursus 
vajadzētu izmantot lietpratīgāk, sasaistot 
KDAP ar citām Komisijas pārvaldītām 
programmām;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Arnaud Danjean

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzskata, ka KDAP vajadzētu uzskatīt 
par daļu no plašākas KĀDP sistēmas un 
ES ārējās darbības kā tādas; pauž ciešu 
pārliecību, ka ir jānodrošina dažādu 
instrumentu saskaņotība un papildināmība, 
lai panāktu apjomradītus ietaupījumus un 
maksimāli palielinātu ES izdevumu 
ietekmi; pauž pārliecību, ka ES ir vairāk 
instrumentu un lielāks ietekmes potenciāls 
nekā jebkurai citai pārnacionālai 
institūcijai, jo drošības un aizsardzības 
politiku ir iespējams pastiprināt ar 
visaptverošu pieeju citiem ES instrumentu 
un finansēšanas mehānismu veidiem; tādēļ 
uzskata, ka KĀDP resursus vajadzētu 
izmantot lietpratīgāk, sasaistot KDAP ar
citām Komisijas pārvaldītām programmām;

11. uzskata, ka KDAP ir daļa no plašākas 
KĀDP sistēmas un ES ārējās darbības kā 
tādas; pauž ciešu pārliecību, ka ir 
jānodrošina dažādu instrumentu 
saskaņotība un papildināmība, lai panāktu 
apjomradītus ietaupījumus un maksimāli 
palielinātu ES izdevumu ietekmi; pauž 
pārliecību, ka ES ir vairāk instrumentu un 
lielāks ietekmes potenciāls nekā jebkurai 
citai pārnacionālai institūcijai, jo drošības 
un aizsardzības politiku ir iespējams 
pastiprināt ar visaptverošu pieeju citiem ES 
instrumentu un finansēšanas mehānismu 
veidiem; tādēļ uzskata, ka KĀDP resursus 
vajadzētu izmantot lietpratīgāk, jo īpaši
nodrošinot labāku koordināciju starp 
KDAP instrumentiem un citām Komisijas 
pārvaldītām ES finansējuma piešķiršanas 
programmām;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Ingeborg Gräßle

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzskata, ka KDAP vajadzētu uzskatīt 
par daļu no plašākas KĀDP sistēmas un ES 
ārējās darbības kā tādas; pauž ciešu 
pārliecību, ka ir jānodrošina dažādu 
instrumentu saskaņotība un papildināmība, 
lai panāktu apjomradītus ietaupījumus un 
maksimāli palielinātu ES izdevumu 
ietekmi; pauž pārliecību, ka ES ir vairāk 
instrumentu un lielāks ietekmes potenciāls 
nekā jebkurai citai pārnacionālai 
institūcijai, jo drošības un aizsardzības 
politiku ir iespējams pastiprināt ar 
visaptverošu pieeju citiem ES instrumentu 

11. uzskata, ka KDAP vajadzētu uzskatīt 
par daļu no plašākas KĀDP sistēmas un ES 
ārējās darbības kā tādas; pauž ciešu 
pārliecību, ka ir jānodrošina dažādu 
instrumentu saskaņotība un papildināmība, 
lai panāktu apjomradītus ietaupījumus un 
maksimāli palielinātu ES izdevumu 
ietekmi; pauž pārliecību, ka ES ir vairāk 
instrumentu un lielāks ietekmes potenciāls 
nekā jebkurai citai pārnacionālai 
institūcijai, jo drošības un aizsardzības 
politiku ir iespējams pastiprināt ar 
visaptverošu pieeju citiem ES instrumentu 
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un finansēšanas mehānismu veidiem; tādēļ 
uzskata, ka KĀDP resursus vajadzētu 
izmantot lietpratīgāk, sasaistot KDAP ar
citām Komisijas pārvaldītām programmām;

un finansēšanas mehānismu veidiem; tādēļ 
uzskata, ka KĀDP resursus vajadzētu 
izmantot lietpratīgāk, nodrošinot 
papildināmību starp KDAP un citām 
Komisijas pārvaldītām programmām;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Ramona Nicole Mănescu

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzskata, ka KDAP vajadzētu uzskatīt 
par daļu no plašākas KĀDP sistēmas un ES 
ārējās darbības kā tādas; pauž ciešu 
pārliecību, ka ir jānodrošina dažādu 
instrumentu saskaņotība un papildināmība, 
lai panāktu apjomradītus ietaupījumus un 
maksimāli palielinātu ES izdevumu 
ietekmi; pauž pārliecību, ka ES ir vairāk 
instrumentu un lielāks ietekmes potenciāls 
nekā jebkurai citai pārnacionālai 
institūcijai, jo drošības un aizsardzības 
politiku ir iespējams pastiprināt ar 
visaptverošu pieeju citiem ES instrumentu 
un finansēšanas mehānismu veidiem; tādēļ 
uzskata, ka KĀDP resursus vajadzētu 
izmantot lietpratīgāk, sasaistot KDAP ar 
citām Komisijas pārvaldītām programmām;

11. uzskata, ka KDAP vajadzētu uzskatīt 
par daļu no plašākas KĀDP sistēmas un ES 
ārējās darbības kā tādas; pauž ciešu 
pārliecību, ka ir jānodrošina dažādu 
instrumentu saskaņotība un papildināmība, 
lai panāktu apjomradītus ietaupījumus un 
maksimāli palielinātu ES izdevumu 
ietekmi; pauž pārliecību, ka ES ir vairāk 
instrumentu un lielāks ietekmes potenciāls 
nekā jebkurai citai pārnacionālai 
institūcijai, jo drošības un aizsardzības 
politiku ir iespējams pastiprināt ar 
visaptverošu pieeju citiem ES instrumentu 
un finansēšanas mehānismu veidiem; tādēļ 
uzskata, ka KĀDP resursus vajadzētu 
izmantot lietpratīgāk, sasaistot KDAP ar 
citām Komisijas pārvaldītām programmām; 
uzskata, ka apstākļos, kad pasliktinās 
drošības situācija Savienības Austrumos 
un Dienvidos, kā arī ņemot vērā finanšu 
krīzes ietekmi uz dalībvalstu aizsardzības 
spējām, Savienības iestādēm ir jāatrod 
iespējas atbalstīt dalībvalstis to drošības 
un aizsardzības centienos, ņemot vērā 
saistības, kuras atsevišķām dalībvalstīm 
rada to dalība NATO;

Or. ro
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Grozījums Nr. 65
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina tur, kur tas iespējams, izveidot 
labākas civilās un militārās jomas 
sinerģijas, proti, tādās jomās kā misiju 
loģistika, transports un drošība, 
vienlaikus respektējot dažādās 
komandķēdes un civilo un militāro misiju 
atšķirīgo dabu;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 66
Eduard Kukan

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina tur, kur tas iespējams, izveidot 
labākas civilās un militārās jomas 
sinerģijas, proti, tādās jomās kā misiju 
loģistika, transports un drošība, vienlaikus 
respektējot dažādās komandķēdes un civilo 
un militāro misiju atšķirīgo dabu;

12. aicina tur, kur tas iespējams, izveidot 
labākas civilās un militārās jomas 
sinerģijas un tās īpaši ņemt vērā 
plānošanas procesu sākumā, proti, tādās 
jomās kā telpas, medicīniskie 
pakalpojumi, misiju loģistika, transports 
un drošība, vienlaikus respektējot dažādās 
komandķēdes un civilo un militāro misiju 
atšķirīgo dabu;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Doru-Claudian Frunzulică

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina tur, kur tas iespējams, izveidot 
labākas civilās un militārās jomas 
sinerģijas, proti, tādās jomās kā misiju 
loģistika, transports un drošība, vienlaikus 
respektējot dažādās komandķēdes un civilo 
un militāro misiju atšķirīgo dabu;

12. aicina tur, kur tas iespējams, izveidot 
labākas civilās un militārās jomas 
sinerģijas, proti, tādās jomās kā plānošana 
un koordinēšana, misiju loģistika, 
transports un drošība, vienlaikus 
respektējot dažādās komandķēdes un civilo 
un militāro misiju atšķirīgo dabu;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina tur, kur tas iespējams, izveidot 
labākas civilās un militārās jomas 
sinerģijas, proti, tādās jomās kā misiju 
loģistika, transports un drošība, vienlaikus 
respektējot dažādās komandķēdes un civilo 
un militāro misiju atšķirīgo dabu;

12. aicina tur, kur tas iespējams, izveidot 
labākas civilās un militārās jomas 
sinerģijas, proti, tādās jomās kā misiju 
loģistika, transports un drošība, vienlaikus 
respektējot dažādās komandķēdes un 
skaidri nošķirot civilo misiju un militāro
operāciju pazīmes, mērķus un darbības 
režīmus;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina tur, kur tas iespējams, izveidot 
labākas civilās un militārās jomas 
sinerģijas, proti, tādās jomās kā misiju 
loģistika, transports un drošība, vienlaikus 

12. aicina tur, kur tas iespējams, izveidot 
labākas civilās un militārās jomas 
sinerģijas, proti, tādās jomās kā misiju 
loģistika, transports un drošība, vienlaikus 
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respektējot dažādās komandķēdes un civilo 
un militāro misiju atšķirīgo dabu;

respektējot dažādās komandķēdes un civilo 
un militāro misiju atšķirīgo dabu; tomēr
uzskata, ka ES galvenokārt būtu 
jākoncentrējas uz civilo misiju, lai labāk 
veiktu savu „soft power” funkciju, kuras 
pamatā ir pārliecināšanas un 
starpniecības spēja;

Or. it

Grozījums Nr. 70
Victor Negrescu

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a aicina pastiprināt sadarbības 
mehānismus starp dalībvalstīm, tostarp 
finansējot attiecīgās darbības;

Or. ro

Grozījums Nr. 71
Nedzhmi Ali

Rezolūcijas priekšlikums
12.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.b uzsver iespējamos ietaupījumus, ko 
varētu gūt, veicinot ES līmeņa sinerģiju 
militārajā jomā, tostarp transporta, 
mācību un medicīniskās palīdzības jomā; 
uzsver Eiropas Aizsardzības aģentūras 
nozīmi, jo tā veicina aizsardzības 
ekipējuma un izvietošanas darbību 
sadarbspēju un sinerģiju starp ES 
dalībvalstīm, bet pauž dziļu nožēlu, ka, lai 
gan šo aģentūru vada Savienības Augstā 
pārstāve ārlietās un drošības politikas 
jautājumos, tā ir pakļauta Padomei un ka 
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tā tiek pilnīgi finansēta no avotiem, kas ir 
ārpus Eiropas Savienības budžeta, 
tādējādi tai netiek piemērota Eiropas 
demokrātiska pārbaude; aicina Eiropas 
Aizsardzības aģentūras budžetu integrēt 
Eiropas Savienības vispārējā budžetā;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atzinīgi vērtē krīžu pārvaldības 
procedūru pārskatīšanu, par kuru tika 
panākta vienošanās 2013. gadā, jo šīs 
pārskatīšanas rezultātā ir uzlabojusies 
KDAP misiju plānošana un izvēršana; 
tomēr uzsver, ka ir jādara vairāk, lai 
pārvarētu pastāvošo apcirkņveida pieeju, 
kuras dēļ dažādas ES ārpolitikas 
mašinērijas daļas darbojas nošķirti;

13. atzinīgi vērtē krīžu pārvaldības 
procedūru pārskatīšanu, par kuru tika 
panākta vienošanās 2013. gadā, jo šīs 
pārskatīšanas rezultātā ir uzlabojusies 
KDAP misiju plānošana un izvēršana; 
uzsver, ka daudzi ES ārpolitikas 
komponenti turpina darboties paralēli, un 
aicina panākt to labāku koordinēšanu un 
sadarbību neatkarīgi no dalībvalstu 
kompetences ārpolitikas jomā un ES 
ārpolitikas starpvaldību rakstura;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Doru-Claudian Frunzulică

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atzinīgi vērtē krīžu pārvaldības 
procedūru pārskatīšanu, par kuru tika 
panākta vienošanās 2013. gadā, jo šīs 
pārskatīšanas rezultātā ir uzlabojusies 
KDAP misiju plānošana un izvēršana; 

13. atzinīgi vērtē krīžu pārvaldības 
procedūru pārskatīšanu, par kuru tika 
panākta vienošanās 2013. gadā, jo šīs 
pārskatīšanas rezultātā ir uzlabojusies 
KDAP misiju plānošana un izvēršana; 
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tomēr uzsver, ka ir jādara vairāk, lai 
pārvarētu pastāvošo apcirkņveida pieeju, 
kuras dēļ dažādas ES ārpolitikas 
mašinērijas daļas darbojas nošķirti;

tomēr uzsver, ka ir jādara daudz vairāk, lai 
pārvarētu pastāvošo apcirkņveida pieeju, 
kuras dēļ dažādas ES ārpolitikas 
mašinērijas daļas darbojas nošķirti;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Michael Gahler

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a aicina Komisiju izstrādāt pastāvīgas 
finanšu procedūras sadarbībai starp 
Komisiju, EĀDD, EAA, Eiropas Kosmosa 
aģentūru (EKA) un dalībvalstīm KDAP 
un kopējā tirgus, rūpniecības, kosmosa, 
pētniecības un attīstības politikas virzienu 
jomā; šajā saistībā pauž nožēlu par to, ka 
iepriekšējā Savienības Augstā pārstāve
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
neierosināja vajadzīgo priekšlikumu par 
to, kā nodrošināt EAA darbinieku un 
darbības izmaksu finansēšanu no 
Savienības budžeta, kā prasīts Eiropas 
Parlamenta 2012. gada 12. septembra 
rezolūcijā (2012/2050(INI)); tādēļ aicina 
pašreizējo Savienības Augsto pārstāvi 
ārlietās un drošības politikas jautājumos 
steidzami labot šo kļūdu pirms 
Eiropadomes sanāksmes par aizsardzības 
jautājumiem, kas notiks 2015. gada 
jūnijā; aicina Komisiju un Padomi 
izstrādāt pastāvīgus finanšu noteikumus, 
lai ES iekšējās drošības jomas pārstāvjus 
(piemēram, Frontex, Eiropolu un Eiropas 
Savienības Tīklu un informācijas drošības 
aģentūru) saistītu ar ārējo drošību 
(piemēram, EAA, EĀDD);

Or. en
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Grozījums Nr. 75
Michael Gahler

Rezolūcijas priekšlikums
13.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.b atzinīgi vērtē izmēģinājuma projekta 
īstenošanu saistībā ar KDAP izpēti, ko 
kopīgi veica Eiropas Komisija un EAA, kā 
Parlaments ierosināja 2015. gada 
budžetā, ņemot vērā, ka aģentūra īsteno 
Savienības mērķus un Savienības 
budžetu; šajā saistībā pauž nožēlu par to, 
ka Komisija Parlamentam neiesniedza 
novērtējumu par LESD 185. panta 
potenciālu, kā prasīts Parlamenta 
2013. gada 21. novembra rezolūcijā par 
Eiropas aizsardzības tehnoloģisko un 
rūpniecisko bāzi (2013/2125(INI));

Or. en

Grozījums Nr. 76
Michael Gahler

Rezolūcijas priekšlikums
13.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.c atzinīgi vērtē Komisijas 2014. gada 
24. jūnijā pieņemto īstenošanas ceļvedi 
paziņojumam par Eiropas aizsardzības un 
drošības nozari; šajā saistībā aicina 
Komisiju ieinteresēto personu
novērtējumā izklāstīt, kā potenciālie 
atbalsta saņēmēji un valstu un reģionālās 
pārvaldes ir gatavi izmantot aprakstītos 
Eiropas strukturālo un investīciju fondu, 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 
Eiropas Sociālā fonda vai Interreg V 
pasākumus; šajā saistībā pauž nožēlu par 
to, ka Komisijas priekšlikums, iespējams, 
tiks ierosināts pārāk vēlu, lai ietekmētu 
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pašreiz notiekošo valstu un reģionālo 
pārvalžu resursu sadali un lai pārdalītu 
ES finansējumu, sekmējot spēcīgāku 
Eiropas aizsardzības tehnoloģisko un 
rūpniecisko bāzi (EDTIB);

Or. en

Grozījums Nr. 77
Michael Gahler

Rezolūcijas priekšlikums
13.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.d aicina Eiropas Komisiju, ņemot vērā 
tās uzdevumu nostiprināt EDTIB, 
ierosināt priekšlikumu, paskaidrojot, kā 
no ES budžeta varētu kompensēt vai ar 
nekropļojošām tirgus darbībām mazināt 
negatīvo ietekmi, ko radīja Padomes 
noteiktie ierobežojošie pasākumi saskaņā 
ar LESD 215. pantu attiecībā uz Eiropas 
aizsardzības un drošības nozares 
eksportu;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzinīgi vērtē iniciatīvu "Train & 
Equip", kas, izmantota kā daļa no pārejas 
vai krīzes beigu posma stratēģijas, 
nodrošinās partneru kapacitātes 
veidošanu un atvieglos finansējuma 
piešķiršanu ekipējuma iegādei trešo valstu 
drošības spēkiem; atbalsta to, ka 

svītrots
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sistemātiski tiek izmantotas projektu 
vienības, kurās var iesaistīties 
ieinteresētās dalībvalstis vai trešās valstis; 
atzinīgi vērtē to, ka Komisija apsver 
iespēju izveidot pastāvīgāku finansiālu 
atbalstu šai iniciatīvai;

Or. de

Grozījums Nr. 79
Eduard Kukan

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzinīgi vērtē iniciatīvu "Train & 
Equip", kas, izmantota kā daļa no pārejas 
vai krīzes beigu posma stratēģijas, 
nodrošinās partneru kapacitātes veidošanu 
un atvieglos finansējuma piešķiršanu 
ekipējuma iegādei trešo valstu drošības 
spēkiem; atbalsta to, ka sistemātiski tiek 
izmantotas projektu vienības, kurās var 
iesaistīties ieinteresētās dalībvalstis vai 
trešās valstis; atzinīgi vērtē to, ka Komisija 
apsver iespēju izveidot pastāvīgāku 
finansiālu atbalstu šai iniciatīvai;

14. atzinīgi vērtē iniciatīvu "Train & 
Equip", kas, izmantota kā daļa no pārejas 
vai krīzes beigu posma stratēģijas, 
nodrošinās partneru kapacitātes veidošanu 
un atvieglos finansējuma piešķiršanu 
dažādu aparatūru un ekipējuma, kuru 
neizmanto nogalināšanai, iegādei trešo 
valstu drošības un aizsardzības spēkiem, 
kā arī atbalstīs EĀDD un Komisijas 
kopīgu pieeju šim jautājumam; atbalsta to, 
ka sistemātiski tiek izmantotas projektu 
vienības, kurās var iesaistīties ieinteresētās 
dalībvalstis vai trešās valstis un kuras, 
sniedzot projekta atbalstu, palīdzēs 
uzņēmējvalstīm ātri piegādāt un iepirkt 
visu vajadzīgo drošībai, un uzskata, ka šīs 
projektu vienības būtu jāizmanto 
sistemātiski;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Michael Gahler

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzinīgi vērtē iniciatīvu "Train & 
Equip", kas, izmantota kā daļa no pārejas 
vai krīzes beigu posma stratēģijas,
nodrošinās partneru kapacitātes veidošanu 
un atvieglos finansējuma piešķiršanu 
ekipējuma iegādei trešo valstu drošības 
spēkiem; atbalsta to, ka sistemātiski tiek 
izmantotas projektu vienības, kurās var 
iesaistīties ieinteresētās dalībvalstis vai 
trešās valstis; atzinīgi vērtē to, ka Komisija 
apsver iespēju izveidot pastāvīgāku 
finansiālu atbalstu šai iniciatīvai;

14. atzinīgi vērtē iniciatīvu "Train & 
Equip", kas nodrošinās partneru 
kapacitātes veidošanu un, izmantojot 
labākas mācības, konsultācijas un 
ekipējumu, palīdzēs novērst krīžu 
rašanos; aicina Padomi izstrādāt 
procedūru, lai varētu novērtēt, kādos 
gadījumos kopīga vienošanās par militārā 
ekipējuma un ieroču piegādi atbalsta 
Eiropas kopējās intereses; atbalsta to, ka 
sistemātiski tiek izmantotas projektu 
vienības, kurās var iesaistīties ieinteresētās 
dalībvalstis vai trešās valstis; atzinīgi vērtē 
to, ka Komisija apsver iespēju izveidot 
pastāvīgāku finansiālu atbalstu šai 
iniciatīvai;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Eleftherios Synadinos

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzinīgi vērtē iniciatīvu "Train & 
Equip", kas, izmantota kā daļa no pārejas 
vai krīzes beigu posma stratēģijas, 
nodrošinās partneru kapacitātes veidošanu 
un atvieglos finansējuma piešķiršanu 
ekipējuma iegādei trešo valstu drošības 
spēkiem; atbalsta to, ka sistemātiski tiek 
izmantotas projektu vienības, kurās var 
iesaistīties ieinteresētās dalībvalstis vai 
trešās valstis; atzinīgi vērtē to, ka Komisija 
apsver iespēju izveidot pastāvīgāku 
finansiālu atbalstu šai iniciatīvai;

14. neatbalsta iniciatīvu "Train & Equip", 
kas, izmantota kā daļa no pārejas vai krīzes 
beigu posma stratēģijas, nodrošinās 
partneru kapacitātes veidošanu un atvieglos 
finansējuma piešķiršanu ekipējuma iegādei 
trešo valstu drošības spēkiem; iebilst pret
to, ka sistemātiski tiek izmantotas projektu 
vienības, kurās var iesaistīties ieinteresētās 
dalībvalstis vai trešās valstis; neatbalsta to, 
ka Komisija apsver iespēju izveidot 
pastāvīgāku finansiālu atbalstu šai 
iniciatīvai;

Or. el
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Grozījums Nr. 82
Ramona Nicole Mănescu

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumus, kuru nolūks ir Direktīvas 
2009/81/EK (publiskais iepirkums) un 
Direktīvas 2009/43/EK (ar aizsardzību 
saistīto ražojumu sūtījumi iekšējā tirgū) 
labāka īstenošana; aicina Komisiju ņemt 
vērā to, ka Eiropas uzņēmumiem, kas
darbojas aizsardzības jomā, ir jāizmanto 
īpašs tiesiskais un finansiālais režīms, lai 
tie būtu konkurētspējīgi, kā arī atbalstīt 
valstu centienus konsolidēt aizsardzības 
spējas;

Or. ro

Grozījums Nr. 83
Victor Negrescu

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a prasa Komisijai un dalībvalstīm 
vairāk iesaistīties pie Savienības 
Austrumu un Dienvidu robežām esošo 
dalībvalstu militāro un civilo spēju 
pastiprināšanā, ņemot vērā pašreizējo 
politisko apdraudējumu;

Or. ro

Grozījums Nr. 84
Jens Geier
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Rezolūcijas priekšlikums
3. virsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Militāro operāciju finansēšana svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 85
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atzīst, ka dalībvalstis finansē militāras 
operācijas ārpus ES budžeta un ka to 
kopīgās izmaksas sedz no Athena 
mehānisma; uzsver, ka Athena mehānisms 
ir būtiski svarīgs šo operāciju ātrai 
izvēršanai un ka tas ir dalībvalstu 
solidaritātes instruments, kā arī būtisks 
stimuls, īpaši tiem, kam trūkst finanšu 
resursu, līdzdarboties KDAP misijās; 
tomēr pauž nožēlu par to, ka kopīgi segto 
izmaksu īpatsvars aizvien vēl ir neliels 
(apmēram 10–15 % no visām izmaksām) 
un ka princips "izmaksas sedz tur, kur tās 
rodas" attur dalībvalstis no aktīvas 
līdzdalības; uzskata, ka ir jānodrošina 
ilgtermiņa finansējums militārajām 
misijām;

15. atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstis finansē 
militāras operācijas ārpus ES budžeta; 
norāda, ka Athena mehānisms ir 
dalībvalstu un trešo valstu konfliktu 
finansēšanas instruments, un nosoda līdz 
ar to radušos būtisko stimulu sekmēt 
konfliktus; atzinīgi vērtē to, ka kopīgi 
segto izmaksu īpatsvars aizvien vēl ir 
neliels (apmēram 10–15 % no visām 
izmaksām) un ka princips "izmaksas sedz 
tur, kur tās rodas" vēl joprojām ir spēkā;

Or. de

Grozījums Nr. 86
Arnaud Danjean

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts



PE549.454v01-00 48/74 AM\1052353LV.doc

LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atzīst, ka dalībvalstis finansē militāras 
operācijas ārpus ES budžeta un ka to 
kopīgās izmaksas sedz no Athena 
mehānisma; uzsver, ka Athena mehānisms 
ir būtiski svarīgs šo operāciju ātrai
izvēršanai un ka tas ir dalībvalstu 
solidaritātes instruments, kā arī būtisks 
stimuls, īpaši tiem, kam trūkst finanšu 
resursu, līdzdarboties KDAP misijās; tomēr 
pauž nožēlu par to, ka kopīgi segto 
izmaksu īpatsvars aizvien vēl ir neliels 
(apmēram 10–15 % no visām izmaksām) 
un ka princips "izmaksas sedz tur, kur tās 
rodas" attur dalībvalstis no aktīvas 
līdzdalības; uzskata, ka ir jānodrošina 
ilgtermiņa finansējums militārajām 
misijām;

15. atzīst, ka dalībvalstis finansē militāras 
operācijas ārpus ES budžeta un ka to 
kopīgās izmaksas sedz no Athena 
mehānisma; uzsver, ka Athena mehānisms 
ir būtiski svarīgs šo operāciju izvēršanai un 
ka tas ir dalībvalstu solidaritātes 
instruments, kurš dalībvalstis, īpaši tās, 
kam trūkst finanšu un operatīvo resursu, 
mudina līdzdarboties KDAP misijās; 
tomēr pauž nožēlu par to, ka kopīgi segto 
izmaksu īpatsvars aizvien vēl ir neliels 
(apmēram 10–15 % no visām izmaksām) 
un ka princips "izmaksas sedz tur, kur tās 
rodas" attur dalībvalstis no aktīvas 
līdzdalības KDAP operācijās; pauž bažas, 
ka šī situācija, jo īpaši saistībā ar 
dalībvalstu nevēlēšanos piedalīties 
operāciju kapacitātes nodrošināšanā, 
kavē KDAP operāciju ātru izvēršanu un 
apdraud to vispārējo efektivitāti; uzskata, 
ka ir jānodrošina ilgtermiņa finansējums 
militārajām misijām;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Doru-Claudian Frunzulică

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atzīst, ka dalībvalstis finansē militāras 
operācijas ārpus ES budžeta un ka to 
kopīgās izmaksas sedz no Athena 
mehānisma; uzsver, ka Athena mehānisms 
ir būtiski svarīgs šo operāciju ātrai 
izvēršanai un ka tas ir dalībvalstu 
solidaritātes instruments, kā arī būtisks 
stimuls, īpaši tiem, kam trūkst finanšu 
resursu, līdzdarboties KDAP misijās; tomēr 
pauž nožēlu par to, ka kopīgi segto 

15. atzīst, ka dalībvalstis finansē militāras 
operācijas ārpus ES budžeta un ka to 
kopīgās izmaksas sedz no Athena 
mehānisma; uzsver, ka Athena mehānisms 
ir būtiski svarīgs šo operāciju ātrai 
izvēršanai un ka tas ir dalībvalstu 
solidaritātes instruments, kā arī būtisks 
stimuls, īpaši tiem, kam trūkst finanšu 
resursu, līdzdarboties KDAP misijās; tomēr 
pauž nožēlu par to, ka kopīgi segto 
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izmaksu īpatsvars aizvien vēl ir neliels 
(apmēram 10–15 % no visām izmaksām) 
un ka princips "izmaksas sedz tur, kur tās 
rodas" attur dalībvalstis no aktīvas 
līdzdalības; uzskata, ka ir jānodrošina 
ilgtermiņa finansējums militārajām 
misijām;

izmaksu īpatsvars aizvien vēl ir neliels 
(lēsts aptuveni 10–15 % apmērā no visām 
izmaksām) un ka novecojušais princips 
"izmaksas sedz tur, kur tās rodas" attur 
dalībvalstis no aktīvas līdzdalības un kavē
lēmumu pieņemšanu vai pat pilnīgi tos
bloķē; uzskata, ka ir jānodrošina ilgtermiņa 
un labāks finansējums militārajām 
misijām;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atzīst, ka dalībvalstis finansē militāras 
operācijas ārpus ES budžeta un ka to 
kopīgās izmaksas sedz no Athena 
mehānisma; uzsver, ka Athena mehānisms 
ir būtiski svarīgs šo operāciju ātrai 
izvēršanai un ka tas ir dalībvalstu 
solidaritātes instruments, kā arī būtisks 
stimuls, īpaši tiem, kam trūkst finanšu 
resursu, līdzdarboties KDAP misijās; tomēr 
pauž nožēlu par to, ka kopīgi segto 
izmaksu īpatsvars aizvien vēl ir neliels 
(apmēram 10–15 % no visām izmaksām) 
un ka princips "izmaksas sedz tur, kur tās 
rodas" attur dalībvalstis no aktīvas 
līdzdalības; uzskata, ka ir jānodrošina 
ilgtermiņa finansējums militārajām 
misijām;

15. atzīst, ka dalībvalstis finansē militāras 
operācijas ārpus ES budžeta un ka to 
kopīgās izmaksas sedz no Athena 
mehānisma; uzsver, ka Athena mehānisms 
ir būtiski svarīgs šo operāciju ātrai 
izvēršanai un ka tas ir dalībvalstu 
solidaritātes instruments, kā arī būtisks 
stimuls, īpaši tiem, kam trūkst finanšu 
resursu, līdzdarboties KDAP misijās; tomēr 
pauž nožēlu par to, ka kopīgi segto 
izmaksu īpatsvars aizvien vēl ir neliels 
(apmēram 10–15 % no visām izmaksām) 
un ka valstu segtā augstā izmaksu un 
atbildības daļa militārās operācijās ir 
pretrunā solidaritātes un sloga dalīšanas 
principam, un tas attur dalībvalstis no 
aktīvas līdzdalības; uzskata, ka ir 
jānodrošina ilgtermiņa finansējums 
militārajām misijām;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Michael Gahler
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Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atzīst, ka dalībvalstis finansē militāras 
operācijas ārpus ES budžeta un ka to 
kopīgās izmaksas sedz no Athena 
mehānisma; uzsver, ka Athena mehānisms 
ir būtiski svarīgs šo operāciju ātrai 
izvēršanai un ka tas ir dalībvalstu 
solidaritātes instruments, kā arī būtisks 
stimuls, īpaši tiem, kam trūkst finanšu 
resursu, līdzdarboties KDAP misijās; tomēr 
pauž nožēlu par to, ka kopīgi segto 
izmaksu īpatsvars aizvien vēl ir neliels 
(apmēram 10–15 % no visām izmaksām) 
un ka princips "izmaksas sedz tur, kur tās 
rodas" attur dalībvalstis no aktīvas 
līdzdalības; uzskata, ka ir jānodrošina 
ilgtermiņa finansējums militārajām 
misijām;

15. atzīst, ka dalībvalstis finansē militāras 
operācijas ārpus ES budžeta un ka to 
kopīgās izmaksas sedz no Athena 
mehānisma; uzsver, ka Athena mehānisms 
ir būtiski svarīgs šo operāciju ātrai 
izvēršanai un ka tas ir dalībvalstu 
solidaritātes instruments, kā arī būtisks 
stimuls, īpaši tiem, kam trūkst finanšu 
resursu, līdzdarboties KDAP misijās; tomēr 
pauž nožēlu par to, ka joprojām ļoti mazā 
mērā izmanto Athena operāciju kopīgi 
segtās izmaksas, kā uzskaitīts Padomes 
Lēmuma 2011/871/KĀDP III pielikumā, 
un ka kopīgi segto izmaksu īpatsvars 
aizvien vēl ir neliels (apmēram 10–15 % no 
visām izmaksām) un ka princips "izmaksas 
sedz tur, kur tās rodas" attur dalībvalstis no 
aktīvas līdzdalības; uzskata, ka ir 
jānodrošina ilgtermiņa finansējums 
militārajām misijām;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atzīst, ka dalībvalstis finansē militāras 
operācijas ārpus ES budžeta un ka to 
kopīgās izmaksas sedz no Athena 
mehānisma; uzsver, ka Athena mehānisms 
ir būtiski svarīgs šo operāciju ātrai 
izvēršanai un ka tas ir dalībvalstu 
solidaritātes instruments, kā arī būtisks 
stimuls, īpaši tiem, kam trūkst finanšu 
resursu, līdzdarboties KDAP misijās; tomēr 

15. atzīst, ka dalībvalstis finansē militāras 
operācijas ārpus ES budžeta un ka to 
kopīgās izmaksas sedz no Athena 
mehānisma; uzsver, ka Athena mehānisms 
ir būtiski svarīgs šo operāciju ātrai 
izvēršanai un ka tas ir dalībvalstu 
solidaritātes instruments, kā arī būtisks 
stimuls, īpaši tiem, kam trūkst finanšu 
resursu, līdzdarboties KDAP misijās; tomēr 
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pauž nožēlu par to, ka kopīgi segto 
izmaksu īpatsvars aizvien vēl ir neliels 
(apmēram 10–15 % no visām izmaksām) 
un ka princips "izmaksas sedz tur, kur tās 
rodas" attur dalībvalstis no aktīvas 
līdzdalības; uzskata, ka ir jānodrošina 
ilgtermiņa finansējums militārajām 
misijām;

pauž nožēlu par to, ka kopīgi segto 
izmaksu īpatsvars aizvien vēl ir neliels 
(apmēram 10–15 % no visām izmaksām) 
un ka princips "izmaksas sedz tur, kur tās 
rodas" attur dalībvalstis no aktīvas 
līdzdalības;

Or. it

Grozījums Nr. 91
Angel Dzhambazki

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atzīst, ka dalībvalstis finansē militāras 
operācijas ārpus ES budžeta un ka to 
kopīgās izmaksas sedz no Athena 
mehānisma; uzsver, ka Athena mehānisms 
ir būtiski svarīgs šo operāciju ātrai 
izvēršanai un ka tas ir dalībvalstu 
solidaritātes instruments, kā arī būtisks 
stimuls, īpaši tiem, kam trūkst finanšu 
resursu, līdzdarboties KDAP misijās; tomēr 
pauž nožēlu par to, ka kopīgi segto 
izmaksu īpatsvars aizvien vēl ir neliels 
(apmēram 10–15 % no visām izmaksām) 
un ka princips "izmaksas sedz tur, kur tās 
rodas" attur dalībvalstis no aktīvas 
līdzdalības; uzskata, ka ir jānodrošina 
ilgtermiņa finansējums militārajām 
misijām;

15. atzīst, ka dalībvalstis finansē militāras 
operācijas ārpus ES budžeta un ka to 
kopīgās izmaksas sedz no Athena 
mehānisma; uzsver, ka Athena mehānisms 
ir būtiski svarīgs šo operāciju ātrai 
izvēršanai un ka tas ir dalībvalstu 
solidaritātes instruments, kā arī būtisks 
stimuls, īpaši tiem, kam trūkst finanšu 
resursu, līdzdarboties KDAP misijās; tomēr 
pauž nožēlu par to, ka kopīgi segto 
izmaksu īpatsvars aizvien vēl ir neliels 
(apmēram 10–15 % no visām izmaksām) 
un ka princips "izmaksas sedz tur, kur tās 
rodas" attur dalībvalstis no aktīvas 
līdzdalības; uzsver, ka ir jānodrošina 
ilgtermiņa finansējums militārajām 
misijām, tostarp sagatavošanās posmā, 
kas ir noteicošais katras darbības 
veikšanai; iesaka pašreizējā finanšu gada 
ietvaros veikt analīzi un izteikt 
priekšlikumu par nepieciešamiem 
līdzekļiem un attiecīgo garantiju 
mehānismu;

Or. bg
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Grozījums Nr. 92
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atzīst, ka dalībvalstis finansē militāras 
operācijas ārpus ES budžeta un ka to 
kopīgās izmaksas sedz no Athena 
mehānisma; uzsver, ka Athena mehānisms 
ir būtiski svarīgs šo operāciju ātrai 
izvēršanai un ka tas ir dalībvalstu 
solidaritātes instruments, kā arī būtisks 
stimuls, īpaši tiem, kam trūkst finanšu 
resursu, līdzdarboties KDAP misijās; tomēr 
pauž nožēlu par to, ka kopīgi segto 
izmaksu īpatsvars aizvien vēl ir neliels 
(apmēram 10–15 % no visām izmaksām) 
un ka princips "izmaksas sedz tur, kur tās 
rodas" attur dalībvalstis no aktīvas 
līdzdalības; uzskata, ka ir jānodrošina 
ilgtermiņa finansējums militārajām 
misijām;

15. atzīst, ka dalībvalstis finansē militāras 
operācijas ārpus ES budžeta un ka to 
kopīgās izmaksas sedz no Athena 
mehānisma; uzsver, ka Athena mehānisms 
ir būtiski svarīgs šo operāciju ātrai 
izvēršanai un ka tas ir dalībvalstu 
solidaritātes instruments, kā arī būtisks 
stimuls, īpaši tiem, kam trūkst finanšu 
resursu, līdzdarboties KDAP misijās; tomēr 
norāda, ka kopīgi segto izmaksu īpatsvars 
aizvien vēl ir neliels (apmēram 10–15 % no 
visām izmaksām) un ka princips "izmaksas 
sedz tur, kur tās rodas" attur dalībvalstis no 
aktīvas līdzdalības; uzskata, ka ir 
jānodrošina ilgtermiņa finansējums 
militārajām misijām, pilnīgi ņemot vērā 
dalībvalstu kompetences jomas saskaņā ar 
subsidiaritātes principu;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Eleftherios Synadinos

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. atzīst, ka dalībvalstis finansē militāras 
operācijas ārpus ES budžeta un ka to 
kopīgās izmaksas sedz no Athena 
mehānisma; uzsver, ka Athena mehānisms 
ir būtiski svarīgs šo operāciju ātrai 
izvēršanai un ka tas ir dalībvalstu 
solidaritātes instruments, kā arī būtisks 
stimuls, īpaši tiem, kam trūkst finanšu 
resursu, līdzdarboties KDAP misijās; tomēr 

15. atzīst, ka dalībvalstis finansē militāras 
operācijas ārpus ES budžeta un ka to 
kopīgās izmaksas sedz no Athena 
mehānisma; uzsver, ka Athena mehānisms 
ir būtiski svarīgs šo operāciju ātrai 
izvēršanai un ka tas ir dalībvalstu 
solidaritātes instruments, kā arī būtisks 
stimuls, īpaši tiem, kam trūkst finanšu 
resursu, līdzdarboties KDAP misijās; tomēr 
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pauž nožēlu par to, ka kopīgi segto 
izmaksu īpatsvars aizvien vēl ir neliels 
(apmēram 10–15 % no visām izmaksām) 
un ka princips "izmaksas sedz tur, kur tās 
rodas" attur dalībvalstis no aktīvas 
līdzdalības; uzskata, ka ir jānodrošina 
ilgtermiņa finansējums militārajām 
misijām;

pauž nožēlu par to, ka kopīgi segto 
izmaksu īpatsvars aizvien vēl ir neliels 
(apmēram 10–15 % no visām izmaksām) 
un ka princips "izmaksas sedz tur, kur tās 
rodas" attur dalībvalstis no aktīvas 
līdzdalības; uzskata, ka ir jānodrošina 
ilgtermiņa finansējums militārajām 
misijām, jo īpaši paaugstinot ekonomiski 
spēcīgāko Savienības dalībvalstu 
ieguldījumu;

Or. el

Grozījums Nr. 94
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. šajā sakarā pauž nožēlu par to, ka
Athena mehānisma pārskatīšana nav devusi 
taustāmus rezultātus, un aicina Padomi 
bez vilcināšanas risināt šo problēmu; jo 
īpaši atbalsta to izmaksu paplašināšanu, 
kas var pretendēt uz Athena finansējumu, 
iekļaujot tajās, piemēram, atsevišķu 
izmaksu priekšfinansējumu vai ES kaujas 
grupu stratēģiskās pārvadāšanas izmaksas; 
sagaida, ka galīgais lēmums par šiem 
jautājumiem tiks pieņemts nākamajā 
Aizsardzības padomē;

16. norāda, ka Athena mehānisma 
pārskatīšana šajā saistībā nav devusi 
taustāmus rezultātus; iebilst pret to
izmaksu paplašināšanu, kas var pretendēt 
uz Athena finansējumu, iekļaujot tajās, 
piemēram, atsevišķu izmaksu 
priekšfinansējumu vai ES kaujas grupu 
stratēģiskās pārvadāšanas izmaksas; 
sagaida, ka galīgais lēmums par šiem 
jautājumiem tiks pieņemts nākamajā 
Aizsardzības padomē;

Or. de

Grozījums Nr. 95
Jens Geier

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. šajā sakarā pauž nožēlu par to, ka 16. šajā sakarā ņem vērā, ka Athena 
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Athena mehānisma pārskatīšana nav devusi 
taustāmus rezultātus, un aicina Padomi bez 
vilcināšanas risināt šo problēmu; jo īpaši 
atbalsta to izmaksu paplašināšanu, kas var 
pretendēt uz Athena finansējumu, iekļaujot 
tajās, piemēram, atsevišķu izmaksu 
priekšfinansējumu vai ES kaujas grupu 
stratēģiskās pārvadāšanas izmaksas; 
sagaida, ka galīgais lēmums par šiem 
jautājumiem tiks pieņemts nākamajā 
Aizsardzības padomē;

mehānisma pārskatīšana nav devusi 
taustāmus rezultātus un ka Padome 
neveicina šāda veida sadarbību; jo īpaši 
atbalsta to izmaksu paplašināšanu, kas var 
pretendēt uz Athena finansējumu; sagaida 
progresu saistībā ar šiem jautājumiem 
nākamajā Aizsardzības padomē;

Or. de

Grozījums Nr. 96
Nedzhmi Ali

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. šajā sakarā pauž nožēlu par to, ka 
Athena mehānisma pārskatīšana nav devusi 
taustāmus rezultātus, un aicina Padomi bez 
vilcināšanas risināt šo problēmu; jo īpaši 
atbalsta to izmaksu paplašināšanu, kas var 
pretendēt uz Athena finansējumu, iekļaujot 
tajās, piemēram, atsevišķu izmaksu 
priekšfinansējumu vai ES kaujas grupu 
stratēģiskās pārvadāšanas izmaksas; 
sagaida, ka galīgais lēmums par šiem 
jautājumiem tiks pieņemts nākamajā 
Aizsardzības padomē;

16. šajā sakarā pauž nožēlu par to, ka 
Athena mehānisma pārskatīšana nav devusi 
taustāmus rezultātus, un aicina Padomi bez 
vilcināšanas risināt šo problēmu; jo īpaši 
atbalsta to izmaksu paplašināšanu, kas var 
pretendēt uz Athena finansējumu
(piemēram, atsevišķu izmaksu 
priekšfinansējumu vai ES kaujas grupu 
stratēģiskās pārvadāšanas izmaksas), un to 
iekļaušanu Eiropas Savienības vispārējā 
budžetā; sagaida, ka galīgais lēmums par 
šiem jautājumiem tiks pieņemts nākamajā 
Aizsardzības padomē;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Michael Gahler

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. šajā sakarā pauž nožēlu par to, ka 
Athena mehānisma pārskatīšana nav devusi 
taustāmus rezultātus, un aicina Padomi bez 
vilcināšanas risināt šo problēmu; jo īpaši 
atbalsta to izmaksu paplašināšanu, kas var 
pretendēt uz Athena finansējumu, iekļaujot 
tajās, piemēram, atsevišķu izmaksu 
priekšfinansējumu vai ES kaujas grupu 
stratēģiskās pārvadāšanas izmaksas; 
sagaida, ka galīgais lēmums par šiem 
jautājumiem tiks pieņemts nākamajā 
Aizsardzības padomē;

16. šajā sakarā pauž nožēlu par to, ka 
Athena mehānisma pārskatīšana nav devusi 
taustāmus rezultātus, un aicina Padomi bez 
vilcināšanas risināt šo problēmu; aicina 
Apvienoto Karalisti izbeigt bloķēt reformu 
procesu; aicina Padomi šobrīd atgriezties 
pie iepriekšējās prakses, ar ko saskaņā 
reizi gadā tika vispārēji aktivizēts 
finansējums starptautiskās darba grupas 
galvenā biroja transporta un izvēršanas 
izmaksām, ko sedz Athena (Padomes 
Lēmuma 2011/871/KĀDP III pielikuma 
B daļa); jo īpaši atbalsta to kopīgi segto
izmaksu paplašināšanu, kas var pretendēt 
uz Athena finansējumu, iekļaujot tajās, 
piemēram, atsevišķu izmaksu
priekšfinansējumu vai ES kaujas grupu 
stratēģiskās pārvadāšanas izmaksas, 
tādējādi ļaujot lielākam skaitam 
dalībvalstu ieguldīt resursus KDAP 
militārajās operācijās; sagaida, ka galīgais 
lēmums par šiem jautājumiem tiks 
pieņemts nākamajā Aizsardzības padomē;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Arnaud Danjean, Michael Gahler

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. šajā sakarā pauž nožēlu par to, ka 
Athena mehānisma pārskatīšana nav devusi 
taustāmus rezultātus, un aicina Padomi bez 
vilcināšanas risināt šo problēmu; jo īpaši 
atbalsta to izmaksu paplašināšanu, kas var 
pretendēt uz Athena finansējumu, iekļaujot 
tajās, piemēram, atsevišķu izmaksu 
priekšfinansējumu vai ES kaujas grupu 
stratēģiskās pārvadāšanas izmaksas; 

16. šajā sakarā pauž nožēlu par to, ka 
Athena mehānisma pārskatīšana nav devusi 
taustāmus rezultātus, un aicina Padomi bez 
vilcināšanas risināt šo problēmu; jo īpaši 
atbalsta to izmaksu paplašināšanu, kas var 
pretendēt uz Athena finansējumu, iekļaujot 
tajās, piemēram, atsevišķu izmaksu
priekšfinansējumu, KDAP operāciju un 
misiju izvēršanas izdevumu 
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sagaida, ka galīgais lēmums par šiem 
jautājumiem tiks pieņemts nākamajā 
Aizsardzības padomē;

(infrastruktūrai spēku izvietošanai, 
izdevumiem saistībā ar spēku ienākšanas 
punktu izveidi operāciju teritorijās un 
vajadzības gadījumā pārtikas un degvielas 
drošības krājumiem) automātisku 
finansēšanu vai ES kaujas grupu 
stratēģiskās pārvadāšanas izmaksas; 
sagaida, ka galīgais lēmums par šiem 
jautājumiem tiks pieņemts nākamajā 
Aizsardzības padomē;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Gérard Deprez

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. šajā sakarā pauž nožēlu par to, ka 
Athena mehānisma pārskatīšana nav devusi 
taustāmus rezultātus, un aicina Padomi bez 
vilcināšanas risināt šo problēmu; jo īpaši 
atbalsta to izmaksu paplašināšanu, kas var 
pretendēt uz Athena finansējumu, iekļaujot 
tajās, piemēram, atsevišķu izmaksu 
priekšfinansējumu vai ES kaujas grupu 
stratēģiskās pārvadāšanas izmaksas; 
sagaida, ka galīgais lēmums par šiem 
jautājumiem tiks pieņemts nākamajā 
Aizsardzības padomē;

16. šajā sakarā pauž nožēlu par to, ka 
Athena mehānisma pārskatīšana nav devusi 
taustāmus rezultātus, un aicina Padomi bez 
vilcināšanas risināt šo problēmu; atgādina, 
ka saskaņā ar 43. pantu Padomes 
2011. gada 19. decembra Lēmumā
2011/871/KĀDP, ar ko izveido 
mehānismu Athena, šo lēmumu un tā 
pielikumus pārskata vismaz reizi 3 gados 
un ka, ņemot vērā, ka pēdējo reizi tas tika 
pārskatīts 2011. gada otrajā semestrī, 
juridiskajā ziņā nākamo reizi tas bija 
jāpārskata 2014. gada otrajā semestrī; jo 
īpaši atbalsta to izmaksu paplašināšanu, 
kas var pretendēt uz Athena finansējumu, 
iekļaujot tajās, piemēram, atsevišķu 
izmaksu priekšfinansējumu vai ES kaujas 
grupu stratēģiskās pārvadāšanas izmaksas; 
sagaida, ka galīgais lēmums par šiem 
jautājumiem tiks pieņemts nākamajā 
Aizsardzības padomē;

Or. fr
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Grozījums Nr. 100
Angel Dzhambazki

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. šajā sakarā pauž nožēlu par to, ka 
Athena mehānisma pārskatīšana nav devusi 
taustāmus rezultātus, un aicina Padomi bez 
vilcināšanas risināt šo problēmu; jo īpaši 
atbalsta to izmaksu paplašināšanu, kas var 
pretendēt uz Athena finansējumu, iekļaujot 
tajās, piemēram, atsevišķu izmaksu 
priekšfinansējumu vai ES kaujas grupu 
stratēģiskās pārvadāšanas izmaksas; 
sagaida, ka galīgais lēmums par šiem 
jautājumiem tiks pieņemts nākamajā 
Aizsardzības padomē;

16. šajā sakarā pauž nožēlu par to, ka 
Athena mehānisma pārskatīšana nav devusi 
taustāmus rezultātus, un aicina Padomi bez 
vilcināšanas risināt šo problēmu; jo īpaši 
atbalsta to izmaksu paplašināšanu, kas var 
pretendēt uz Athena finansējumu, iekļaujot 
tajās, piemēram, atsevišķu izmaksu 
priekšfinansējumu vai ES kaujas grupu 
stratēģiskās pārvadāšanas izmaksas; 
uzsver, ka galīgais lēmums par šiem 
jautājumiem ir jāpieņem nākamajā 
Aizsardzības padomē; uzsver, ka šāda 
galīgā lēmuma atlikšana kavē 
nepieciešamo pārmaiņu īstenošanu 
Eiropas drošības un aizsardzības jomās;

Or. bg

Grozījums Nr. 101
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atbalsta iniciatīvas, kuru mērķis ir 
izpētīt iespējas piesaistīt un pārvaldīt 
finanšu iemaksas Athena mehānismā no 
trešām valstīm vai starptautiskām 
organizācijām, bet brīdina par risku, ko 
rada tādi ieguldījumi no ES budžeta, kam 
var būt negatīva ietekme uz civilo misiju 
finansēšanu; atbalsta arī kopīgas 
finansēšanas iespēju, kas ļautu mazākam 
skaitam iesaistīto valstu finansēt 
atsevišķas misiju darbības izmaksas, ar 
nosacījumu, ka šādus ieguldījumus 

svītrots
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pārvaldītu Athena un tie papildinātu, 
nevis aizstātu kopīgās izmaksas;

Or. de

Grozījums Nr. 102
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atbalsta iniciatīvas, kuru mērķis ir 
izpētīt iespējas piesaistīt un pārvaldīt 
finanšu iemaksas Athena mehānismā no 
trešām valstīm vai starptautiskām 
organizācijām, bet brīdina par risku, ko 
rada tādi ieguldījumi no ES budžeta, kam 
var būt negatīva ietekme uz civilo misiju 
finansēšanu; atbalsta arī kopīgas 
finansēšanas iespēju, kas ļautu mazākam 
skaitam iesaistīto valstu finansēt atsevišķas 
misiju darbības izmaksas, ar nosacījumu, 
ka šādus ieguldījumus pārvaldītu Athena 
un tie papildinātu, nevis aizstātu kopīgās 
izmaksas;

17. brīdina par risku, ko rada tādi 
ieguldījumi no ES budžeta, kam var būt 
negatīva ietekme uz civilo misiju 
finansēšanu; atbalsta arī kopīgas 
finansēšanas iespēju, kas ļautu mazākam 
skaitam iesaistīto valstu finansēt atsevišķas 
misiju darbības izmaksas, ar nosacījumu, 
ka šādus ieguldījumus pārvaldītu Athena 
un tie papildinātu, nevis aizstātu kopīgās 
izmaksas;

Or. it

Grozījums Nr. 103
Jens Geier

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atbalsta iniciatīvas, kuru mērķis ir 
izpētīt iespējas piesaistīt un pārvaldīt 
finanšu iemaksas Athena mehānismā no 
trešām valstīm vai starptautiskām 
organizācijām, bet brīdina par risku, ko 
rada tādi ieguldījumi no ES budžeta, kam 

17. brīdina par risku, ko rada tādi 
ieguldījumi no ES budžeta, kam var būt 
negatīva ietekme uz civilo misiju 
finansēšanu; atbalsta arī kopīgas 
finansēšanas iespēju, kas ļautu mazākam 
skaitam iesaistīto valstu finansēt atsevišķas 
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var būt negatīva ietekme uz civilo misiju 
finansēšanu; atbalsta arī kopīgas 
finansēšanas iespēju, kas ļautu mazākam 
skaitam iesaistīto valstu finansēt atsevišķas 
misiju darbības izmaksas, ar nosacījumu, 
ka šādus ieguldījumus pārvaldītu Athena 
un tie papildinātu, nevis aizstātu kopīgās 
izmaksas;

misiju darbības izmaksas, ar nosacījumu, 
ka šādus ieguldījumus pārvaldītu Athena 
un tie papildinātu, nevis aizstātu kopīgās 
izmaksas;

Or. de

Grozījums Nr. 104
Eduard Kukan

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atbalsta iniciatīvas, kuru mērķis ir 
izpētīt iespējas piesaistīt un pārvaldīt 
finanšu iemaksas Athena mehānismā no 
trešām valstīm vai starptautiskām 
organizācijām, bet brīdina par risku, ko 
rada tādi ieguldījumi no ES budžeta, kam 
var būt negatīva ietekme uz civilo misiju 
finansēšanu; atbalsta arī kopīgas 
finansēšanas iespēju, kas ļautu mazākam 
skaitam iesaistīto valstu finansēt atsevišķas 
misiju darbības izmaksas, ar nosacījumu, 
ka šādus ieguldījumus pārvaldītu Athena 
un tie papildinātu, nevis aizstātu kopīgās 
izmaksas;

17. atbalsta iniciatīvas, kuru mērķis ir 
izpētīt iespējas piesaistīt un pārvaldīt 
finanšu iemaksas Athena mehānismā no 
trešām valstīm vai starptautiskām 
organizācijām; atbalsta arī kopīgas 
finansēšanas iespēju, kas ļautu mazākam 
skaitam iesaistīto valstu finansēt atsevišķas 
misiju darbības izmaksas, ar nosacījumu, 
ka šādus ieguldījumus pārvaldītu Athena 
un tie papildinātu, nevis aizstātu kopīgās 
izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. atgādina, ka Lisabonas līgums 
nodrošina ES jaunus KDAP noteikumus, 
kas vēl nav izmantoti; mudina Padomi 
izmantot LES 44. pantu, kas ļautu grupai 
dalībvalstu, kas to vēlas, īstenot kādu 
KDAP uzdevumu; uzskata, ka militāro 
operāciju ad hoc finansēšanas
mehānismiem vajadzētu aptvert vairāk 
izdevumu nekā tradicionālās kopīgās
izmaksas, ko sedz Athena mehānisms;

18. nosoda, ka Lisabonas līgums nodrošina 
ES jaunus KDAP noteikumus; iesaka 
Padomei neizmantot LES 44. pantu, kas 
ļautu grupai dalībvalstu, kuras to vēlas, 
īstenot kādu KDAP uzdevumu; nosoda ad 
hoc finansēšanas mehānismus militārām 
operācijām;

Or. de

Grozījums Nr. 106
Jens Geier

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. atgādina, ka Lisabonas līgums 
nodrošina ES jaunus KDAP noteikumus, 
kas vēl nav izmantoti; mudina Padomi 
izmantot LES 44. pantu, kas ļautu grupai 
dalībvalstu, kas to vēlas, īstenot kādu 
KDAP uzdevumu; uzskata, ka militāro 
operāciju ad hoc finansēšanas 
mehānismiem vajadzētu aptvert vairāk 
izdevumu nekā tradicionālās kopīgās 
izmaksas, ko sedz Athena mehānisms;

18. atgādina, ka Lisabonas līgums 
nodrošina ES jaunus KDAP noteikumus, 
kas vēl nav izmantoti; mudina Padomi 
izmantot LES 44. pantu, kas ļautu grupai 
dalībvalstu, kuras to vēlas, īstenot kādu 
KDAP uzdevumu;

Or. de

Grozījums Nr. 107
Doru-Claudian Frunzulică

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. atgādina, ka Lisabonas līgums 
nodrošina ES jaunus KDAP noteikumus, 
kas vēl nav izmantoti; mudina Padomi 
izmantot LES 44. pantu, kas ļautu grupai 
dalībvalstu, kas to vēlas, īstenot kādu 
KDAP uzdevumu; uzskata, ka militāro 
operāciju ad hoc finansēšanas 
mehānismiem vajadzētu aptvert vairāk 
izdevumu nekā tradicionālās kopīgās 
izmaksas, ko sedz Athena mehānisms;

18. atgādina, ka Lisabonas līgums 
nodrošina ES jaunus KDAP noteikumus, 
kas vēl nav izmantoti; mudina Padomi 
izmantot LES 44. pantu, kas ļautu grupai 
dalībvalstu, kuras to vēlas, īstenot kādu 
KDAP uzdevumu; uzskata, ka ir steidzami 
jāpanāk ātrāks lēmumu pieņemšanas 
process; uzskata, ka militāro operāciju ad 
hoc finansēšanas mehānismiem vajadzētu 
aptvert vairāk izdevumu nekā tradicionālās 
kopīgās izmaksas, ko sedz Athena 
mehānisms;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Padomi uzsākt darbības 
sākumfonda izveidi (paredzēts LES 
41. panta 3. punktā), lai bez vilcināšanās 
varētu finansēt militāro operāciju sākuma 
fāzes, kas kalpotu arī kā spēcīgs 
instruments kapacitātes veidošanai; 
norāda, ka civilajām misijām ir atsevišķs 
budžets sagatavošanās pasākumiem, bet 
militāro misiju izvēršana un efektivitāte 
būs stratēģiski apgrūtināta, kamēr šāda 
iespēja netiks izmantota arī tām; cieši 
mudina dalībvalstis iesaistīties LES 46. 
pantā paredzētajā pastāvīgajā 
strukturētajā sadarbībā, kas arī 
ievērojami palielinātu ES ātrās 
reaģēšanas spējas;

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 109
Jens Geier

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Padomi uzsākt darbības 
sākumfonda izveidi (paredzēts LES 
41. panta 3. punktā), lai bez vilcināšanās 
varētu finansēt militāro operāciju sākuma 
fāzes, kas kalpotu arī kā spēcīgs 
instruments kapacitātes veidošanai; 
norāda, ka civilajām misijām ir atsevišķs 
budžets sagatavošanās pasākumiem, bet 
militāro misiju izvēršana un efektivitāte 
būs stratēģiski apgrūtināta, kamēr šāda 
iespēja netiks izmantota arī tām; cieši 
mudina dalībvalstis iesaistīties LES 46. 
pantā paredzētajā pastāvīgajā 
strukturētajā sadarbībā, kas arī 
ievērojami palielinātu ES ātrās 
reaģēšanas spējas;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 110
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Padomi uzsākt darbības 
sākumfonda izveidi (paredzēts LES 
41. panta 3. punktā), lai bez vilcināšanās 
varētu finansēt militāro operāciju sākuma 
fāzes, kas kalpotu arī kā spēcīgs 
instruments kapacitātes veidošanai;
norāda, ka civilajām misijām ir atsevišķs 
budžets sagatavošanās pasākumiem, bet 
militāro misiju izvēršana un efektivitāte 

19. norāda, ka civilajām misijām ir 
atsevišķs budžets sagatavošanās 
pasākumiem, bet militāro misiju izvēršana 
un efektivitāte būs stratēģiski apgrūtināta, 
kamēr šāda iespēja netiks izmantota arī 
tām; cieši mudina dalībvalstis iesaistīties 
LES 46. pantā paredzētajā pastāvīgajā 
strukturētajā sadarbībā, kas arī ievērojami 
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būs stratēģiski apgrūtināta, kamēr šāda 
iespēja netiks izmantota arī tām; cieši 
mudina dalībvalstis iesaistīties LES 46. 
pantā paredzētajā pastāvīgajā strukturētajā 
sadarbībā, kas arī ievērojami palielinātu ES 
ātrās reaģēšanas spējas;

palielinātu ES ātrās reaģēšanas spējas;

Or. it

Grozījums Nr. 111
Michael Gahler

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Padomi uzsākt darbības 
sākumfonda izveidi (paredzēts LES 
41. panta 3. punktā), lai bez vilcināšanās 
varētu finansēt militāro operāciju sākuma 
fāzes, kas kalpotu arī kā spēcīgs 
instruments kapacitātes veidošanai; norāda, 
ka civilajām misijām ir atsevišķs budžets 
sagatavošanās pasākumiem, bet militāro 
misiju izvēršana un efektivitāte būs 
stratēģiski apgrūtināta, kamēr šāda iespēja 
netiks izmantota arī tām; cieši mudina 
dalībvalstis iesaistīties LES 46. pantā 
paredzētajā pastāvīgajā strukturētajā 
sadarbībā, kas arī ievērojami palielinātu ES 
ātrās reaģēšanas spējas;

19. aicina Padomi sākt darbības 
sākumfonda izveidi (paredzēts LES 
41. panta 3. punktā), lai bez vilcināšanās 
varētu finansēt militāro operāciju sākuma 
fāzes, kas kalpotu arī kā spēcīgs 
instruments kapacitātes veidošanai; aicina 
Padomi ierosināt priekšlikumu par to, kā 
krīzes situācijā varētu ātri apspriesties ar 
Eiropas Parlamentu; norāda, ka civilajām 
misijām ir atsevišķs budžets sagatavošanās 
pasākumiem, bet militāro misiju izvēršana 
un efektivitāte būs stratēģiski apgrūtināta, 
kamēr šāda iespēja netiks izmantota arī 
tām; cieši mudina dalībvalstis iesaistīties 
LES 46. pantā paredzētajā pastāvīgajā 
strukturētajā sadarbībā, kas arī ievērojami 
palielinātu ES ātrās reaģēšanas spējas; šajā 
saistībā pauž nožēlu par to, ka Padomes 
2014. gada 18. novembrī pieņemtajam 
Politikas satvaram sistemātiskai un 
ilgtermiņa sadarbībai aizsardzības jomā 
trūkst saturiskuma, jo dokumentā ir vien 
aprakstīta pašreizējā prakse; tādēļ aicina 
Komisiju ierosināt vajadzīgo 
priekšlikumu, lai skaidri norādītu, kā ES 
budžets var palīdzēt izveidot pastāvīgu 
strukturētu sadarbību (PESCO), un lai 
aprakstītu militāro sadarbību miera laikā 
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saskaņā ar PESCO;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Angel Dzhambazki

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Padomi uzsākt darbības 
sākumfonda izveidi (paredzēts LES 
41. panta 3. punktā), lai bez vilcināšanās 
varētu finansēt militāro operāciju sākuma 
fāzes, kas kalpotu arī kā spēcīgs 
instruments kapacitātes veidošanai; norāda, 
ka civilajām misijām ir atsevišķs budžets 
sagatavošanās pasākumiem, bet militāro 
misiju izvēršana un efektivitāte būs 
stratēģiski apgrūtināta, kamēr šāda iespēja 
netiks izmantota arī tām; cieši mudina 
dalībvalstis iesaistīties LES 46. pantā 
paredzētajā pastāvīgajā strukturētajā 
sadarbībā, kas arī ievērojami palielinātu ES 
ātrās reaģēšanas spējas;

19. aicina Padomi šā gada laikā sākt
darbības sākumfonda izveidi (paredzēts 
LES 41. panta 3. punktā), lai bez 
vilcināšanās varētu finansēt militāro 
operāciju sākuma fāzes, kas kalpotu arī kā 
spēcīgs instruments kapacitātes veidošanai; 
norāda, ka civilajām misijām ir atsevišķs 
budžets sagatavošanās pasākumiem, bet 
militāro misiju izvēršana un efektivitāte 
būs stratēģiski apgrūtināta, kamēr šāda 
iespēja netiks izmantota arī tām; cieši 
mudina dalībvalstis iesaistīties LES 46. 
pantā paredzētajā pastāvīgajā strukturētajā 
sadarbībā, kas arī ievērojami palielinātu ES 
ātrās reaģēšanas spējas;

Or. bg

Grozījums Nr. 113
Doru-Claudian Frunzulică

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Padomi uzsākt darbības 
sākumfonda izveidi (paredzēts LES 
41. panta 3. punktā), lai bez vilcināšanās 
varētu finansēt militāro operāciju sākuma 
fāzes, kas kalpotu arī kā spēcīgs 
instruments kapacitātes veidošanai; norāda, 
ka civilajām misijām ir atsevišķs budžets 

19. aicina Padomi pēc iespējas ātrāk sākt 
darbības sākumfonda izveidi (paredzēts 
LES 41. panta 3. punktā), lai bez 
vilcināšanās un ātri varētu finansēt 
militāro operāciju sākuma fāzes, kas 
kalpotu arī kā spēcīgs instruments 
kapacitātes veidošanai; norāda, ka 
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sagatavošanās pasākumiem, bet militāro 
misiju izvēršana un efektivitāte būs 
stratēģiski apgrūtināta, kamēr šāda iespēja 
netiks izmantota arī tām; cieši mudina 
dalībvalstis iesaistīties LES 46. pantā 
paredzētajā pastāvīgajā strukturētajā 
sadarbībā, kas arī ievērojami palielinātu ES 
ātrās reaģēšanas spējas;

civilajām misijām ir atsevišķs budžets 
sagatavošanās pasākumiem, bet militāro 
misiju izvēršana un efektivitāte būs 
stratēģiski apgrūtināta, kamēr šāda iespēja 
netiks izmantota arī tām; cieši mudina 
dalībvalstis iesaistīties LES 46. pantā 
paredzētajā pastāvīgajā strukturētajā 
sadarbībā, kas arī ievērojami palielinātu ES 
ātrās reaģēšanas spējas;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Daniel Caspary

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Padomi uzsākt darbības 
sākumfonda izveidi (paredzēts LES 
41. panta 3. punktā), lai bez vilcināšanās 
varētu finansēt militāro operāciju sākuma 
fāzes, kas kalpotu arī kā spēcīgs 
instruments kapacitātes veidošanai; norāda, 
ka civilajām misijām ir atsevišķs budžets 
sagatavošanās pasākumiem, bet militāro 
misiju izvēršana un efektivitāte būs 
stratēģiski apgrūtināta, kamēr šāda iespēja 
netiks izmantota arī tām; cieši mudina 
dalībvalstis iesaistīties LES 46. pantā 
paredzētajā pastāvīgajā strukturētajā 
sadarbībā, kas arī ievērojami palielinātu 
ES ātrās reaģēšanas spējas;

19. aicina Padomi sākt darbības 
sākumfonda izveidi (paredzēts LES 
41. panta 3. punktā), lai bez vilcināšanās 
varētu finansēt militāro operāciju sākuma 
fāzes, kas kalpotu arī kā spēcīgs 
instruments kapacitātes veidošanai; norāda, 
ka civilajām misijām ir atsevišķs budžets 
sagatavošanās pasākumiem, bet militāro 
misiju izvēršana un efektivitāte būs 
stratēģiski apgrūtināta, kamēr šāda iespēja 
netiks izmantota arī tām; cieši mudina 
dalībvalstis iesaistīties LES 46. pantā 
paredzētajā pastāvīgajā strukturētajā 
sadarbībā, kas ļautu arī ievērojami ātrāk 
sasniegt steidzami nepieciešamo ES ātrās 
reaģēšanas spējas uzlabošanu;

Or. de

Grozījums Nr. 115
Arnaud Danjean
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Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a ir pārsteigts, ka joprojām nav 
Eiropas līmeņa nodokļu stimulu, kas 
veicinātu sadarbību un kopīgu 
izmantošanu; norāda uz Padomes 
2013. gada decembra aicinājumu izskatīt 
šādus stimulus un pauž nožēlu, ka gadu 
ilgušās diskusijas joprojām nav novedušas 
ne pie kādiem konkrētiem pasākumiem 
šajā jomā; norāda, ka Beļģijas valdība jau 
šobrīd piemēro ad hoc PVN atbrīvojumus 
konkrētu EAA projektu sagatavošanas 
posmiem, piemēram, satelītsakaru 
projektiem; uzskata, ka šādi atbrīvojumi 
būtu jāpiemēro vispārēji un ka tie būtu 
jāattiecina arī uz infrastruktūru un 
konkrētām ar kapacitāti saistītām 
programmām, pamatojoties uz NATO 
esošā mehānisma vai ES esošā civilās 
pētniecības infrastruktūras mehānisma 
piemēru; aicina izstrādāt citus stimulus, 
kas sekmētu eiropiešu sadarbību 
kapacitātes jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzsver, ka pārredzamība un 
pārskatatbildība ir ne tikai būtiski 
svarīgas prasības saistībā ar demokrātisku 
pārbaudi, bet arī priekšnoteikums 
pienācīgai tādu misiju darbībai un 
uzticamībai, kas tiek īstenotas zem ES 
karoga; atzinīgi vērtē 2013. gada 
2. decembra starpiestāžu nolīgumā 

20. prasa pārredzamību un pilnīgu 
pārskatatbildību, kā arī augstu 
demokrātisku pārbaudi īstenotām misijām; 
atzinīgi vērtē 2013. gada 2. decembra 
starpiestāžu nolīgumā iekļautos ziņošanas 
mehānismus, piemēram, kopīgās apspriežu 
sanāksmes par KĀDP un ceturkšņa 
ziņojumus par KĀDP; aicina Komisiju 
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iekļautos ziņošanas mehānismus, 
piemēram, kopīgās apspriežu sanāksmes 
par KĀDP un ceturkšņa ziņojumus par 
KĀDP; aicina Komisiju plašāk interpretēt 
Finanšu regulas 49. panta 1. punkta 
g) apakšpunktu un ierosināt izveidot 
KĀDP budžeta sadaļā atsevišķas budžeta 
pozīcijas katrai KDAP civilajai misijai;

šaurāk interpretēt Finanšu regulas 
49. panta 1. punkta g) apakšpunktu;

Or. de

Grozījums Nr. 117
Jens Geier

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzsver, ka pārredzamība un 
pārskatatbildība ir ne tikai būtiski svarīgas 
prasības saistībā ar demokrātisku pārbaudi, 
bet arī priekšnoteikums pienācīgai tādu 
misiju darbībai un uzticamībai, kas tiek 
īstenotas zem ES karoga; atzinīgi vērtē 
2013. gada 2. decembra starpiestāžu 
nolīgumā iekļautos ziņošanas mehānismus, 
piemēram, kopīgās apspriežu sanāksmes 
par KĀDP un ceturkšņa ziņojumus par 
KĀDP; aicina Komisiju plašāk interpretēt 
Finanšu regulas 49. panta 1. punkta 
g) apakšpunktu un ierosināt izveidot 
KĀDP budžeta sadaļā atsevišķas budžeta 
pozīcijas katrai KDAP civilajai misijai;

20. uzsver, ka pārredzamība un 
pārskatatbildība ir ne tikai būtiski svarīgas 
prasības saistībā ar demokrātisku pārbaudi, 
bet arī priekšnoteikums pienācīgai tādu 
misiju darbībai un uzticamībai, kas tiek 
īstenotas zem ES karoga; atzinīgi vērtē 
2013. gada 2. decembra starpiestāžu 
nolīgumā iekļautos ziņošanas mehānismus, 
piemēram, kopīgās apspriežu sanāksmes 
par KĀDP un ceturkšņa ziņojumus par 
KĀDP;

Or. de

Grozījums Nr. 118
Neena Gill

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts



PE549.454v01-00 68/74 AM\1052353LV.doc

LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzsver, ka pārredzamība un 
pārskatatbildība ir ne tikai būtiski svarīgas 
prasības saistībā ar demokrātisku pārbaudi, 
bet arī priekšnoteikums pienācīgai tādu 
misiju darbībai un uzticamībai, kas tiek 
īstenotas zem ES karoga; atzinīgi vērtē 
2013. gada 2. decembra starpiestāžu 
nolīgumā iekļautos ziņošanas mehānismus, 
piemēram, kopīgās apspriežu sanāksmes 
par KĀDP un ceturkšņa ziņojumus par 
KĀDP; aicina Komisiju plašāk interpretēt 
Finanšu regulas 49. panta 1. punkta 
g) apakšpunktu un ierosināt izveidot 
KĀDP budžeta sadaļā atsevišķas budžeta 
pozīcijas katrai KDAP civilajai misijai;

20. uzsver, ka pārredzamība un 
pārskatatbildība ir ne tikai būtiski svarīgas 
prasības saistībā ar demokrātisku pārbaudi, 
bet arī priekšnoteikums pienācīgai tādu 
misiju darbībai un uzticamībai, kas tiek 
īstenotas zem ES karoga; atzinīgi vērtē 
2013. gada 2. decembra starpiestāžu 
nolīgumā iekļautos ziņošanas mehānismus, 
piemēram, ceturkšņa ziņojumus par 
KĀDP un kopīgās apspriežu sanāksmes 
par KĀDP; atzinīgi vērtē Savienības 
Augstās pārstāves ārlietās un drošības 
politikas jautājumos apņemšanos 
atsvaidzināt savas sanāksmes un ieviest 
atbilstīgu elastīgumu attiecībā uz šādu 
sanāksmju tvērumu, lai Parlamentam 
nodrošinātu pilnīgu informāciju par 
militārajām misijām un par Politikas un 
drošības komitejas darbu un 
darbakārtību; aicina Komisiju plašāk 
interpretēt Finanšu regulas 49. panta 
1. punkta g) apakšpunktu un ierosināt 
izveidot KĀDP budžeta sadaļā atsevišķas 
budžeta pozīcijas katrai KDAP civilajai 
misijai;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzsver, ka pārredzamība un 
pārskatatbildība ir ne tikai būtiski svarīgas 
prasības saistībā ar demokrātisku pārbaudi, 
bet arī priekšnoteikums pienācīgai tādu 
misiju darbībai un uzticamībai, kas tiek 
īstenotas zem ES karoga; atzinīgi vērtē 
2013. gada 2. decembra starpiestāžu 

20. uzsver, ka pārredzamība un 
pārskatatbildība ir ne tikai būtiski svarīgas 
prasības saistībā ar demokrātisku pārbaudi, 
bet arī priekšnoteikums pienācīgai tādu 
misiju darbībai un uzticamībai, kas tiek
īstenotas zem ES karoga; atzinīgi vērtē 
2013. gada 2. decembra starpiestāžu 
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nolīgumā iekļautos ziņošanas mehānismus, 
piemēram, kopīgās apspriežu sanāksmes 
par KĀDP un ceturkšņa ziņojumus par 
KĀDP; aicina Komisiju plašāk interpretēt 
Finanšu regulas 49. panta 1. punkta 
g) apakšpunktu un ierosināt izveidot 
KĀDP budžeta sadaļā atsevišķas budžeta 
pozīcijas katrai KDAP civilajai misijai;

nolīgumā iekļautos ziņošanas mehānismus, 
piemēram, kopīgās apspriežu sanāksmes 
par KĀDP un ceturkšņa ziņojumus par 
KĀDP; joprojām uzskata, ka labāks 
elastīgums un efektivitāte saistībā ar 
finansējumu un misiju un operāciju 
īstenošanu nedrīkst apdraudēt panākto 
pozitīvo attīstību attiecībā uz KDAP 
intervenču pārredzamību un 
pārskatatbildību; aicina Komisiju plašāk 
interpretēt Finanšu regulas 49. panta 
1. punkta g) apakšpunktu un ierosināt 
izveidot KĀDP budžeta sadaļā atsevišķas 
budžeta pozīcijas katrai KDAP civilajai 
misijai;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzsver, ka pārredzamība un 
pārskatatbildība ir ne tikai būtiski svarīgas 
prasības saistībā ar demokrātisku pārbaudi, 
bet arī priekšnoteikums pienācīgai tādu 
misiju darbībai un uzticamībai, kas tiek 
īstenotas zem ES karoga; atzinīgi vērtē 
2013. gada 2. decembra starpiestāžu 
nolīgumā iekļautos ziņošanas mehānismus, 
piemēram, kopīgās apspriežu sanāksmes 
par KĀDP un ceturkšņa ziņojumus par 
KĀDP; aicina Komisiju plašāk interpretēt 
Finanšu regulas 49. panta 1. punkta 
g) apakšpunktu un ierosināt izveidot 
KĀDP budžeta sadaļā atsevišķas budžeta 
pozīcijas katrai KDAP civilajai misijai;

20. uzsver, ka pārredzamība un 
pārskatatbildība ir ne tikai būtiski svarīgas 
prasības saistībā ar demokrātisku pārbaudi, 
bet arī priekšnoteikums pienācīgai tādu 
misiju darbībai un uzticamībai, kas tiek 
īstenotas zem ES karoga; atzinīgi vērtē 
2013. gada 2. decembra starpiestāžu 
nolīgumā iekļautos ziņošanas mehānismus, 
piemēram, kopīgās apspriežu sanāksmes 
par KĀDP un ceturkšņa ziņojumus par 
KĀDP; aicina Komisiju plašāk interpretēt 
Finanšu regulas 49. panta 1. punkta 
g) apakšpunktu un ierosināt izveidot 
KĀDP budžeta sadaļā atsevišķas budžeta 
pozīcijas katrai KDAP civilajai misijai un 
obligāti ietvert gada darbības pārskatā sīki 
izstrādātu shēmu par katru misiju, tās 
dalībniekiem un izmaksām;

Or. it
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Grozījums Nr. 121
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. ar interesi gaida iniciatīvas, kas viestu 
skaidrību un konsekvenci civilajām 
misijām piemērojamajos finansēšanas un 
darbības noteikumos; atzinīgi vērtē to, ka 
saistībā ar notiekošajām diskusijām par 
finansēšanas noteikumu elastīgumu 
Komisija ir apņēmusies sagatavot īpašu 
kārtību KDAP misijām un piemērot 
esošās vadlīnijas šo misiju vajadzībām;

21. ar interesi gaida iniciatīvas, kas viestu 
skaidrību un konsekvenci civilajām 
misijām piemērojamajos finansēšanas un 
darbības noteikumos;

Or. de

Grozījums Nr. 122
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. mudina PV/AP īstenot KDAP vadību 
un uzņemties vadošo lomu apcirkņveida 
pieejas novēršanā, nodrošinot 
koordināciju starp Padomi, Komisiju un 
EĀDD un garantējot, ka Komisija un 
EĀDD darbojas saskaņoti; ierosina ES 
īpašajiem pārstāvjiem piešķirt mandātu 
uzlabot dialogu un sadarbību starp 
dažādiem ES dalībniekiem, kas iesaistīti 
operācijā, lai palielinātu ES rīcības 
saskaņotību un panāktu, ka finansējums 
no dažādiem avotiem ir nevis trūkums, bet 
priekšrocība;

22. mudina PV/AP uzņemties atbildību 
par KDAP;

Or. de
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Grozījums Nr. 123
Bas Belder, Charles Tannock, Bernd Kölmel

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. mudina PV/AP īstenot KDAP vadību
un uzņemties vadošo lomu apcirkņveida 
pieejas novēršanā, nodrošinot koordināciju 
starp Padomi, Komisiju un EĀDD un 
garantējot, ka Komisija un EĀDD darbojas 
saskaņoti; ierosina ES īpašajiem 
pārstāvjiem piešķirt mandātu uzlabot 
dialogu un sadarbību starp dažādiem ES 
dalībniekiem, kas iesaistīti operācijā, lai 
palielinātu ES rīcības saskaņotību un 
panāktu, ka finansējums no dažādiem 
avotiem ir nevis trūkums, bet priekšrocība;

22. mudina PV/AP uzņemties atbildību 
KDAP, labāk nodrošinot koordināciju 
starp Padomi, Komisiju un EĀDD un 
garantējot, ka Komisija un EĀDD darbojas 
saskaņoti; ierosina ES īpašajiem 
pārstāvjiem piešķirt mandātu uzlabot 
dialogu un sadarbību starp dažādiem ES 
dalībniekiem, kas iesaistīti operācijā, lai 
palielinātu ES rīcības saskaņotību un 
panāktu, ka finansējums no dažādiem 
avotiem ir nevis trūkums, bet priekšrocība;

Or. en

Grozījums Nr. 124
Georg Mayer, Harald Vilimsky

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzskata, ka nākamā Aizsardzības 
padome nedrīkst palaist garām iespēju 
apspriest KDAP misiju un operāciju 
finansēšanas kārtības reformas un nākt 
klajā ar konkrētiem priekšlikumiem; 
mudina dalībvalstis turēties pie 
apņemšanās, ko tās paudušas 2013. gada 
decembra Eiropadomē;

23. uzskata, ka nākamā Aizsardzības 
padome nedrīkst palaist garām iespēju 
apspriest KDAP misiju un operāciju 
finansēšanas kārtības reformas un nākt 
klajā ar konkrētiem priekšlikumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 125
Ivan Jakovčić
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Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzskata, ka nākamā Aizsardzības 
padome nedrīkst palaist garām iespēju 
apspriest KDAP misiju un operāciju 
finansēšanas kārtības reformas un nākt 
klajā ar konkrētiem priekšlikumiem; 
mudina dalībvalstis turēties pie 
apņemšanās, ko tās paudušas 2013. gada 
decembra Eiropadomē;

23. uzskata, ka nākamā Aizsardzības 
padome nedrīkst palaist garām iespēju 
apspriest KDAP misiju un operāciju 
finansēšanas kārtības reformas un nākt 
klajā ar konkrētiem priekšlikumiem; prasa 
Eiropadomei apsvērt, kā Eiropas 
aizsardzības spēku ietvaros ieviest jaunu 
— spēcīgāku un plašāku — koordināciju 
starp dalībvalstīm un Savienības līmenī, 
efektīvi apvienojot resursus, spējas un 
līdzekļus; mudina dalībvalstis turēties pie 
apņemšanās, ko tās paudušas 2013. gada 
decembra Eiropadomē;

Or. hr

Grozījums Nr. 126
Ramona Nicole Mănescu

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzskata, ka nākamā Aizsardzības 
padome nedrīkst palaist garām iespēju 
apspriest KDAP misiju un operāciju 
finansēšanas kārtības reformas un nākt 
klajā ar konkrētiem priekšlikumiem; 
mudina dalībvalstis turēties pie 
apņemšanās, ko tās paudušas 2013. gada 
decembra Eiropadomē;

23. uzskata, ka nākamā Aizsardzības 
padome nedrīkst palaist garām iespēju 
apspriest KDAP misiju un operāciju 
finansēšanas kārtības reformas un nākt 
klajā ar konkrētiem priekšlikumiem;
mudina dalībvalstis turēties pie 
apņemšanās, ko tās paudušas 2013. gada 
decembra Eiropadomē; uzskata, ka 
nākamajā Aizsardzības padomē ir 
jāpieņem konkrēti pasākumi, lai 
stiprinātu Savienības aizsardzības spējas 
papildus NATO darbībām, atbalstītu un 
konsolidētu Eiropas Aizsardzības 
aģentūru un izmantotu kopēju 
rūpniecisko un tehnoloģisko pamatu;

Or. ro
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Grozījums Nr. 127
Doru-Claudian Frunzulică

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzskata, ka nākamā Aizsardzības 
padome nedrīkst palaist garām iespēju 
apspriest KDAP misiju un operāciju 
finansēšanas kārtības reformas un nākt 
klajā ar konkrētiem priekšlikumiem; 
mudina dalībvalstis turēties pie 
apņemšanās, ko tās paudušas 2013. gada 
decembra Eiropadomē;

23. uzskata, ka nākamā Aizsardzības 
padome nedrīkst palaist garām iespēju 
apspriest KDAP misiju un operāciju 
finansēšanas kārtības reformas un nākt 
klajā ar konkrētiem priekšlikumiem; lai tās 
padarītu efektīvākas un sekmīgākas, 
mudina dalībvalstis turēties pie 
apņemšanās, ko tās paudušas 2013. gada 
decembra Eiropadomē;

Or. en

Grozījums Nr. 128
Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Javier Nart

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzskata, ka nākamā Aizsardzības 
padome nedrīkst palaist garām iespēju
apspriest KDAP misiju un operāciju 
finansēšanas kārtības reformas un nākt 
klajā ar konkrētiem priekšlikumiem; 
mudina dalībvalstis turēties pie 
apņemšanās, ko tās paudušas 2013. gada 
decembra Eiropadomē;

23. uzskata, ka nākamajai Aizsardzības 
padomei ir jāizmanto iespēja apspriest 
KDAP misiju un operāciju finansēšanas 
kārtības reformas un nākt klajā ar 
konkrētiem priekšlikumiem; mudina 
dalībvalstis turēties pie apņemšanās, ko tās 
paudušas 2013. gada decembra 
Eiropadomē;

Or. en

Grozījums Nr. 129
Ramona Nicole Mănescu
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Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a aicina Komisiju atbalstīt dalībvalstu 
centienus operatīvi ieviest Eiropadomes 
lēmumus saistībā ar aizsardzības spēju 
stiprināšanu, ņemot vērā budžeta 
ierobežojumus, kas skar atsevišķas 
dalībvalstis;

Or. ro

Grozījums Nr. 130
Jean-Luc Schaffhauser

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo 
rezolūciju Eiropadomes priekšsēdētājam, 
priekšsēdētāja vietniecei / Augstajai 
pārstāvei, Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, NATO 
ģenerālsekretāram un NATO 
Parlamentārās asamblejas vadītajam.

24. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo 
rezolūciju Eiropadomes priekšsēdētājam, 
priekšsēdētāja vietniecei / Augstajai 
pārstāvei, Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.

Or. fr


