
 

AM\886323LV.doc  PE472.854v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.12.2011 A7-0428/1 

Grozījums Nr.  1 
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ZiĦojums A7-0428/2011 

Krzysztof Lisek 

Finanšu krīzes ietekme uz aizsardzības nozari 

2011/2177(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. atsauce 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

– Ħemot vērā Padomes 2011. gada 

23. maija, 2011. gada 31. janvāra un 

2010. gada 9. decembra secinājumus 

attiecīgi par militāro spēju apvienošanu un 

kopīgu izmantošanu, par kopējo drošības 

un aizsardzības politiku un par militāro 

spēju attīstību, 

– Ħemot vērā Padomes 2011. gada 

1. decembra, 2011. gada 23. maija, 

2011. gada 31. janvāra un 2010. gada 

9. decembra secinājumus attiecīgi par 

kopējo drošības un aizsardzības politiku 

(KDAP), par militāro spēju apvienošanu un 

kopīgu izmantošanu, par kopējo drošības 

un aizsardzības politiku un par militāro 

spēju attīstību,  

Or. en 
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Finanšu krīzes ietekme uz aizsardzības nozari 

2011/2177(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

19. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. pauž stingru pārliecību, ka spēju 

apvienošana un kopīga izmantošana nav 

vairs izvēles iespēja, bet gan 

nepieciešamība; atbalsta dalībvalstu 

centienus noteikt visdaudzsološākos 

projektus, kas ir daĜa no procesa, ko uzsāka 

2010. gada septembrī Ăentē notikušajā 

ministru sanāksmē, un ir saskaĦā ar 

2010. gada novembra Vācijas un Zviedrijas 

iniciatīvu, vienlaikus atzīstot, ka spēju 

apvienošana un kopīga izmantošana nevar 

aizstāt spēju faktisko attīstību, bet var 

veicināt un uzlabot to; atgādina par EAA 

2011. gada maijā noteikto uzdevumu 

rudenī iesniegt priekšlikumus; mudina 

dalībvalstis, jo īpaši Veimāras trijotni, kā 

arī veidojumu „Veimāra plus”, sekmīgi 

īstenot spēju apvienošanu un kopīgu 

izmantošanu, rīkojoties kā politiskajam 

virzītājspēkam; 

19. pauž stingru pārliecību, ka spēju 

apvienošana un kopīga izmantošana nav 

vairs izvēles iespēja, bet gan 

nepieciešamība; atbalsta dalībvalstu 

centienus noteikt visdaudzsološākos 

projektus, kas ir daĜa no procesa, ko uzsāka 

2010. gada septembrī Ăentē notikušajā 

ministru sanāksmē, un ir saskaĦā ar 

2010. gada novembra Vācijas un Zviedrijas 

iniciatīvu, vienlaikus atzīstot, ka spēju 

apvienošana un kopīga izmantošana nevar 

aizstāt spēju faktisko attīstību, bet var 

veicināt un uzlabot to; Ħem vērā EAA 

veicināto un Padomes 2011. gada 

1. decembrī apstiprināto projektu pirmo 

kopumu un aicina dalībvalstis un EAA 

sniegt informāciju par progresu konkrētu 

rezultātu sasniegšanā un vēlākais līdz 

2012. gada pavasarim definēt turpmākās 

iespējas; mudina dalībvalstis, jo īpaši 

Veimāras trijotni, kā arī veidojumu 

„Veimāra plus”, sekmīgi īstenot spēju 

apvienošanu un kopīgu izmantošanu, 

rīkojoties kā politiskajam virzītājspēkam; 

Or. en 

 

 


