
 

AM\1112108LV.docx  PE596.607v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.12.2016 A8-0360/1 

Grozījums Nr.  1 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošana (LES 36. pants) 

2016/2036(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

19. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. pauž pārliecību, ka, ņemot vērā jau tā 

nepietiekami finansēto ES budžetu, ir 

vajadzīgi arī papildu centieni saistībā ar 

operācijām, administratīvajiem 

izdevumiem, sagatavošanas darbībām un 

izmēģinājuma projektiem kopējās drošības 

un aizsardzības politikas jomā, papildu 

finansējums no dalībvalstīm, kā arī 

sinerģijas veicināšanas centieni; aicina 

Komisiju un dalībvalstis izmantot iespēju, 

ko piedāvā pašreiz notiekošā daudzgadu 

finanšu shēmas 

novērtēšana/ pārskatīšana, lai nodrošinātu 

budžeta vajadzības arvien pieaugošu 

drošības problēmu risināšanai; aicina 

dalībvalstis palielināt aizsardzības 

finansējumu, lai sasniegtu NATO noteikto 

mērķi, saskaņā ar kuru aizsardzības 

jomas izdevumiem jābūt vismaz 2 % no 

IKP; uzsver, ka labāka koordinēšana un 

mazāka ES un dalībvalstu darbību 

pārklāšanās nodrošinātu ietaupījumus un 

finansējuma pārdali; 

19. pauž pārliecību, ka, ņemot vērā jau tā 

nepietiekami finansēto ES budžetu, ir 

vajadzīgi arī papildu centieni saistībā ar 

operācijām un administratīvajiem 

izdevumiem kopējās drošības un 

aizsardzības politikas jomā, papildu 

finansējums no dalībvalstīm, kā arī 

sinerģijas veicināšanas centieni; aicina 

Komisiju un dalībvalstis izmantot iespēju, 

lai nodrošinātu budžeta vajadzības arvien 

pieaugošu drošības problēmu risināšanai; 

uzsver, ka saskaņā ar Eiropas Komisijas 

iesniegto aizsardzības rīcības plānu labāka 

koordinēšana un mazāka dalībvalstu 

darbību pārklāšanās nodrošinātu 

ietaupījumus un finansējuma pārdali 

aptuveni EUR 25–100 miljardu apmērā; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/2 

Grozījums Nr.  2 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošana (LES 36. pants) 

2016/2036(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

20. punkts – 1. ievilkums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

• pastāvīga civilmilitārā štāba izveide ar 

vienlīdz svarīgu militārās plānošanas un 

īstenošanas struktūru (MPCC) un 

civilās plānošanas un īstenošanas 

struktūru (CPCC), kas palīdzētu uzlabot 

stratēģisko un operatīvo plānošanu visā 

plānošanas ciklā, pastiprinātu 

civilmilitāro sadarbību un uzlabotu ES 

spēju ātri reaģēt uz krīzes situācijām; 

• tāda pastāvīga militārā štāba izveide, 

kas darbojas kā svarīga militārās 

plānošanas un īstenošanas struktūra 

(MPCC) tādā pašā līmenī kā civilās 

plānošanas un īstenošanas struktūra 

(CPCC) un kas palīdzētu uzlabot 

stratēģisko un operatīvo plānošanu visā 

plānošanas ciklā, pastiprinātu 

civilmilitāro sadarbību un uzlabotu ES 

spēju ātri reaģēt uz krīzes situācijām; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/3 

Grozījums Nr.  3 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošana (LES 36. pants) 

2016/2036(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

23. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

23. pauž nožēlu par to, ka Komisija, 

EĀDD, EAA un dalībvalstis vēl nav 

pilnībā izpildījušas visaptverošos 

uzdevumus, ko noteica Ārlietu padome 

2013. gada novembrī, kā arī Eiropadome 

2013. un 2015. gadā; aicina PV/AP un 

iekšējā tirgus, rūpniecības, 

uzņēmējdarbības un MVU komisāru pirms 

jaunu uzdevumu ierosināšanas sniegt 

novērtējumu Parlamentam par to, kā 

īstenoti iepriekš pieņemtie lēmumi; mudina 

paātrināt pašreizējo darbu pie Eiropas 

aizsardzības rīcības plāna un Komisijas 

centienus palielināt sadarbību aizsardzības 

jomā, tostarp ar stimuliem tādās jomās kā 

iekšējā tirgus politika, publiskā iepirkuma 

politika, pētniecības politika, transporta 

politika, kosmosa politika, kiberpolitika, 

enerģētikas politika un rūpniecības 

politika; norāda uz Francijas prezidenta 

priekšlikumu izveidot Eiropas Drošības un 

aizsardzības fondu un atbalsta jaunu un 

inovatīvu finansēšanas un investīciju 

koncepciju izstrādi, tostarp izmantojot 

Eiropas Investīciju banku un publiskās un 

privātās partnerības; 

23. pauž nožēlu par to, ka Komisija, 

EĀDD, EAA un dalībvalstis vēl nav 

pilnībā izpildījušas visaptverošos 

uzdevumus, ko noteica Ārlietu padome 

2013. gada novembrī, kā arī Eiropadome 

2013. un 2015. gadā; aicina PV/AP un 

iekšējā tirgus, rūpniecības, 

uzņēmējdarbības un MVU komisāru pirms 

jaunu uzdevumu ierosināšanas sniegt 

novērtējumu Parlamentam par to, kā 

īstenoti iepriekš pieņemtie lēmumi; mudina 

paātrināt pašreizējo darbu pie Eiropas 

aizsardzības rīcības plāna un Komisijas 

centienus palielināt sadarbību aizsardzības 

jomā, izmantojot 2016. gada 30. novembrī 

sniegtos labos priekšlikumus par to, kā 

panākt Eiropas aizsardzības aprīkojuma 

tirgu, efektīvāk īstenojot divas ar 

aizsardzību saistītās direktīvas un 

nodrošinot to izpildi; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/4 

Grozījums Nr.  4 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošana (LES 36. pants) 

2016/2036(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

24. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

24. norāda, ka dalībvalstīm ir grūtības 

uzturēt ļoti plašu loku pilnībā operatīvu 

aizsardzības spēju, tādēļ ir jāpanāk lielāka 

koordinācija un jāizdara skaidrāka izvēle 

attiecībā uz to, kuras spējas uzturēt, lai 

dalībvalstis varētu specializēties noteiktās 

spējās; uzsver praktiskos un finansiālos 

ieguvumus, ko sniedz Eiropas aizsardzības 

spēju turpmākā integrācija un norāda uz 

dažādām pašreiz īstenotajām iniciatīvām 

šajā jomā, kuras būtu jāintegrē plašākā 

satvarā, lai izstrādātu pārdomātu ceļvedi; 

atbalsta priekšlikumus par Eiropas 

aizsardzības pusgadu un aicina PV/AP 

iesniegt konkrētus priekšlikumus šajā 

jautājumā; uzskata, ka savietojamība ir 

izšķirošs elements, lai dalībvalstu spēki 

kļūtu saderīgāki un integrētāki; mudina 

dalībvalstis meklēt papildu iespējas veikt ar 

bruņotajiem spēkiem un materiāliem 

saistītus kopīgus iepirkumus, tehnisko 

apkopi un uzturēšanu; 

24. norāda, ka dalībvalstīm ir grūtības 

uzturēt ļoti plašu loku pilnībā operatīvu 

aizsardzības spēju, tādēļ ir jāpanāk lielāka 

koordinācija un jāizdara skaidrāka izvēle 

attiecībā uz to, kuras spējas uzturēt, lai 

dalībvalstis varētu specializēties noteiktās 

spējās; uzsver praktiskos un finansiālos 

ieguvumus, ko sniedz Eiropas aizsardzības 

spēju turpmākā integrācija un norāda uz 

dažām iniciatīvām šajā jomā, kuras būtu 

jāintegrē plašākā satvarā, lai izstrādātu 

pārdomātu ceļvedi; atbalsta priekšlikumus 

par Eiropas aizsardzības pusgadu un aicina 

PV/AP iesniegt konkrētus priekšlikumus 

šajā jautājumā; uzskata, ka savietojamība ir 

izšķirošs elements, lai dalībvalstu spēki 

kļūtu saderīgāki un integrētāki; mudina 

dalībvalstis meklēt papildu iespējas veikt ar 

bruņotajiem spēkiem un materiāliem 

saistītus kopīgus iepirkumus, tehnisko 

apkopi un uzturēšanu; atgādina, ka 

2011. gadā 28 valstu bruņoto spēku 

komandieri iesniedza 300 priekšlikumus 

par iespējamiem resursu apvienošanas un 

koplietošanas projektiem un ka kopš tā 

laika politiskā līmenī ir tikai panākta 

vienošanās par ļoti maz iniciatīvām, proti, 

19; mudina dalībvalstis nekavējoties 

ievērojami palielināt apvienošanas un 

koplietošanas pasākumu skaitu; 
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7.12.2016 A8-0360/5 

Grozījums Nr.  5 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošana (LES 36. pants) 

2016/2036(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

25. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

25. pauž atzinību par Eiropas Aizsardzības 

aģentūras lomu spēju attīstības sekmēšanā 

un koordinēšanā un prasa stiprināt šo 

struktūru, jo īpaši palielinot tās budžetu; 

pieprasa, lai aģentūras personāla 

izmaksas un kārtējās izmaksas tiktu segtas 

no Savienības budžeta; aicina PV/AP un 

dalībvalstis pārskatīt EAA organizatorisko 

struktūru, procedūras un līdzšinējo darbību; 

25. pauž atzinību par Eiropas Aizsardzības 

aģentūras lomu spēju attīstības sekmēšanā 

un koordinēšanā un prasa stiprināt šo 

struktūru; aicina PV/AP un dalībvalstis 

pārskatīt EAA organizatorisko struktūru, 

procedūras un līdzšinējo darbību; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/6 

Grozījums Nr.  6 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošana (LES 36. pants) 

2016/2036(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

26.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  26.a pieņem zināšanai 2016. gada 

30. novembrī iesniegto Komisijas 

aizsardzības rīcības plānu; piekrīt 

Komisijas analīzei par pašreizējo stāvokli 

Eiropas aizsardzības rūpniecības nozarē, 

kas ir sadrumstalota, ar nepietiekamu 

rūpniecisko sadarbību un neefektīvu 

publiskā finansējuma izlietojumu; arī vērš 

uzmanību uz Komisijas paziņojumu, ka 

aizsardzības budžetu samazināšanās 

tendenci saasina attiecīgo budžetu 

neefektīva izlietošana un ka Eiropas tirgu 

sadrumstalotība noved pie nevajadzīgas 

spēju, organizāciju un izdevumu 

dublēšanās; pauž dziļu nožēlu par to, ka 

lielāka daļa aizsardzības izdevumu tiek 

izlietoti valsts iepirkumos, savukārt kopīgi 

aprīkojuma iepirkumi veido tikai 22 % no 

visu aprīkojuma iepirkumu skaita; pauž 

pārsteigumu par to, ka šobrīd ir mazāk 

sadarbības programmu nekā pirms 

20 gadiem; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/7 

Grozījums Nr.  7 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošana (LES 36. pants) 

2016/2036(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

27. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

27. atzinīgi vērtē Komisijas priekšsēdētāja 

Ž.-K. Junkera priekšlikumu izveidot 

Eiropas aizsardzības fondu, lai veicinātu 

pētniecību un inovāciju; atzinīgi vērtē 

pašreiz veikto darbu saistībā ar 

sagatavošanas darbības izstrādi 

aizsardzības pētniecības jomā, pēc kuras 

turpmākajā DFS būtu jāiekļauj vērienīga 

un mērķtiecīga ES finansēta Eiropas 

aizsardzības pētniecības programma, 

tostarp paredzot papildu finanšu resursus 

no dalībvalstīm; 

27. stingri noraida Komisijas iesniegtās 

idejas saistībā ar Eiropas Aizsardzības 

fondu; pauž pārliecību, ka, ņemot vērā jau 

tā nepietiekami finansēto ES budžetu un 

ļoti neefektīvās valstu aizsardzības 

struktūras, ES civilie fondi nebūtu 

jāizmanto militārai pētniecībai; stingri 

noraida ierosinājumu par tā dēvēto “spēju 

logu”, kad valsts kapitāla ieguldījumi 

saskaņā ar Stabilitātes un izaugsmes 

paktu tiktu uzskatīti par vienreizējiem 

pasākumiem, jo tas stimulētu un 

palielinātu valsts parādu un, iespējams, 

vājinātu euro; noraida arī Komisijas 

iesniegtās idejas par EIB, ESIF un ERAF 

banku un fondu nepienācīgu 

izmantošanu un apšauba minēto 

priekšlikumu likumību un ekonomisko 

pamatojumu laikā, kad kredītiem ir ļoti 

zemas procentu likmes; 

Or. en 



 

AM\1112108LV.docx  PE596.607v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.12.2016 A8-0360/8 

Grozījums Nr.  8 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošana (LES 36. pants) 

2016/2036(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

27.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  27.a atgādina, ka ASV un ES nav 

vienlīdzīgs vērienīguma līmenis drošības 

un aizsardzības jomā, kā tas norādīts ES 

globālajā stratēģijā un KDAP īstenošanas 

plānā, un ka Komisijas aizsardzības 

rīcības plānā veiktā gada aizsardzības 

izdevumu absolūto līmeņu salīdzināšana 

ir pēc būtības maldinoša; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/9 

Grozījums Nr.  9 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošana (LES 36. pants) 

2016/2036(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

28.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  28.a atgādina, ka, lai īstenotu ES globālo 

stratēģiju, vajadzīgas investīcijas 

konfliktu novēršanas jomā, taču reālā 

situācija ir tāda, ka gan Komisija, gan arī 

Padome ir ierosinājušas veikt 

samazinājumus ar tālejošu ietekmi 

2017. gada budžetā, kas paredzēts ES 

vienīgajam instrumentam konfliktu 

novēršanai, proti, Stabilitātes un miera 

veicināšanas instrumentam (IcSP); 

uzsver, ka, ņemot vērā daudzos drošības 

apdraudējumus Eiropas kaimiņvalstīs un 

citās valstīs, nepieciešams divkāršot 

centienus konfliktu novēršanas, 

mediācijas un samierināšanas jomā; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/10 

Grozījums Nr.  10 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošana (LES 36. pants) 

2016/2036(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

30. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

30. atzinīgi vērtē Varšavas augstākā līmeņa 

sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju par 

NATO un ES sadarbību; pilnībā atbalsta 

ciešāku sadarbību starp NATO un ES 

attiecībā uz kiberdrošību, migrāciju, 

stratēģisko komunikāciju un reakciju uz 

hibrīddraudiem; aicina PV/AP līdz 

2016. gada beigām iesniegt konkrētus 

priekšlikumus turpmākajiem pasākumiem 

saistībā ar Varšavas kopīgo deklarāciju; 

pauž pārliecību, ka NATO ir ārkārtīgi 

svarīgs Eiropas kolektīvās drošības faktors, 

tomēr stingri norāda, ka ir jāsaglabā 

pienācīgas ES reaģēšanas spējas; atgādina, 

ka spēcīgāka NATO un spēcīgāka ES viena 

otru stiprina un papildina; atzinīgi vērtē ES 

globālajā stratēģijā pausto apņemšanos 

sadarboties ar NATO kā Eiropas kolektīvās 

drošības stūrakmeni; uzsver, ka ES ir pēc 

iespējas labāk jāizmanto drošības un 

aizsardzības jomā pieejamie resursi un 

jānovērš iespējama dublēšana; turklāt 

uzskata, ka ES un tās dalībvalstīm ir ciešāk 

jāsadarbojas ar NATO, lai nodrošinātu, ka 

alianses gudrās aizsardzības iniciatīva un 

ES kopīgas izmantošanas iniciatīva 

papildina un nostiprina viena otru; 

30. norāda uz Varšavas augstākā līmeņa 

sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju par 

NATO un ES sadarbību; pilnībā atbalsta 

ciešāku sadarbību starp NATO un ES 

attiecībā uz kiberdrošību, migrāciju, 

stratēģisko komunikāciju un reakciju uz 

hibrīddraudiem; aicina PV/AP līdz 

2016. gada beigām iesniegt konkrētus 

priekšlikumus turpmākajiem pasākumiem 

saistībā ar Varšavas kopīgo deklarāciju; 

pauž pārliecību, ka NATO ir ārkārtīgi 

svarīgs Eiropas kolektīvās drošības faktors, 

tomēr stingri norāda, ka ir jāsaglabā 

pienācīgas ES reaģēšanas spējas; atgādina, 

ka spēcīgāka NATO un spēcīgāka ES viena 

otru stiprina un papildina; atzinīgi vērtē ES 

globālajā stratēģijā pausto apņemšanos 

sadarboties ar NATO kā Eiropas kolektīvās 

drošības stūrakmeni; uzsver, ka ES ir pēc 

iespējas labāk jāizmanto drošības un 

aizsardzības jomā pieejamie resursi un 

jānovērš iespējama dublēšana; turklāt 

uzskata, ka ES un tās dalībvalstīm ir ciešāk 

jāsadarbojas ar NATO, lai nodrošinātu, ka 

alianses gudrās aizsardzības iniciatīva un 

ES kopīgas izmantošanas iniciatīva 

papildina un nostiprina viena otru; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/11 

Grozījums Nr.  11 

Tamás Meszerics, Bodil Valero, Ulrike Lunacek 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošana (LES 36. pants) 

2016/2036(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

47. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

47. atzīst Turciju par svarīgu partneri 

Sīrijas konflikta risināšanā un cīņā pret 

IS/Da’esh Sīrijā un Irākā, kā arī migrācijas 

krīzes risināšanā; pauž stingru nosodījumu 

par militārā apvērsuma mēģinājumu pret 

demokrātiski ievēlētu Turcijas valdību; 

mudina Turcijas valdību aizsargāt 

konstitucionālo kārtību, tomēr uzsver, ka ir 

svarīgi pēc minētā apvērsuma ievērot 

cilvēktiesības, tiesiskumu, vārda brīvību, 

kā arī tiesu iestāžu un plašsaziņas līdzekļu 

neatkarību atbilstoši saistībām, ko tā 

uzņēmusies kā Eiropas Padomes 

dalībvalsts; uzsver, ka Turcijai būtu cieši 

jāsadarbojas ar Eiropas Padomi, lai 

nodrošinātu, ka visās procedūrās tiek 

ievērots tiesiskums; pauž satraukumu par 

to, cik represīvi un vērienīgi pēc 

apvērsuma mēģinājuma tiek veikta tīrīšana, 

nopietni iedragājot pamatbrīvības un 

cilvēktiesības Turcijā; pauž īpašas bažas 

par to, ka ir pieaudzis to gadījumu skaits, 

kad policija pielieto pārmērīgu spēku un 

nežēlīgi izturas pret ieslodzītajiem, netiek 

sodīti cilvēktiesību pārkāpēji un mazinās 

tiesu iestāžu neatkarība; 

47. atzīst Turciju par svarīgo lomu Sīrijas 

konflikta risināšanā un cīņā pret IS/Da’esh 

Sīrijā un Irākā, kā arī migrācijas krīzes 

risināšanā; tomēr uzskata, ka ES un 

Turcijas vienošanās migrācijas jautājumā 

ir kļūda, kas būtu jālabo, un tā vietā 

aicina dalībvalstis uzņemties atbildību par 

bēgļu plūsmas pārvaldību; pauž stingru 

nosodījumu par militārā apvērsuma 

mēģinājumu pret demokrātiski ievēlētu 

Turcijas valdību; mudina Turcijas valdību 

aizsargāt konstitucionālo kārtību, tomēr 

uzsver, ka ir svarīgi pēc minētā apvērsuma 

ievērot cilvēktiesības, tiesiskumu, vārda 

brīvību, kā arī tiesu iestāžu un plašsaziņas 

līdzekļu neatkarību atbilstoši saistībām, ko 

tā uzņēmusies kā Eiropas Padomes 

dalībvalsts; uzsver, ka Turcijai būtu cieši 

jāsadarbojas ar Eiropas Padomi, lai 

nodrošinātu, ka visās procedūrās tiek 

ievērots tiesiskums; pauž satraukumu par 

to, cik represīvi un vērienīgi pēc 

apvērsuma mēģinājuma tiek veikta tīrīšana 

un kolektīva vajāšana , nopietni iedragājot 

pamatbrīvības un cilvēktiesības Turcijā; 

pauž īpašas bažas par to, ka ir pieaudzis to 

gadījumu skaits, kad policija pielieto 

pārmērīgu spēku un nežēlīgi izturas pret 

ieslodzītajiem, netiek sodīti cilvēktiesību 

pārkāpēji un mazinās tiesu iestāžu 

neatkarība; tādēļ aicina veikt jūlijā 
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notikušā apvērsuma mēģinājuma 

starptautisku izmeklēšanu; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/12 

Grozījums Nr.  12 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošana (LES 36. pants) 

2016/2036(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

65. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

65. uzsver kultūras būtisko nozīmi ES 

ārpolitikā attiecībā uz dialoga un 

savstarpējas sapratnes un mācīšanās 

veicināšanu; uzsver, ka ar mērķtiecīgu 

kultūras un izglītības politiku var atbalstīt 

galvenos ES ārpolitikas un drošības 

politikas mērķus un palīdzēt stiprināt 

demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesību 

aizsardzību; atkārtoti norāda uz kultūru un 

reliģiju dialoga lomu ekstrēmisma, 

radikalizācijas un marginalizācijas 

apkarošanā; aicina Komisiju un EĀDD 

koordinēti integrēt kultūras diplomātiju un 

starpkultūru dialogu visos ES ārējo 

attiecību instrumentos un ES attīstības 

programmā; aicina EĀDD un ES 

delegācijas visā pasaulē iecelt kultūras 

atašeju katrā ES pārstāvniecībā trešās 

partnervalstīs; uzsver arī izglītības 

ārkārtīgo nozīmi pilsoniskuma un 

starpkultūru prasmju sekmēšanā, kā arī 

labāku ekonomisko izredžu radīšanā un 

veselības uzlabošanā; atbalsta Komisijas 

pašreizējos centienus vairāk izmantot 

sadarbību zinātnes un pētniecības jomā kā 

Eiropas ārējo attiecību maigās varas 

instrumentu; uzsver to, ka zinātniskā 

apmaiņa var palīdzēt koalīcijas veidošanā 

un konfliktu risināšanā, jo īpaši attiecībās 

ar ES kaimiņvalstīm; 

65. uzsver kultūras būtisko nozīmi ES 

ārpolitikā ne tikai attiecībā uz dialoga un 

savstarpējas sapratnes un mācīšanās 

veicināšanu, bet arī ilgtermiņa politisko 

saišu un draudzīgu attiecību veidošanu; 

uzsver, ka ar mērķtiecīgu kultūras un 

izglītības politiku var atbalstīt galvenos ES 

ārpolitikas un drošības politikas mērķus un 

palīdzēt mazināt saspringtas situācijas un 

stiprināt demokrātiju, tiesiskumu un 

cilvēktiesību aizsardzību; atkārtoti norāda 

uz kultūru un reliģiju dialoga lomu 

ekstrēmisma, radikalizācijas un 

marginalizācijas apkarošanā; aicina 

Komisiju un EĀDD koordinēti integrēt 

kultūras diplomātiju un starpkultūru 

dialogu visos ES ārējo attiecību 

instrumentos un ES attīstības programmā; 

aicina EĀDD un ES delegācijas visā 

pasaulē iecelt kultūras atašeju katrā ES 

pārstāvniecībā trešās partnervalstīs; uzsver 

arī izglītības ārkārtīgo nozīmi pilsoniskuma 

un starpkultūru prasmju sekmēšanā, kā arī 

labāku ekonomisko izredžu radīšanā un 

veselības uzlabošanā; atbalsta Komisijas 

pašreizējos centienus vairāk izmantot 

sadarbību zinātnes un pētniecības jomā un 

jauniešu apmaiņas pasākumus kā Eiropas 

ārējo attiecību maigās varas instrumentu; 

uzsver to, ka zinātniskā apmaiņa var 

palīdzēt koalīcijas veidošanā, ciešāku 
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attiecību panākšanā un konfliktu 

risināšanā, jo īpaši attiecībās ar ES 

kaimiņvalstīm; aicina ievērojami 

palielināt programmu “Erasmus+” ne 

tikai augstskolas, bet arī vidusskolas 

līmenī; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/13 

Grozījums Nr.  13 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošana (LES 36. pants) 

2016/2036(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

65.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  65.a uzskata — lai ES pilsoņiem 

izveidotos kopīgs ārlietu politikas 

skatījums un lai trešās valstis uztvertu ES 

kā vienotu veselumu, ES ir nepieciešams 

patiess Eiropas ziņu kanāls; uzskata, ka 

Euronews ir šāda projekta iedīglis, kas 

piedāvā vienus un tos pašus sižetus un 

komentārus par ES un kaimiņvalstīm 

13 valodās (multipleksēšanas sistēma), 

tomēr tam nav ticis sniegts pietiekams 

finansiālais un administratīvais atbalsts 

un tas zaudē skatītājus; pauž dziļas bažas 

par jaunākajiem notikumiem, jo īpaši 

Ukrainas un Turcijas dienestu slēgšanu 

un arābu un persiešu valodas sadaļu 

samazināšanu līdz digitālajai versijai, kā 

arī plāniem atteikties no unikālās 

multipleksēšanas sistēmas par labu katrā 

valodā atšķirīgām programmām; aicina 

Padomi, Komisiju un EĀDD steidzami 

veikt padziļinātu analīzi par turpmāku 

publisku Eiropas ziņu kanālu un to, cik 

daudz ES dalībvalstis būtu gatavas 

investēt, lai ES būtu neatkarīga televīzijas 

stacija, kas varētu konkurēt ar tādiem 

kanāliem kā CNN, BBC, Russia Today, 

NHK vai CCTV; 

Or. en 


