
 

AM\1148268LV.docx  PE616.074v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.3.2018 A8-0048/160 

Grozījums Nr.  160 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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 

96. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

96. iesaka izveidot iekšēju, Komisijas 

pārvaldītu Eiropas demokrātijas fondu, 

lai pastiprinātu atbalstu pilsoniskajai 

sabiedrībai un NVO, kas strādā 

demokrātijas un cilvēktiesību jomā; 

96. svītrots 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/161 

Grozījums Nr.  161 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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 

105. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

105. uzsver — lai Savienība varētu 

pildīt savu lomu globālās stratēģijas un 

paplašināšanās, kaimiņattiecību un 

attīstības politikas satvarā, kā arī reaģēt 

uz ārkārtas situācijām, ir ievērojami 

jāpalielina ārējai darbībai paredzētās 

apropriācijas; sagaida, ka nākamajā DFS 

tiks atspoguļotas bezprecedenta apmēra 

vajadzības dienvidu un austrumu 

kaimiņvalstīs, kuras cīnās ar konfliktiem 

un migrācijas un bēgļu problemātikas 

radītajām sekām; prasa piešķirt lielākas 

apropriācijas, lai apmierinātu augošo 

humānās palīdzības pieprasījumu, kam 

par iemeslu ir gan dabas, gan cilvēka 

izraisītas katastrofas, un nepieļaut 

starpības veidošanos starp saistībām un 

maksājumiem; uzskata, ka Savienībai ir 

jāpalielina finansējums ANO Palīdzības 

un darba aģentūrai Palestīnas bēgļiem 

Tuvajos Austrumos (UNRWA); 

105. uzsver, ka ārējai darbībai 

paredzētās apropriācijas būtu jāsamazina 

un tādējādi radītie ietaupījumi būtu 

jāatdod dalībvalstīm, ņemot vērā to, ka 

ārpolitika ir tikai valstu kompetencē; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/162 

Grozījums Nr.  162 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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. uzskata, ka ar nākamo DFS 

nedrīkst atbalstīt Eiropas aizsardzības 

savienības izveidi, jo pilsoņi šo projektu ir 

vairākkārt noraidījuši; uzsver — ja 

Komisijai šādu projektu tomēr izdotos 

pavirzīt tālāk, par to katrā valstī vajadzētu 

notikt referendumam; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/163 

Grozījums Nr.  163 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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 

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 

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; 

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 

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; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/164 

Grozījums Nr.  164 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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 

116. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

116. uzskata — lai īstenotu Savienības 

politiku, atjaunotu uzticēšanos un 

nostiprinātu dialogu ar pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām un iedzīvotājiem 

visos līmeņos, ir nepieciešama spēcīga, 

efektīva un ļoti kvalitatīva publiskā 

pārvalde; šajā sakarībā uzsver to, kāda 

nozīme ir iestādēm, ko veido demokrātiski 

ievēlēti locekļi; atgādina, ka saskaņā ar 

Revīzijas palātas sniegto informāciju ES 

iestādes, struktūras un aģentūras ir 

samazinājušas savu darbinieku skaitu par 5 

%, kā norādīts to štatu sarakstos; uzskata, 

ka uz tām nevajadzētu attiecināt turpmākus 

šāda veida horizontālus samazinājumus; 

kategoriski iebilst pret t. s. pārdales fonda 

atkārtotu izmantošanu attiecībā uz 

aģentūru darbiniekiem; 

116. uzskata — lai īstenotu Savienības 

politiku, atjaunotu uzticēšanos un 

nostiprinātu dialogu ar pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām un iedzīvotājiem 

visos līmeņos, ir nepieciešama spēcīga, 

efektīva un ļoti kvalitatīva publiskā 

pārvalde; šajā sakarībā uzsver to, kāda 

nozīme ir iestādēm, ko veido demokrātiski 

ievēlēti locekļi; atgādina, ka saskaņā ar 

Revīzijas palātas sniegto informāciju ES 

iestādes, struktūras un aģentūras ir 

samazinājušas savu darbinieku skaitu par 5 

%, kā norādīts to štatu sarakstos; uzskata, 

ka uz tām nevajadzētu attiecināt turpmākus 

šāda veida horizontālus samazinājumus;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/165 

Grozījums Nr.  165 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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 

117.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  117.a uzsver nepieciešamību veikt visu 

aģentūru rūpīgu revīziju, lai novērtētu to 

izmaksas un lietderīgumu; norāda, ka, 

piemēram, Eiropas Savienības 

Pamattiesību aģentūras izmaksas 

2015. gadā bija EUR 21 229 000, taču tas 

nav ticis skaidri noteikts, ko šai aģentūra 

šādas naudas summas nav vajadzīgas; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/166 

Grozījums Nr.  166 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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 

118. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

118. uzskata, ka ES iestādēm un 

struktūrām būtu jārespektē gan 

ģeogrāfiskais, gan dzimumu līdzsvars; 

118. uzskata, ka ES iestādēm un 

struktūrām būtu jārespektē gan 

ģeogrāfiskais, gan dzimumu līdzsvars, ja 

vien šāds mērķis neatvirza otrajā plānā 

nopelnus un prasmes; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/167 

Grozījums Nr.  167 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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 

119. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

119. aicina Komisiju ierosināt 

mehānismu, kas ļautu finansiāli ietekmēt 

dalībvalstis, kuras neievēro Līguma par 

Eiropas Savienību (LES) 2. pantā 

noteiktās vērtības; tomēr brīdina, ka 

noteikumu pārkāpumi nekādā gadījumā 

nedrīkst ietekmēt Savienības budžeta 

līdzekļu galīgos saņēmējus, kuri par šiem 

pārkāpumiem nav atbildīgi; tādēļ pauž 

pārliecību, ka Savienības budžets nav 

piemērots instruments, ar kuru reaģēt uz 

LES 2. panta neievērošanu, un ka 

jebkādas iespējamās finansiālās sekas 

būtu jāuzņemas attiecīgajai dalībvalstij 

neatkarīgi no budžeta izpildes; 

svītrots 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/168 

Grozījums Nr.  168 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD 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 

130. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

130. uzskata, ka prasība pēc vienprātīga 

lēmuma, lai pieņemtu DFS regulu, būtiski 

kavē šo procesu; šajā sakarībā aicina 

Eiropadomi izmantot LESD 312. panta 

2. punktā paredzēto pārejas klauzulu, kas 

ļauj pieņemt DFS regulu ar kvalificētu 

balsu vairākumu; turklāt atgādina, ka var 

izmantot arī LES 48. panta 7. punktā 

paredzēto vispārējo pārejas klauzulu, kas 

ļauj piemērot parasto likumdošanas 

procedūru; uzsver, ka pāreja uz DFS 

regulas pieņemšanu ar kvalificētu balsu 

vairākumu atbilstu lēmumu pieņemšanas 

procesam, kāds tiek izmantots gandrīz 

visu ES daudzgadu programmu 

pieņemšanā, kā arī ikgadējā ES budžeta 

pieņemšanas procedūrā; 

130. norāda, ka katrai dalībvalstij 

vajadzētu būt tiesīgai paust viedokli par 

DFS regulas pieņemšanu; norāda, ka 

DFS regula ir gandrīz vienīgā daudzgadu 

programma, kuras pieņemšanas 

procedūrā ir svarīgs ikviens viedoklis; 

šajā sakarībā uzsver DFS regulas 

unikalitāti; atgādina, ka šī unikalitāte 

izriet no tās nesalīdzināmā nozīmīguma, 

ilgtermiņa perspektīvas un visaptverošās 

būtības; uzskata, ka tādēļ joprojām ir 

absolūti nepieciešama vienprātība; 

Or. en 

 

 


