
 

AM\1157478LV.docx  PE621.708v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

27.6.2018 A8-0037/6 

Grozījums Nr.  6 

Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programma 

COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD) 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Atbalsts netiek piešķirts, lai veiktu 

ar ražojumiem saistītas darbības, kas 

attiecas uz masu iznīcināšanas ieročiem 

un ar tiem saistītām kaujas galviņu 

tehnoloģijām, ar ražojumiem saistītas 

darbības, kas attiecas uz aizliegtiem 

ieročiem un munīciju, ieročiem, kas 

neatbilst starptautiskajām humanitārajām 

tiesībām, piemēram, kasešu munīciju 

saskaņā ar Konvenciju par kasešu 

munīciju, kājnieku mīnām saskaņā ar 

Konvenciju par kājnieku mīnu 

izmantošanas, uzglabāšanas, ražošanas 

un nodošanas aizliegumu un to 

iznīcināšanu, degbumbām saskaņā ar 

Parasto ieroču konvencijas III protokolu, 

kā arī pilnībā autonomiem ieročiem, ar 

kuriem iespējams izdarīt uzbrukumus bez 

būtiskas cilvēka iejaukšanās, pieņemot 

lēmumus par mērķiem un uzbrukuma 

sākšanu. 

 Uz atbalstu nevar pretendēt ar 

ražojumiem saistītas darbības, kas attiecas 

uz kājnieku ieročiem un vieglajiem 

ieročiem, ja izstrāde notiek galvenokārt 

eksporta nolūkā. 

Or. en 



 

AM\1157478LV.docx  PE621.708v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Pamatojums 

Ir stratēģiski svarīgi, lai Eiropas Aizsardzības fonds un tā attīstības komponents EDIDP 

regula nesekmētu starptautiski aizliegtu vai nehumānu militāro tehnoloģiju izmantošanu. 

Tāpat arī minētās regulas mērķim nevajadzētu būt Eiropas ieroču eksporta palielināšanai. 

Konkrēti būtu jānovērš tādu darbību finansēšana, kuras varētu sekmēt kājnieku ieroču un 

vieglo ieroču eksportu. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

27.6.2018 A8-0037/7 

Grozījums Nr.  7 

Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programma 

COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD) 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Attiecībā uz programmas finansējumu 

saņēmušo saņēmēju rezultātiem Komisijai 

paziņo jebkādu īpašumtiesību nodošanu 

vai licences piešķiršanu trešajām valstīm 

vai trešās valsts vienībām. Šāda 

īpašumtiesību nodošana vai licences 

piešķiršana nav pretrunā 2. pantā 

izklāstītajiem šīs regulas mērķiem un 

astoņiem Kopējās nostājas 

2008/944/KĀDP kritērijiem, pretējā 

gadījumā saistībā ar programmu sniegtais 

finansējums būs jāatmaksā. 

Or. en 

Pamatojums 

Militāru tehnoloģiju, ko finansiāli atbalsta Savienība, nevar eksportēt, neievērojot 

programmas mērķus un astoņus Savienības kritērijus, kas piemērojami ieroču eksportam. 

Minētais attiecas uz eksporta licencēm un licencētu ražošanu trešās valstīs. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

27.6.2018 A8-0037/8 

Grozījums Nr.  8 

Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programma 

COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD) 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija ar īstenošanas aktu 

pieņem daudzgadu darba programmu uz 

visu programmas darbības laiku. 

Īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 

pārbaudes procedūru, kas minēta 

16. panta 2. punktā. Šī darba programma 

ir saskaņā ar 2. pantā noteiktajiem 

mērķiem; 

1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 16.a pantu, 

izveidojot divu gadu darba programmu uz 

visu programmas darbības laiku. Šī darba 

programma ir saskaņā ar 2. pantā 

noteiktajiem mērķiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Eiropas Parlamentam kā vienam no šīs programmas likumdevējiem un vienai no Savienības 

divām budžeta lēmējiestādēm ir jābūt tiesībām paust savu viedokli par divu gadu darba 

programmu. Pilnīga Eiropas Aizsardzības fonda un tā EDIDP komponenta rīcības brīvība ir 

nepieņemams risinājums. Demokrātiski ievēlētajiem Parlamenta deputātiem vajadzētu būt 

tiesībām rūpīgi pārbaudīt Savienības budžeta līdzekļu izlietojumu tādā jutīgā jomā kā 

aizsardzības sadarbība rūpniecības jomā. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

27.6.2018 A8-0037/9 

Grozījums Nr.  9 

Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programma 

COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD) 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisijai palīdz komiteja. Minētā 

komiteja ir komiteja Regulas (ES) 

Nr. 182/2011 nozīmē. Eiropas 

Aizsardzības aģentūru uzaicina par 

novērotāju. 

1. Komisijai palīdz komiteja. Minētā 

komiteja ir komiteja Regulas (ES) 

Nr. 182/2011 nozīmē. Eiropas 

Aizsardzības aģentūru, kā arī Eiropas 

Parlamenta, pilsoniskās sabiedrības un 

akadēmisko aprindu pārstāvjus uzaicina 

kā novērotājus. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai nodrošinātu pārredzamību, ir ļoti svarīgi ļaut pilsoniskajai sabiedrībai, akadēmiskajām 

aprindām un Parlamenta deputātiem novērot programmas komitejas darbu. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

27.6.2018 A8-0037/10 

Grozījums Nr.  10 

Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0037/2018 

Françoise Grossetête 

Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programma 

COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125(COD) 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Komisija izveido padomdevēju 

grupu, kuras sastāvā ir neatkarīgi 

eksperti, akadēmisko aprindu pārstāvji un 

pilsoniskās sabiedrības organizācijas, lai 

tā konsultētu komiteju jo īpaši par šīs 

programmas atbalstīto tehnoloģiju 

atbilstību Savienības un tās dalībvalstu 

morālajiem, ētiskajiem un 

starptautiskajās tiesībās noteiktajiem 

pienākumiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Ir svarīgi, lai šī Savienības programma atbilstu ne tikai starptautiskajām normām, bet arī 

morāles un ētikas kritērijiem. Padomdevēja grupa, kuras neatkarīgie eksperti no pilsoniskās 

sabiedrības un akadēmiskajām aprindām konsultētu komiteju, varētu palīdzēt nodrošināt to, 

lai minētie apsvērumi tiktu ņemti vērā, izstrādājot darba programmu un atsevišķas darbības 

un tehnoloģijas, ko finansē no Savienības budžeta, un lemjot par tām. 

 


