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8.3.2018 A8-0048/136 

Grozījums Nr.  136 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 

Helmut Scholz 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada 

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

109.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  109.a iebilst pret to, ka visi ārējie 

instrumenti tiek apvienoti, veidojot vienu 

instrumentu, jo tādējādi vājināsies un vēl 

vairāk būs ierobežotas iespējas īstenot 

demokrātisku pārraudzību, izsekot 

finansējumam un tēriņiem, kā arī īstenot 

parlamentāro uzraudzību; 

Or. en 



 

AM\1148080LV.docx  PE616.074v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

8.3.2018 A8-0048/137 

Grozījums Nr.  137 

Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Martina Michels, João 

Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada 

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

111. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

111. uzskata, ka, ieviešot jaunu 

izdevumu kategoriju „Drošība, miers un 

stabilitāte visiem”, tiktu uzskatāmi 

apliecināts, ka Savienība šo jauno 

politisko atbildību uzskata par prioritāti, 

tiktu atzīta šīs politiskās atbildības 

specifika un panākta saskaņotība starp tās 

iekšējo un ārējo dimensiju; 

svītrots 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/138 

Grozījums Nr.  138 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Merja 

Kyllönen, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada 

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

113. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

113. uzskata, ka ar nākamo DFS ir 

jāatbalsta Eiropas aizsardzības savienības 

izveide; pēc Komisijas sniegtajiem 

paziņojumiem šajā jomā gaida attiecīgos 

likumdošanas priekšlikumus, tostarp 

atsevišķu ES aizsardzības pētniecības 

programmu un rūpniecības attīstības 

programmu, ko papildinātu dalībvalstu 

investīcijas sadarbības ietvaros veidotā 

ekipējumā; šajā sakarībā atkārtoti pauž 

stingru pārliecību, ka, papildinoties 

politisko prioritāšu klāstam, būtu jāparedz 

arī papildu finanšu līdzekļi; atgādina, ka 

pastiprināta sadarbība aizsardzības jomā, 

pētnieciskā darba un ekipējuma 

apvienošana un dublēšanās novēršana 

uzlabos Eiropas aizsardzības rūpniecības 

stratēģisko autonomiju un konkurētspēju 

un nodrošinās ievērojamus efektivitātes 

uzlabojumus, kuru apmērs, kā bieži vien 

tiek lēsts, būtu aptuveni EUR 26 miljardi 

gadā;  

svītrots 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/139 

Grozījums Nr.  139 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada 

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

113. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

113. uzskata, ka ar nākamo DFS ir 

jāatbalsta Eiropas aizsardzības savienības 

izveide; pēc Komisijas sniegtajiem 

paziņojumiem šajā jomā gaida attiecīgos 

likumdošanas priekšlikumus, tostarp 

atsevišķu ES aizsardzības pētniecības 

programmu un rūpniecības attīstības 

programmu, ko papildinātu dalībvalstu 

investīcijas sadarbības ietvaros veidotā 

ekipējumā; šajā sakarībā atkārtoti pauž 

stingru pārliecību, ka, papildinoties 

politisko prioritāšu klāstam, būtu jāparedz 

arī papildu finanšu līdzekļi; atgādina, ka 

pastiprināta sadarbība aizsardzības jomā, 

pētnieciskā darba un ekipējuma 

apvienošana un dublēšanās novēršana 

uzlabos Eiropas aizsardzības rūpniecības 

stratēģisko autonomiju un konkurētspēju 

un nodrošinās ievērojamus efektivitātes 

uzlabojumus, kuru apmērs, kā bieži vien 

tiek lēsts, būtu aptuveni EUR 26 miljardi 

gadā; 

 

113. noraida priekšlikumu par to, ka ar 

nākamo DFS būtu jāatbalsta Eiropas 

aizsardzības savienības izveide; iebilst pret 

turpmāku ES militarizāciju, pret 

pastāvīgu Eiropas aizsardzības 

rūpniecības attīstības programmas 

(EDIDP) izstrādi aizsardzības un 

bruņošanās nolūkā un pret ES militāri 

rūpnieciskā kompleksa izveidi; turklāt 

iebilst pret iekšējās un ārējās drošības 

jomu apvienošanu un tirdzniecības, 

attīstības un enerģētikas politikas 

subordināciju KĀDP/KDAP kontekstā; 

šajā sakarībā uzsver, ka ES no jauna ir 

jākļūst tikai un vienīgi par civilo 

dalībnieci, palīdzot īstenot tādas 

prioritātes kā izskaust nabadzību un 

sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus, 

panākt konfliktu mierīgu noregulējumu, 

ieroču kontroli, Kodolieroču 

neizplatīšanas līguma (KNL) režīma 

ieviešanu un vispārēju 

kodolatbruņošanos, taisnīgu tirdzniecību 

un līdzsvarotas ekonomiskās attiecības; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/140 

Grozījums Nr.  140 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada 

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

113.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  113.a pauž dziļu nožēlu, ka AK 

izstāšanās no ES ir bijusi par iemeslu 

paātrināt ES aizvien lielākas 

militarizācijas procesu, kura rezultātā ir 

iecerēts izveidot militāru savienību un ES 

armiju; noraida ierosinājumu 

dalībvalstīm piedalīties Eiropas militāro 

spēju un bruņošanās politikas īstenošanā, 

piemēram, pastāvīgās strukturētās 

sadarbības (PESCO) kontekstā, jo tas 

kaitē arī KĀDP/KDAP vienprātības 

principam; iebilst pret to, ka joprojām tiek 

stiprināta un atbalstīta aizsardzības un 

bruņošanās rūpniecība; uzsver — veidojot 

Eiropas Aizsardzības fondu, ES 

aizsardzības programmu un ES 

aizsardzības pētniecības programmu, tiek 

pārkāptas LES 41. panta 2. punkta 

prasības, kurā ir noteikts, ka jebkādus 

izdevumus, kas rodas no darbībām 

militārā un aizsardzības jomā, no 

Savienības budžeta segt nedrīkst; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/141 

Grozījums Nr.  141 

 Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada 

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

114. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

114. saistībā ar pastiprinātas 

uzmanības pievēršanu drošībai un 

aizsardzībai Savienībā prasa no jauna 

izvērtēt visus ārējās drošības izdevumus; 

īpaši gaida, ka pēc EAF iekļaušanas 

budžetā tiks reformēts mehānisms 

„Athena” un Āfrikas Miera 

nodrošināšanas fonds; atzinīgi vērtē 

saistības, ko dalībvalstis nesen uzņēmušās 

pastāvīgās strukturētās sadarbības 

kontekstā, un aicina Komisijas 

priekšsēdētāja vietnieci / Savienības 

augsto pārstāvi ārlietās un drošības 

politikas jautājumos (PV/AP) un Komisiju 

sniegt precizējumus attiecībā uz tās 

turpmāko finansējumu; prasa izveidot 

programmu Stabilitātes un miera 

veicināšanas instrumenta pēctecībai, 

kuras uzmanības centrā būtu reaģēšana 

uz krīzēm un drošībai un attīstībai 

nepieciešamo spēju veidošana, vienlaikus 

rodot juridiski pareizu risinājumu 

militāro spēju veidošanai; 

svītrots 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/142 

Grozījums Nr.  142 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada 

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

114.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  114.a  pauž nožēlu, ka ES drošības un 

aizsardzības instrumenti, piemēram, 

mehānisms „Athena” un Āfrikas Miera 

nodrošināšanas fonds, ir piesaistīti 

attīstības politikai vai EAF; atzinīgi vērtē 

apņemšanos, ko dalībvalstis nesen 

paudušas pastāvīgās strukturētās 

sadarbības kontekstā, un aicina Komisijas 

priekšsēdētāja vietnieci/ Savienības 

Augsto pārstāvi ārlietās un drošības 

politikas jautājumos (PV/AP) un Komisiju 

precizēt turpmāko finansēšanas kārtību; 

prasa nodrošināt pēctecību Stabilitātes un 

miera veicināšanas instrumentam, 

izstrādājot programmu, kas galvenokārt 

pievērstos reaģēšanai uz krīzēm un spēju 

veidošanu humanitārajā un attīstības 

jomā; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/143 

Grozījums Nr.  143 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Takis 

Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Liadh Ní 

Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada 

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

120. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

120. uzsver — lai izpildītu ES saistības 

virzībā uz iekļaujošu Eiropu, būtiska 

nozīme ir dažādu diskriminācijas veidu, kā 

arī dzimumu nevienlīdzības un ar dzimumu 

saistītas vardarbības izskaušanai; tādēļ 

atbalsta dzimumu līdztiesības aspekta un ar 

dzimumu līdztiesību saistītu apņemšanos 

integrēšanu visos ES politikas virzienos 

nākamajā DFS, kā arī budžeta dimensijas 

pastiprināšanu visu diskriminācijas 

izpausmju apkarošanā, īpašu uzmanību 

veltot dzimumu dimensijai migrācijas un 

patvēruma politikā un ES ārpolitikā; 

120. uzsver — lai izpildītu ES saistības 

virzībā uz iekļaujošu Eiropu, būtiska 

nozīme ir tam, ka tiek izskausti dažādi 

diskriminācijas veidi, kā arī dzimumu 

nevienlīdzība un ar dzimumu saistīta 

vardarbība un ka tiek īstenots princips, 

saskaņā ar kuru vīrieši un sievietes par 

vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem 

vienādu darba samaksu; tādēļ atbalsta 

dzimumu līdztiesības aspekta un ar 

dzimumu līdztiesību saistītu apņemšanos 

integrēšanu visos ES politikas virzienos 

nākamajā DFS, kā arī budžeta dimensijas 

pastiprināšanu visu diskriminācijas 

izpausmju apkarošanā, īpašu uzmanību 

veltot dzimumu dimensijai migrācijas un 

patvēruma politikā un ES ārpolitikā; 

Or. en 


