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4.12.2018 A8-0375/11 

Grozījums Nr.  11 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

39. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

39. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu 

izstrādāt PESCO projektiem vienotu 

pārvaldības noteikumu kopumu, kurā tiktu 

precizēti daudzi no joprojām 

neatrisinātajiem jautājumiem par PESCO 

īstenošanas kārtību; tomēr ņem vērā, ka, 

iespējams, būs vajadzīgi papildu budžeta 

piešķīrumi, ar kuriem tiktu segti Eiropas 

Ārējās darbības dienesta (EĀDD) un EAA 

administratīvie izdevumi, kas vajadzīgi, lai 

minētās struktūras varētu pildīt PESCO 

sekretariāta funkcijas; 

39. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu 

izstrādāt PESCO projektiem vienotu 

pārvaldības noteikumu kopumu, kurā tiktu 

precizēti daudzi no joprojām 

neatrisinātajiem jautājumiem par PESCO 

īstenošanas kārtību; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/12 

Grozījums Nr.  12 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

41.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 41.a pauž nopietnas bažas par to, ka 

Apvienoto Nāciju Organizācijas 

Stabilizācijas misija Mali (MINUSMA) ir 

izmeklējusi vairākus desmitus ļoti 

nopietnu cilvēktiesību pārkāpumu, ko 

veikuši Mali drošības spēki un kas 

saskaņā ar humanitārajām tiesībām var 

tikt atzīti par kara noziegumiem, un 

ziņojusi par tiem; mudina PV/AP 

nodrošināt, lai ES partneri stingri 

ievērotu starptautiskās humanitārās 

tiesības un cilvēktiesības un juridiski 

saistošas ES regulas un lai saistībā ar 

minētajiem gadījumiem nekavējoties tiktu 

uzsākta tiesvedība; aicina EĀDD apturēt 

attiecīgo palīdzību un steidzami ziņot 

Parlamentam par šiem gadījumiem; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/13 

Grozījums Nr.  13 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

46. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

46. atzinīgi vērtē, to, ka ir izveidots un 

pilnībā sācis darboties Militārās plānošanas 

un īstenošanas centrs (MPĪC) misijām un 

operācijām bez izpildes pilnvarām (mācību 

misijām); uzsver nepieciešamību drīzumā 

piešķirt MPĪC pilnvaras plānot un veikt 

visas turpmākās militārās KDAP operācijas 

un nepieciešamību novērst šķēršļus ES 

kaujas grupu izvietošanai; prasa veidot 

ciešāku MPĪC un Civilās plānošanas un 

īstenošanas centra (CPĪC) sadarbību arī 

saistībā ar Apvienoto atbalsta koordinācijas 

vienību (AAKV), lai pēc iespējas 

palielinātu civilās un militārās sinerģijas 

koordināciju un specializēto zināšanu 

apmaiņu kā daļu no integrētākas vispusīgas 

pieejas krīzēm un konfliktiem; prasa 

stiprināt MPĪC, lai palielinātu tā vadības un 

kontroles spējas izpildes operāciju 

veikšanā un palielinātu sinerģiju ar 

civilajām misijām; 

46. atzinīgi vērtē, to, ka ir izveidots un 

pilnībā sācis darboties Militārās plānošanas 

un īstenošanas centrs (MPĪC) misijām un 

operācijām bez izpildes pilnvarām (mācību 

misijām); uzsver nepieciešamību drīzumā 

piešķirt MPĪC pilnvaras plānot un veikt 

visas turpmākās militārās KDAP operācijas 

un nepieciešamību novērst šķēršļus ES 

kaujas grupu izvietošanai; prasa veidot 

ciešāku MPĪC un Civilās plānošanas un 

īstenošanas centra (CPĪC) sadarbību arī 

saistībā ar Apvienoto atbalsta koordinācijas 

vienību (AAKV), lai pēc iespējas 

palielinātu civilās un militārās sinerģijas 

koordināciju un specializēto zināšanu 

apmaiņu kā daļu no integrētākas vispusīgas 

pieejas krīzēm un konfliktiem, taču uzstāj, 

ka civilās un militārās komandķēdes ir 

jāatstāj nošķirtas; prasa stiprināt MPĪC, lai 

palielinātu tā vadības un kontroles spējas 

izpildes operāciju veikšanā un palielinātu 

sinerģiju ar civilajām misijām; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/14 

Grozījums Nr.  14 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

48. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

48. aicina drīzumā īstenot spēju 

veidošanas drošības un attīstības 

atbalstam (CBSD) iniciatīvu, lai uzlabotu 

KDAP misiju un operāciju efektivitāti un 

ilgtspējību un lai dotu iespēju ES stiprināt 

drošības un aizsardzības spējas tās 

partnervalstīs; 

svītrots 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/15 

Grozījums Nr.  15 

Bodil Valero 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

53. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

53. uzsver, ka centieniem militārās 

mobilitātes jomā vajadzētu būt prioritātei 

un tie būtu uzskatāmi par ieguldījumu 

KDAP misiju un operāciju efektīvā 

īstenošanā un alianses aizsardzības 

situācijas uzlabošanā; tādēļ mudina abas 

organizācijas turpināt pēc iespējas ciešāku 

sadarbību militārās mobilitātes jomā, 

tostarp izstrādājot kopīgas prasības, lai 

veicinātu spēku un ekipējuma ātru 

pārvietošanu visā Eiropā un vienlaikus 

paturot prātā, ka uzmanība ir jāpievērš 

vairākiem virzieniem, bet problēmas 

galvenokārt vērojamas dienvidos un 

austrumos; aicina Komisiju atbalstīt šos 

centienus, piešķirot nepieciešamās 

investīcijas un attiecīgā gadījumā 

pieņemot tiesību aktus; uzsver, ka ir 

jāatvieglo administratīvās procedūras, lai 

ātrās reaģēšanas spēki Eiropas Savienībā 

varētu pārvietoties pāri robežām; 

53. uzsver, ka centieniem militārās 

mobilitātes jomā vajadzētu būt prioritātei 

un tie būtu uzskatāmi par ieguldījumu 

KDAP misiju un operāciju efektīvā 

īstenošanā un alianses aizsardzības 

situācijas uzlabošanā; tādēļ mudina abas 

organizācijas turpināt pēc iespējas ciešāku 

sadarbību militārās mobilitātes jomā, 

tostarp izstrādājot kopīgas prasības, lai 

veicinātu spēku un ekipējuma ātru 

pārvietošanu visā Eiropā un vienlaikus 

paturot prātā, ka uzmanība ir jāpievērš 

vairākiem virzieniem, bet problēmas 

galvenokārt vērojamas dienvidos un 

austrumos; 

Or. en 


