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6.12.2017 A8-0351/12 

Grozījums Nr.  12 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

2017/2123(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3.  pauž nožēlu par to, ka 

transnacionālas teroristu un kriminālās 

organizācijas kļūst aizvien spēcīgākas un 

daudzskaitlīgākas, ko, iespējams, veicina 

ISIS/Da'esh sakāve un tās kaujinieku 

bēgšana, un dienvidu reģionos un Tuvajos 

Austrumos vienlaikus izplatās nestabilitāte, 

jo nestabilas valstis un valstis, kas 

dezintegrējas, piemēram, Lībija, pamet 

novārtā lielas nepārvaldītas teritorijas, 

kuras ir viegli pieejamas ārējiem spēkiem; 

joprojām pauž bažas par terorisma draudu 

Sāhelas reģionā transnacionālo dimensiju; 

pauž dziļas bažas par to, ka Korejas Tautas 

Demokrātiskās Republikas joprojām 

īstenotie ar kodolraķetēm un ballistiskajām 

raķetēm saistītie pasākumi ir izraisījuši 

paaugstinātu spriedzi reģionā un ārpus tā 

robežām, radot nepārprotamus draudus 

starptautiskajam mieram un drošībai; 

3.  pauž nožēlu par to, ka 

transnacionālas teroristu un kriminālās 

organizācijas kļūst aizvien spēcīgākas un 

daudzskaitlīgākas, ko, iespējams, veicina 

ISIS/Da'esh sakāve un tās kaujinieku 

bēgšana, un dienvidu reģionos un Tuvajos 

Austrumos vienlaikus izplatās nestabilitāte, 

jo nestabilas valstis un valstis, kas 

dezintegrējas, piemēram, Lībija, pamet 

novārtā lielas nepārvaldītas teritorijas, 

kuras ir viegli pieejamas ārējiem spēkiem; 

joprojām pauž bažas par terorisma draudu 

Sāhelas reģionā transnacionālo dimensiju; 

ir tikpat nobažījies par reģionālām un 

globālām bruņošanās sacensībām un 

militārās tehnoloģijas eksportu uz 

nedemokrātiskām valstīm, kuras 

sistemātiski pārkāpj cilvēktiesības un 

humanitārās tiesības, īsteno agresīvu 

ārpolitiku un atbalsta teroristu 

organizācijas; pauž dziļu nožēlu par 

vietēju un reģionālu bruņotu konfliktu 

pastāvīgu izplatīšanos, kas bieži sakrīt un 

ir saistīta ar etniskās tīrīšanas kampaņām 

un noteiktu šauru interešu vadītu 

politiku; pauž dziļas bažas par to, ka 

Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas 

joprojām īstenotie ar kodolraķetēm un 

ballistiskajām raķetēm saistītie pasākumi ir 

izraisījuši paaugstinātu spriedzi reģionā un 

ārpus tā robežām, radot nepārprotamus 

draudus starptautiskajam mieram un 
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drošībai; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/13 

Grozījums Nr.  13 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

2017/2123(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. uzskata, ka terorisms mūsdienās ir 

viens no galvenajiem izaicinājumiem ES 

pilsoņu drošībai un pret to ir jāvēršas ātri, 

stingri un saskaņoti gan iekšēji, gan ārēji, 

lai novērstu turpmākus teroristu 

uzbrukumus un cīnītos pret tā 

pamatcēloņiem; norāda, ka īpaši svarīgi ir 

novērst radikalizāciju, bloķēt visus 

teroristu organizāciju finansējuma avotus, 

apkarot terorisma propagandu un bloķēt 

interneta un sociālo tīklu izmantošanu 

propagandas nolūkā, tostarp ar 

automātiska dzēšanas dienesta palīdzību, 

kā arī uzlabot izlūkdatu apmaiņu starp 

dalībvalstīm un ar trešām valstīm, NATO 

un citām attiecīgām partnerorganizācijām; 

uzskata, ka mūsu KDAP misiju mandātā 

būtu jāiekļauj cīņa pret terorismu, lai 

konsekventāk dotu ieguldījumu 

deradikalizācijas programmās, īpaši 

EULEX Kosovā un EUFOR Althea 

Bosnijā un Hercegovinā — valstīs, kuras 

piedzīvo ievērojama skaita kaujinieku 

atgriešanos no ārvalstīm; 

6. uzskata, ka terorisms mūsdienās ir 

viens no galvenajiem izaicinājumiem ES 

pilsoņu drošībai un pret to ir jāvēršas ātri, 

stingri un saskaņoti gan iekšēji, gan ārēji, 

lai novērstu turpmākus teroristu 

uzbrukumus un cīnītos pret tā 

pamatcēloņiem; norāda, ka īpaši svarīgi ir 

novērst radikalizāciju, bloķēt visus 

teroristu organizāciju finansējuma avotus, 

apkarot terorisma propagandu un bloķēt 

interneta un sociālo tīklu izmantošanu 

propagandas nolūkā, kā arī uzlabot 

izlūkdatu apmaiņu starp dalībvalstīm un ar 

trešām valstīm, NATO un citām attiecīgām 

partnerorganizācijām; uzskata, ka dažu 

KĀDP/KDAP darbību mandātā būtu 

jāiekļauj cīņa pret terorismu, lai 

konsekventāk dotu ieguldījumu 

deradikalizācijas programmās; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/14 

Grozījums Nr.  14 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

2017/2123(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11.  pauž stingru pārliecību, ka 

vajadzības gadījumā ES būtu jāveic 

izlēmīga rīcība, lai noteiktu tās nākotni, jo 

iekšējā un ārējā drošība kļūst savstarpēji 

arvien vairāk saistītas un tam ir tieša 

ietekme uz visiem Eiropas pilsoņiem; 

brīdina, ka kopējas pieejas trūkums ES 

rīcību varētu padarīt nesaskaņotu un 

sadrumstalotu, pieļautu neskaitāmu darbību 

dublēšanos un neefektivitāti un galu galā 

padarītu Savienību un tās dalībvalstis 

neaizsargātas; tādēļ uzskata, ka ES 

vajadzētu spēt aktīvi rīkoties, izmantojot 

visu iekšējās un ārējās drošības 

instrumentu klāstu līdz pat LES 42. panta 

7. punktā noteiktajam līmenim; uzsver, ka 

LES 42. panta 2. punktā minētās kopējas 

Savienības aizsardzības politikas izstrādes 
mērķis ir izveidot kopēju aizsardzību un 

nodrošināt Savienībai stratēģisko 

autonomiju, lai tā varētu veicināt mieru un 

drošību Eiropā un pasaulē; uzsver 

praktiskos un finansiālos ieguvumus, ko 

sniegtu turpmāka Eiropas aizsardzības 

spēju integrācija; 

11. pauž stingru pārliecību, ka 

vajadzības gadījumā ES būtu jāveic 

izlēmīga rīcība, lai noteiktu tās nākotni, jo 

iekšējā un ārējā drošība kļūst savstarpēji 

arvien vairāk saistītas un tam ir tieša 

ietekme uz visiem Eiropas pilsoņiem; 

brīdina, ka kopējas pieejas trūkums ES 

rīcību varētu padarīt nesaskaņotu un 

sadrumstalotu, pieļautu neskaitāmu darbību 

dublēšanos un neefektivitāti un galu galā 

padarītu Savienību un tās dalībvalstis 

neaizsargātas; tādēļ uzskata, ka ES 

vajadzētu spēt aktīvi rīkoties, izmantojot 

visu LES 43. panta 1. punktā noteikto 

Petersbergas misiju ārējās drošības 

instrumentu klāstu; uzsver, ka efektīvas 

KDAP mērķis ir izveidot kopēju 

aizsardzību un nodrošināt Savienībai 

operatīvo autonomiju, lai tā varētu veicināt 

mieru un drošību Eiropā un pasaulē; uzsver 

praktiskos un finansiālos ieguvumus, ko 

sniegtu turpmāka Eiropas aizsardzības 

spēju integrācija; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/15 

Grozījums Nr.  15 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

2017/2123(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. atzinīgi vērtē redzamo progresu, 

kas panākts, veidojot spēcīgāku Eiropas 

aizsardzības nostāju kopš ES globālās 

ārpolitikas un drošības politikas stratēģijas 

(EUGS) pieņemšanas 2016. gada jūnijā; 

īpaši atzinīgi vērtē Eiropas Aizsardzības 

fonda (EAF) darbības uzsākšanu, 

ierosinājumu paplašināt sagatavošanas 

darbību par pētniecību aizsardzības jomā 

un tiesību akta priekšlikumu par Eiropas 

aizsardzības rūpniecības attīstības 

programmu (EDIDP); aicina dalībvalstis 

palielināt turpmākās finansiālās iemaksas 

ES budžetā, lai segtu visas papildu 

izmaksas, kas ES radušās saistībā ar EAF; 

13. atzinīgi vērtē redzamo progresu, 

kas panākts, veidojot spēcīgāku Eiropas 

aizsardzības nostāju kopš ES globālās 

ārpolitikas un drošības politikas stratēģijas 

(EUGS) pieņemšanas 2016. gada jūnijā; 

konkrētāk, pieņem zināšanai Eiropas 

Aizsardzības fonda (EAF) darbības 

uzsākšanu, ierosinājumu paplašināt 

sagatavošanas darbību par pētniecību 

aizsardzības jomā un tiesību akta 

priekšlikumu par Eiropas aizsardzības 

rūpniecības attīstības programmu (EDIDP); 

aicina dalībvalstis turpmākās finansiālās 

iemaksas apvienot starpvaldību līdzekļos 

ES līmenī, lai segtu visas papildu 

izmaksas, kas ES radušās saistībā ar mērķi 

par KDAP stiprināšanu; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/16 

Grozījums Nr.  16 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

2017/2123(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

16. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

16.  uzsver, ka Komisija un arvien 

vairāk dalībvalstu ir apņēmušās izveidot 

Eiropas aizsardzības savienību (EDU) un 

Eiropas pilsoņi to ļoti atbalsta; uzsver, ka 

tas atbilst ES pilsoņu un Parlamenta 

prasībai, kas pausta daudzos iepriekšējās 

rezolūcijās iekļautos aicinājumos; uzsver 

lielāko efektivitāti, dublēšanās novēršanu 

un izmaksu mazināšanos, ko izraisīs lielāka 

Eiropas aizsardzības integrācija; tomēr 

uzsver, ka reālas Eiropas aizsardzības 

savienības darbības uzsākšanai ir 

nepieciešama turpmāka politiskā griba un 

apņēmība; mudina dalībvalstis apņemties 

īstenot vienotu un autonomu Eiropas 

aizsardzību un censties nodrošināt, lai 

desmit gadu laikā to aizsardzības budžets 

būtu vismaz 2 % apmērā no valsts IKP; 

16.  uzsver, ka Komisija un arvien 

vairāk dalībvalstu ir apņēmušās stiprināt 

KDAP un Eiropas pilsoņi to ļoti atbalsta; 

uzsver, ka tas atbilst ES pilsoņu un 

Parlamenta prasībai, kas pausta daudzos 

iepriekšējās rezolūcijās iekļautos 

aicinājumos; uzsver lielāko efektivitāti, 

dublēšanās novēršanu un izmaksu 

mazināšanos, ko izraisīs lielāka Eiropas 

aizsardzības integrācija; tomēr uzsver, ka 

KDAP stiprināšanai ir nepieciešama 

turpmāka politiskā griba un apņēmība; 

pauž stingru pārliecību, ka kolektīvās 

aizsardzības budžetā, kurš katru gadu 

sasniedz EUR 200 miljardus un kura dēļ 

ES-28 pēc aizsardzības vajadzībām tērēto 

līdzekļu apmēra ierindojas otrajā vietā 

pasaulē, aizsardzības nozarei tiek atvēlēts 

pietiekami daudz līdzekļu; uzsver, ka, 

ņemot vērā ikgadējos lietderības radītos 

ietaupījumus robežās no EUR 25 līdz 

100 miljardiem, nav pilnīgi nekādas 

vajadzības militarizēt pašreizējo ES 

budžetu vai izstrādāt šādus plānus 

nākamajai DFS; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/17 

Grozījums Nr.  17 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

2017/2123(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

18.  aicina PV/AP un Komisiju īstenot 

Parlamenta aicinājumus izstrādāt ES Balto 

grāmatu par drošību un aizsardzību saistībā 

ar nākamās daudzgadu finanšu shēmas 

(DFS) sagatavošanu, kā prasīts 

Parlamenta 2016. gada 22. novembra, 

2016. gada 23. novembra un 2017. gada 

16. marta rezolūcijās; uzskata, ka EDU 

veidošana, tās stratēģiskās virzības 

sasaistīšana ar ES ieguldījumiem spēju 

attīstībā un Eiropas institucionālā satvara 

izstrāde aizsardzībai ir elementi, kuriem 

vajadzētu būt iestāžu nolīguma pamatā; 

uzsver, ka, visām ieinteresētajām personām 

visaptveroši un uzticami strādājot, ir 

iespējams palielināt aizsardzības izdevumu 

darbības jomu un efektivitāti; aicina šajā 

procesā ievērojamu lomu paredzēt 

neitrālām valstīm, piemēram, Austrijai un 

Zviedrijai, vienlaikus neapdraudot 

atsevišķu dalībvalstu neitralitāti; 

18.  aicina PV/AP un Komisiju īstenot 

Parlamenta aicinājumus izstrādāt ES Balto 

grāmatu par drošību un aizsardzību, kā 

prasīts Parlamenta 2016. gada 

22. novembra, 2016. gada 23. novembra un 

2017. gada 16. marta rezolūcijās; uzskata, 

ka efektīvas KDAP veidošana, tās 

stratēģiskās virzības sasaistīšana ar ES 

atbalstu spēju attīstībā un Eiropas 

institucionālā satvara izstrāde aizsardzībai 

ir elementi, kuriem vajadzētu būt iestāžu 

nolīguma pamatā; uzsver, ka, visām 

ieinteresētajām personām visaptveroši un 

uzticami strādājot, ir iespējams palielināt 

aizsardzības izdevumu darbības jomu un 

efektivitāti; aicina šajā procesā ievērojamu 

lomu paredzēt neitrālām valstīm, 

piemēram, Austrijai un Zviedrijai, 

vienlaikus neapdraudot atsevišķu 

dalībvalstu neitralitāti; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/18 

Grozījums Nr.  18 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

2017/2123(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

19. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. uzsver, ka ES Baltajai grāmatai par 

drošību un aizsardzību būtu ne tikai 

jāapraksta stratēģiskā vide un stratēģiskie 

mērķi, bet arī nākamās DFS vajadzībām 

jākonstatē nepieciešamās un pieejamās 

spējas, kā arī spēju trūkums, izstrādājot ES 

Spēju attīstības plānu (CDP), un baltā 

grāmata būtu jāpapildina ar to dalībvalstu 

un Savienības darbību plašu izklāstu, kuras 

plānotas saistībā ar DFS un ilgākā 

termiņā; 

19. uzsver, ka ES Baltajai grāmatai par 

drošību un aizsardzību būtu ne tikai 

jāapraksta stratēģiskā vide un stratēģiskie 

mērķi, bet arī jākonstatē nepieciešamās un 

pieejamās spējas, kā arī spēju trūkums, 

izstrādājot ES Spēju attīstības plānu 

(CDP), un baltā grāmata būtu jāpapildina 

ar to dalībvalstu un Savienības darbību 

plašu izklāstu, kuras plānotas ilgākā 

termiņā; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/19 

Grozījums Nr.  19 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

2017/2123(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

21. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

21. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 

nākamajā DFS ierosināt atsevišķu 

programmu pētniecībai aizsardzības jomā, 

paredzot tai īpašu budžetu un noteikumus; 

uzsver, ka dalībvalstīm vajadzētu 

nodrošināt papildu resursus minētajai 

programmai, neiejaucoties jau izveidoto 

tādu pamatprogrammu darbībā, saskaņā 

ar kurām finansē pētniecību, tehnoloģisko 

attīstību un inovācijas, kā prasīts 

Parlamenta 2017. gada 5. jūlija 

rezolūcijā; atkārto savus iepriekšējos 

aicinājumus Komisijai nodrošināt 

Savienības dalību aizsardzības pētniecības 

un izstrādes programmās, ko īsteno 

dalībvalstis, vai attiecīgā gadījumā kopīgi 

ar nozari, kā minēts LESD 185. un 

187. pantā; 

21. pieņem zināšanai Komisijas 

nodomu nākamajā DFS ierosināt atsevišķu 

programmu pētniecībai aizsardzības jomā, 

paredzot tai īpašu budžetu un noteikumus; 

uzsver, ka tikai dalībvalstīm vajadzētu 

nodrošināt resursus kopīgam aizsardzības 

fondam; aicina Komisiju Savienības 

līdzekļus piešķirt tikai administratīvai 

palīdzībai saistībā ar aizsardzības 

pētniecību un izstrādes programmām, ko 

īsteno un finansē dalībvalstis; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/20 

Grozījums Nr.  20 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

2017/2123(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

22. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

22.  atzinīgi vērtē Komisijas 

priekšlikumu par EDIDP; uzsver, ka 

jebkura Savienības darbība, kuras mērķis ir 

atbalstīt, koordinēt vai papildināt 

dalībvalstu darbības aizsardzības jomā, 

būtu jāvirza uz to, lai palīdzētu 

pakāpeniski izstrādāt kopēju aizsardzības 

politiku, kā paredzēts cita starpā LESD 

2. panta 4. punktā, un tādēļ — arī uz to, lai 

aptvertu kopējo attīstību, standartizāciju, 

sertifikāciju un uzturēšanu, kā rezultātā 

tiktu īstenotas sadarbības programmas un 

nodrošināta lielāka sadarbspēja; aicina 

Komisiju pēc iespējas plašāk atbalstīt 

jauno EDIDP un jo īpaši mudināt MVU 

piedalīties kopīgos pārrobežu projektos; 

22.  pieņem zināšanai Komisijas 

priekšlikumu par EDIDP; uzsver, ka 

jebkura Komisijas darbība, kuras mērķis ir 

atbalstīt, koordinēt vai papildināt 

dalībvalstu darbības aizsardzības jomā, 

būtu jāvirza uz to, lai palīdzētu izveidot 

efektīvu Eiropas aizsardzības tirgu, kurš 

ražo militāru tehnoloģiju tikai 

dalībvalstīm un ne eksportam, kā 

paredzēts cita starpā LESD 2. panta 

4. punktā, un tādēļ — arī uz to, lai aptvertu 

kopējo attīstību, standartizāciju, 

sertifikāciju un uzturēšanu, kā rezultātā 

tiktu īstenotas sadarbības programmas un 

nodrošināta lielāka sadarbspēja; aicina 

Komisiju pēc iespējas plašāk veicināt ideju 

par jaunu sadarbības mehānismu, kura 

mērķis ir efektīva sadarbība aizsardzības 

rūpniecības nozarē, un jo īpaši mudināt 

MVU piedalīties kopīgos pārrobežu 

projektos;  

Or. en 
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Ziņojums A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

2017/2123(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

27. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

27. aicina Komisiju, Padomi un PV/AP 

kopā ar Parlamentu iesaistīties iestāžu 

dialogā par pakāpenisku kopējas 

aizsardzības politikas izstrādi; uzsver, ka 

nākamajā DFS būtu jāizveido pilnvērtīgs 

ES aizsardzības budžets, kurš aptvertu 

visus KDAP iekšējos aspektus, un būtu 

jāizstrādā tā īstenošanas doktrīna saskaņā 

ar Lisabonas līgumu; uzsver vajadzību 

pārskatīt mehānismu “Athena”, lai 

paplašinātu to operāciju klāstu, kuras tiek 

uzskatītas par kopīgo izdevumu 

operācijām, un piedāvāt stimulus 

piedalīties KDAP misijās un operācijās; 

27. aicina Eiropadomi publiski 

apspriest un saskaņā ar LES 42. panta 

2. punktu, kas paredz vienprātīgu 

balsojumu, nolemt, vai sākt pakāpenisku 

kopējas aizsardzības politikas izstrādi; 

uzsver vajadzību pārskatīt mehānismu 

“Athena”, lai paplašinātu to operāciju 

klāstu, kuras tiek uzskatītas par kopīgo 

izdevumu operācijām, un piedāvāt stimulus 

piedalīties KDAP misijās un operācijās; 

Or. en 
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Rezolūcijas priekšlikums 

32. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

32. uzsver, ka PESCO būtu jāizstrādā 

ES satvarā un tai būtu jāgūst labums no 

efektīva Savienības atbalsta, pilnībā 

ievērojot dalībvalstu kompetences 

aizsardzības jomā; atkārtoti prasa PESCO 

piešķirt atbilstīgu finansējumu no 

Savienības budžeta; uzskata, ka būtu 

jānosaka prasība, ka PESCO jāpiedalās 

visām Savienības aģentūrām un 

struktūrām, uz kurām attiecas KDAP, 

tostarp arī Eiropas Drošības un 

aizsardzības koledžai (EDAK); atkārtoti 

prasa ES kaujas vienību sistēmu iekļaut kā 

kopējas izmaksas pārskatītajā mehānismā 

“Athena”; 

32. uzsver, ka PESCO būtu jāizstrādā 

ES satvarā un tai būtu jāgūst labums no 

efektīva Savienības atbalsta, pilnībā 

ievērojot dalībvalstu kompetences 

aizsardzības jomā; pauž nožēlu par to, ka 

kopīgajā paziņojumā par PESCO, ko 

parakstīja 2017. gada 13. novembrī, 

dalībvalstis apņemas palielināt 

aizsardzības izdevumus un izmantot ES 

budžeta līdzekļus aizsardzības nolūkiem; 

uzskata, ka būtu jānosaka prasība, ka 

PESCO jāpiedalās visām Savienības 

aģentūrām un struktūrām, uz kurām 

attiecas KDAP, tostarp arī Eiropas 

Drošības un aizsardzības koledžai 

(EDAK); atkārtoti prasa ES kaujas vienību 

sistēmu iekļaut kā kopējas izmaksas 

pārskatītajā mehānismā “Athena”; 

Or. en 
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Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

2017/2123(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

34. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

34. prasa PESCO satvarā izveidot 

pilnvērtīgu ES civilo un militāro 

stratēģisko štābu, kurā ietilptu pašreizējais 

Militārās plānošanas un īstenošanas centrs 

(MPĪC), Civilās plānošanas un 

īstenošanas centrs (CPĪC) un Krīžu 

pārvarēšanas un plānošanas direktorāts 

(CMPD), un nodrošināt platformu 

integrētam operatīvajam atbalstam visā 

plānošanas ciklā, sākot no sākotnējās 

politiskās koncepcijas izstrādes līdz 

detalizētu plānu sagatavošanai; 

34. prasa izveidot pilnvērtīgu ES 

militāro stratēģisko štābu, kurā ietilptu 

pašreizējais Militārās plānošanas un 

īstenošanas centrs (MPĪC) un Krīžu 

pārvarēšanas un plānošanas direktorāts 

(CMPD), un tādējādi nodrošināt platformu 

integrētam operatīvajam atbalstam visā 

plānošanas ciklā, sākot no sākotnējās 

politiskās koncepcijas izstrādes līdz 

detalizētu plānu sagatavošanai; 

Or. en 
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2017/2123(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

43. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

43. uzsver, ka CARD pamatā vajadzētu 

būt ES Baltajai grāmatai par drošību un 

aizsardzību un CDP un tajā vajadzētu 

pievērsties visām ar KDAP saistītajām 

spējām, jo īpaši tajās dalībvalstīs, kuras 

piedalās PESCO; uzskata, ka CARD 

rezultātā vajadzētu sniegt vairākus 

konkrētus priekšlikumus, lai novērstu 

nepilnības un konstatētu jomas, kurās 

Savienības rīcība būtu piemērota, un tie 

būtu jāņem vērā ES budžeta plānošanā 

nākamajam gadam; uzsver, ka Komisijai 

un EAA ir jāstrādā kopā, izstrādājot gada 

darba programmas ierosinātā EAF spēju 

un pētniecības atzarā; norāda, ka EAA 

vajadzētu uzņemties konkrētu lomu ne tikai 

programmu izstrādē, bet arī no spēju 

atzara finansēto projektu pārvaldībā; 

43. uzsver, ka CARD pamatā vajadzētu 

būt ES Baltajai grāmatai par drošību un 

aizsardzību un CDP un tajā vajadzētu 

pievērsties visām ar KDAP saistītajām 

spējām, jo īpaši tajās dalībvalstīs, kuras 

piedalās PESCO; uzskata, ka CARD 

rezultātā vajadzētu sniegt vairākus 

konkrētus priekšlikumus, lai novērstu 

nepilnības un konstatētu jomas, kurās 

Savienības rīcība būtu piemērota; uzsver, 

ka Komisijai un EAA ir jāstrādā kopā, 

izstrādājot gada darba programmas; 

norāda, ka EAA vajadzētu uzņemties 

konkrētu lomu ne tikai programmu 

izstrādē, bet arī projektu pārvaldībā; 

Or. en 
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Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

2017/2123(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

50. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

50. atzinīgi vērtē EU NAVFOR MED 

darbības un aicina PV/AP un dalībvalstīm 

palielināt atbalstu vietējiem drošības jomas 

dalībniekiem Vidusjūras dienvidu krastā; 

50. pieņem zināšanai EU NAVFOR 

MED darbības un aicina PV/AP un 

dalībvalstīm palielināt atbalstu vietējiem 

drošības jomas dalībniekiem Vidusjūras 

dienvidu krastā, kā arī aicina stingri 

ievērot starptautiskās humanitārās 

tiesības un starptautiskās cilvēktiesības, jo 

īpaši sadarbojoties ar Lībijas krasta 

apsardzi un citām struktūrām Lībijā; 

Or. en 

 

 


