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13.5.2015 A8-0054/2 

Grozījums Nr.  2 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 
2014/2220(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. uzsver, ka ES spēks un nozīmīgums ir 
tās spējā mobilizēt resursus un vienlaikus 
likt lietā lielu klāstu diplomātisku, 
drošības, aizsardzības, ekonomikas, 
tirdzniecības, attīstības un humānās 
palīdzības instrumentu, kas pilnībā atbilst 
ANO Statūtu noteikumiem; uzsver, ka 
KDAP militārie un civilie līdzekĜi ir 
neatĦemama šīs visaptverošās pieejas daĜa; 

4. uzsver, ka ES spēks un nozīmīgums ir 
tās spējā mobilizēt resursus un vienlaikus 
likt lietā lielu klāstu diplomātisku, 
ekonomikas, tirdzniecības, attīstības un 
humānās palīdzības instrumentu, kā arī 
sniegt atbalstu, kas pilnībā atbilst ANO 
Statūtu noteikumiem; uzsver, ka šie civilie 
līdzekĜi ir neatĦemama šīs visaptverošās 
pieejas daĜa; pauž dziĜu nožēlu, ka pašlaik 
īstenotajā visaptverošajā pieejā faktiski 
notiek visu attiecīgo politikas jomu 
pakārtošana KĀDP/KDAP un tādējādi 
vienīgi ES ăeostratēăiskajām un 
ekonomiskajām interesēm, un neatbalsta 
šādu situāciju; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 
2014/2220(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. uzskata, ka KDAP misiju un operāciju 
finansēšanas jautājums ir būtisks, ja vēlas 
nodrošināt šīs politikas nākotni; pauž 
nožēlu, ka 2013. gada decembra Padomes 
sanāksmē uzsāktā diskusija par šo 
jautājumu pagaidām nav vainagojusies ar 
kādu konkrētu priekšlikumu; aicina 
KDAP operāciju un misiju izvietošanas 
izmaksas, īpaši ES kaujas grupu 
izmantošanas un spēku izmitināšanas 
infrastruktūras izmaksas, izdevumus, kas 
saistīti ar karaspēku ieejas punktu izveidi 
operāciju veikšanas vietās un pārtikas un 
degvielas nodrošinājuma krājumiem, ja 
tie ir nepieciešami, sistemātiski finansēt, 
izmantojot Athena mehānismu; prasa arī 
izmantot šo mehānismu uz divpusēja 
pamata no dalībvalstīm saĦemtā 
finansējuma, kā arī no trešām valstīm un 
starptautiskām organizācijām saĦemtā 
finansējuma pārvaldīšanai, tādējādi Ĝaujot 
tām finansiāli piedalīties operācijā, kā arī 
īpaši pamatotos gadījumos Ĝaujot atbalstīt 
trešo valstu dalību ES krīzes reaăēšanas 
operācijās un misijās; 

11. noraida KDAP misiju un operāciju, jo 
īpaši militāra rakstura operāciju, 
finansēšanu, un it īpaši to finansēšanu no 
ES budžeta; atgādina, ka saskaĦā ar 
Līguma par Eiropas Savienību 41. panta 
2. punktu no Savienības budžeta nedrīkst 
segt izdevumus, kas rodas no darbībām 
militārā vai aizsardzības jomā; noraida 
Athena mehānismu un ierosināto izmaksu 
pieaugumu tā finansēšanai, piemēram, 
ES kaujas grupu izvietošanu, jo tas 
palielinātu katras dalībvalsts automātisku 
finansiālu iesaistīšanos ikvienā ES 
militārajā misijā; 

 

Or. en 
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Grozījums Nr.  4 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 
2014/2220(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

12. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. mudina īstenot turpmākus centienus, 
lai paātrinātu finansējuma piešėiršanu 
civilajām misijām un vienkāršotu lēmumu 
pieĦemšanas procedūras un īstenošanas 
pasākumus; šajā sakarā uzskata, ka 
Komisijai, izmantojot deleăētos aktus un 
saskaĦā ar Finanšu regulas 210. pantu, 
būtu jāievieš konkrēti iepirkuma 
noteikumi krīzes pārvarēšanas 
pasākumiem KDAP ietvaros, lai atvieglotu 
ātru un elastīgu operāciju īstenošanu; 

12. apšauba priekšlikumu īstenot 
turpmākus centienus, lai paātrinātu 
finansējuma piešėiršanu civilajām misijām 
un vienkāršotu lēmumu pieĦemšanas 
procedūras un īstenošanas pasākumus, jo 
daudzos gadījumos nav pārliecības, ka 
šādām misijām ir vienīgi civils raksturs, 
Ħemot vērā to, ka arvien biežāk civilo un 
militāro aspektu attiecības kĜūst 
neskaidras un faktiski saplūst, it īpaši 
saistībā ar drošības sektora reformu un 
apmācības misijām, un tāpēc ir pretrunā 
ar Līguma par Eiropas Savienību 
41. panta 2. punktu; 

 

Or. en 
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Grozījums Nr.  5 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 
2014/2220(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. prasa izveidot priekšfinansējuma 
mehānismu, kas palīdzētu tām 
dalībvalstīm, kuras vēlas piedalīties kādā 
KDAP misijā, segt izmaksas, tādējādi 
atvieglojot lēmuma pieĦemšanu par 
misijas uzsākšanu; 

svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.  6 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 
2014/2220(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

23. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

23. norāda, ka KDAP militārās operācijas 
arvien biežāk ir bruĦoto spēku apmācības 
misijas (piem., EUTM Mali un EUTM 
Somalia); uzteic lēmumu par šādu 
operāciju veikšanu, bet pieprasa pielāgot 
to mandātus katras atsevišėās situācijas 
apstākĜiem; uzskata, ka izveidotajām 
vienībām ir jābūt pilnībā gatavām uz 
operatīvu darbību, tostarp spējīgām 
īstenot uzbrukuma operācijas; pauž 
nožēlu, ka Ĝoti reti tiek plānotas misijas ar 
izpildu mandātu; uzskata, ka, Ħemot vērā 
pastāvīgos draudus ES kaimiĦvalstīs, 
Savienība nevar atĜauties koncentrēties 
tikai uz pēckrīzes instrumentiem vai krīzes 
pārvarēšanas palīginstrumentiem, drīzāk 
tai jāspēj piedalīties visos krīzes 
pārvarēšanas posmos saskaĦā ar 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtiem; 

23. ar bažām norāda, ka KDAP militārās 
operācijas arvien biežāk ir bruĦoto spēku 
apmācības misijas (piem., EUTM Mali un 
EUTM Somalia); noraida lēmumu par 
šādu operāciju veikšanu un pauž nožēlu 
par to; uzskata, ka ES ārpolitikas galvenie 
prioritārie uzdevumi ir šādi:  

– nodrošināt mieru, stabilitāti un 
pamattiesību un cilvēktiesību 
ievērošanu, īstenojot miermīlīgu 
un uz civilo mērėu īstenošanu 
vērstu ārpolitiku, ievērojot 
starptautiskās tiesības un 
rīkojoties nediskriminējoši, kā arī 
uzĦemties vadošo lomu konfliktu 
diplomātiskā un miermīlīgā 
atrisināšanā, tajā skaitā īstenojot 
starpniecības iniciatīvas un 
atbruĦošanās, demobilizācijas un 
reintegrācijas (DDR) 
programmas, un rīkojoties 
saskaĦā ar Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Statūtiem, 

– uzlabot un stiprināt starptautisko 
(Ieroču tirdzniecības līgums) un 
ES ieroču eksporta kontroles 
režīmu, atbalstot neizplatīšanas 
līguma režīmu un 
kodolatbruĦošanos; 
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−−−−    veicināt nabadzības izskaušanu, 
humānās palīdzības sniegšanu, 
ilgtspējīgu ekonomisko un sociālo 
attīstību un Tūkstošgades 
attīstības mērėu sasniegšanu, 
dodot priekšroku līdzsvarotām 
ekonomiskajām attiecībām, 
godīgai tirdzniecībai un resursu 
un bagātību taisnīgai sadalei ES 
kaimiĦvalstīs un pasaulē; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  7 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Pablo Iglesias, Rina Ronja Kari, Martina Anderson 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 
2014/2220(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

41. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

41. norāda uz Padomes vēlēšanos attīstīt 
kopējus projektus ES spēju pastiprināšanas 
jomā, kas citu starpā ietver distances 
vadības gaisa kuău sistēmas (RPAS) un 
valdību satelītkomunikācijas; norāda, ka 
attiecībā uz RPAS jāizveido normatīvais 
regulējums to sākotnējai integrēšanai 
Eiropas gaisa satiksmes sistēmā līdz 
2016. gadam, pienācīgi Ħemot vērā civilās 
un militārās vajadzības, kā arī vajadzību 
ievērot starptautiskās tiesības; aicina 
Komisiju īsi izklāstīt, kā programmas 
„Apvārsnis 2020” līdzekĜus, kuri paredzēti 
civilajai un militārajai pētniecībai, var 
izmantot RPAS iekĜaušanai Eiropas gaisa 
telpā; 

41. ar bažām norāda uz Padomes vēlēšanos 
attīstīt kopējus projektus ES spēju 
pastiprināšanas jomā, kas citu starpā ietver 
distances vadības gaisa kuău sistēmas 
(RPAS) un valdību satelītkomunikācijas; 
uzsver, ka attiecībā uz RPAS kopumā 
jāizveido normatīvais regulējums, 
pienācīgi Ħemot vērā civilās un militārās 
vajadzības, kā arī vajadzību ievērot 
starptautiskās tiesības; noraida bruĦotu 
bezpilota lidaparātu izmantošanu un 
attīstību, kā arī nelikumīgo praksi saistībā 
ar cilvēku mērėtiecīgu nogalināšanu bez 
tiesas sprieduma; stingri noraida jebkādu 
programmas „Apvārsnis 2020” 
iesaistīšanu vai šīs programmas līdzekĜu 
izmantošanu, lai finansētu militāro, 
civilmilitāro vai drošības pētniecību 
kopumā un jo īpaši RPAS attīstību un 
iekĜaušanu Eiropas gaisa telpā; 

Or. en 

 
 


