
 

AM\1171318LV.docx  PE631.558v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

5.12.2018 A8-0375/16 

Grozījums Nr.  16 

Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. uzsver, ka Krievija joprojām īsteno 

okupāciju Ukrainā, ka Minskas nolīgumi, 

bez kuriem nav iespējama konflikta 

atrisināšana, nav īstenoti un ka turpinās 

nelikumīgā Krimas aneksija un 

militarizācija; pauž dziļas bažas par to, ka 

Krievijas pārmērīgās militārās mācības, 

militārās darbības, hibrīdtaktika, tostarp 

kiberterorisms, viltus ziņas un 

dezinformēšanas kampaņas, un 

ekonomiskā un enerģētiskā šantāža, 

destabilizē Austrumu partnerības valstis 

un Rietumbalkānus, un tiek vērsta arī pret 

Rietumu demokrātiskajām sabiedrībām 

un rada tajās arvien lielāku saspīlējumu; 
pauž bažas par to, ka drošības vide ap ES 

turpmākajos gados joprojām būs ļoti 

nestabila; atkārtoti norāda uz 

Rietumbalkānu stratēģisko nozīmi ES 

drošības un stabilitātes ziņā un to, ka ES 

politiskās saistības attiecībā uz šo reģionu 

ir jākoncentrē un jāpaplašina, tostarp 

stiprinot ES KDAP misiju mandātu; pauž 

stingru pārliecību, ka ir nepieciešama 

lielāka integrācija un koordinācija, lai 

pārvarētu ES neaizsargātību; 

7. pauž bažas par to, ka drošības vide 

ap ES joprojām ir nestabila; atkārtoti 

norāda uz Rietumbalkānu stratēģisko 

nozīmi ES drošības un stabilitātes ziņā un 

to, ka ES politiskās saistības attiecībā uz šo 

reģionu ir jākoncentrē un jāpaplašina, 

tostarp stiprinot ES KDAP misiju mandātu; 

pauž stingru pārliecību, ka ir nepieciešama 

lielāka integrācija un koordinācija, lai 

pārvarētu ES neaizsargātību; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/17 

Grozījums Nr.  17 

Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

14. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. aicina dalībvalstis censties sasniegt 

mērķi 2 % no IKP paredzēt izdevumiem 

aizsardzības jomā un 20 % no 

aizsardzības budžeta tērēt Eiropas 

Aizsardzības aģentūras (EAA) 

noteiktajam vajadzīgajam ekipējumam, 

tostarp pētniecībai un izstrādei;  

svītrots 

Or. en 



 

AM\1171318LV.docx  PE631.558v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

5.12.2018 A8-0375/18 

Grozījums Nr.  18 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

16. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

16. norāda, ka militārā mobilitāte 

ieņem aizvien lielāku vietu Eiropas 

aizsardzības darba kārtībā; uzsver, ka 

pašreizējā apdraudējuma vidē militārā 

mobilitāte ir svarīgs stratēģiskais 

instruments, kas ir būtiski nepieciešams 

gan KDAP, gan dalībvalstu citām 

daudzpusējām saistībām, tostarp saistībām 

NATO satvarā; uzsver, ka ir svarīgi esošos 

tīklus pielāgot militārās mobilitātes 

vajadzībām; tādēļ atzinīgi vērtē to, ka 

militārā mobilitāte ir iekļauta ne tikai 

priekšlikumā par jauno Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumentu, 

bet arī PESCO, un ka tai ir svarīga nozīme 

ES un NATO sadarbībā; uzsver, ka šie 

dažādie projekti ir pienācīgi jākoordinē, 

tostarp ar sabiedrotajiem, lai nodrošinātu 

vēlamo rezultātu sasniegšanu; atzinīgi 

vērtē Komisijas priekšlikumu nākamajā 

DFS (2021–2027) piešķirt 

6,5 miljardus EUR militārās mobilitātes 

projektiem, izmantojot šim mērķim Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumentu;  

16. norāda, ka militārā mobilitāte 

ieņem aizvien lielāku vietu Eiropas 

aizsardzības darba kārtībā; uzsver, ka 

pašreizējā apdraudējuma vidē līdzsvarota 

militārā mobilitāte ir svarīgs stratēģiskais 

instruments, kas ir būtiski nepieciešams 

gan KDAP, gan dalībvalstu citām 

daudzpusējām saistībām, tostarp saistībām 

NATO satvarā; uzsver, ka ir svarīgi esošos 

tīklus pielāgot militārās mobilitātes 

vajadzībām; tādēļ atzinīgi vērtē to, ka 

militārā mobilitāte ir iekļauta ne tikai 

priekšlikumā par jauno Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumentu, 

bet arī PESCO, un ka tai ir svarīga nozīme 

ES un NATO sadarbībā; uzsver, ka šiem 

dažādajiem projektiem ir jābūt ģeogrāfiski 

līdzsvarotiem un tie ir pienācīgi 

jākoordinē, tostarp ar sabiedrotajiem, lai 

nodrošinātu vēlamo rezultātu sasniegšanu; 

atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 

nākamajā DFS (2021–2027) piešķirt 

6,5 miljardus EUR militārās mobilitātes 

projektiem, izmantojot šim mērķim Eiropas 

infrastruktūras savienošanas instrumentu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/19 

Grozījums Nr.  19 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

20. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

20. uzsver, ka ES ir jāizmanto viss 

pieejamo politikas instrumentu klāsts — 

maigā un stingrā vara, īstermiņa 

pasākumi un ilgtermiņa politikas 

nostādnes; atkārtoti apstiprina to, ka ir 

svarīgi attīstīt nepieciešamās civilās un 

militārās spējas, tostarp izmantojot resursu 

apvienošanu un koplietošanu, lai risinātu 

vispārējās drošības problēmas Eiropā, tās 

apkārtnē un perifērijā, kā izklāstīts EUGS; 

atgādina, ka EUGS mudina veidot 

Savienībā padziļinātu sadarbība 

aizsardzības jomā;  

20. uzsver, ka ES ir jāizmanto viss 

pieejamo politikas instrumentu klāsts — no 

īstermiņa pasākumiem līdz ilgtermiņa 

politikas nostādnēm; atkārtoti apstiprina 

to, ka ir svarīgi attīstīt nepieciešamās 

civilās un militārās spējas, tostarp 

izmantojot resursu apvienošanu un 

koplietošanu, lai risinātu vispārējās 

drošības problēmas Eiropā, tās apkārtnē un 

perifērijā, kā izklāstīts EUGS; atgādina, ka 

EUGS mudina veidot Savienībā 

padziļinātu sadarbība aizsardzības jomā; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/20 

Grozījums Nr.  20 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

21. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

21. uzskata, ka ES dalībvalstīm ir 

jātiecas uzlabot militārās spējās, lai 

nodrošinātu visu sauszemes, gaisa, 

kosmosa, jūras un kiberjomas spēju 

klāstu, tostarp stratēģiskos veicinātājus, 

lai padarītu ES KDAP par vērā ņemamu 

spēku; uzsver nepieciešamību investēt 

izlūkošanā, novērošanā un rekognoscēšanā, 

satelītsakaru jomā, autonomā piekļuvē 

kosmosam un pastāvīgā Zemes 

novērošanā, lai labāk novērtētu iekšējos un 

ārējos draudus;  

21. uzskata, ka ES dalībvalstīm ir 

jātiecas uzlabot militārās spējās, lai 

padarītu ES KDAP par vērā ņemamu 

spēku; uzsver nepieciešamību investēt 

izlūkošanā, novērošanā un rekognoscēšanā, 

satelītsakaru jomā, autonomā piekļuvē 

kosmosam un pastāvīgā Zemes 

novērošanā, lai labāk novērtētu iekšējos un 

ārējos draudus; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/21 

Grozījums Nr.  21 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD 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 ģeogrāfiski 

līdzsvarotas 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; 

Or. en 

 

 


