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5.12.2018 A8-0375/22 

Grozījums Nr.   22 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. norāde 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 ņemot vērā 2017. gada 7. jūnija 

pārdomu dokumentu par Eiropas 

aizsardzības nākotni, 

 ņemot vērā 2017. gada 7. jūnija 

pārdomu dokumentu par Eiropas 

aizsardzības nākotni un tā ietekmi uz 

tādam neitrālām dalībvalstīm kā Īrija, 

Or. en 



 

AM\1171383LV.docx  PE631.558v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

5.12.2018 A8-0375/23 

Grozījums Nr.   23 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

A apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

A. tā kā dalībvalstis ir apņēmušās 

pakāpeniski izveidot kopējo aizsardzības 

politiku, kas varētu pāraugt kopīgā 

aizsardzībā saskaņā ar LES 42. panta 

noteikumiem, tādējādi stiprinot Eiropas 

identitāti un neatkarību, lai veicinātu 

mieru, drošību un progresu Eiropā un 

pasaulē, 

svītrots 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/24 

Grozījums Nr.   24 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. ņem vērā, ka ES kaimiņvalstīs un 

citviet uz noteikumiem balstītā pasaules 

kārtība arvien biežāk tiek apstrīdēta gan 

politiskā un militārā līmenī, gan pēdējā 

laikā arī tirdzniecības un ekonomikas 

līmenī; ņem vērā, ka papildus šīm 

sistēmiskajām problēmām ir vērojama arī 

stratēģiski nozīmīgās starptautiskās vides 

nemitīga pasliktināšanās — notiek 

starpvalstu konflikti un konflikti vienas 

valsts ietvaros un nākas saskarties ar 

vardarbību, terorismu, valsts varas 

disfunkciju, kiberuzbrukumiem un 

hibrīduzbrukumiem, kas vērsti pret mūsu 

sabiedrības pamatiem, kā arī ar klimata 

pārmaiņu sekām un dabas katastrofām; 

atzīst, ka uz noteikumiem balstītās 

starptautiskās kārtības aizsardzība, 

starptautisko tiesību un liberālu 

demokrātiju aizstāvētās vērtības būtu 

jāuzskata par vissvarīgāko prioritāti un 

attiecībā uz tām nebūtu jāpieļauj nekādi 

kompromisi; 

1. ņem vērā, ka ES kaimiņvalstīs un 

citviet uz noteikumiem balstītā pasaules 

kārtība arvien biežāk tiek apstrīdēta; ņem 

vērā, ka papildus šīm sistēmiskajām 

problēmām ir vērojama arī stratēģiski 

nozīmīgās starptautiskās vides nemitīga 

pasliktināšanās — notiek starpvalstu 

konflikti un konflikti vienas valsts ietvaros 

un nākas saskarties ar vardarbību, 

terorismu, valsts varas disfunkciju, 

kiberuzbrukumiem un hibrīduzbrukumiem, 

kas vērsti pret mūsu sabiedrības pamatiem, 

kā arī ar klimata pārmaiņu sekām un dabas 

katastrofām; atzīst, ka uz noteikumiem 

balstītās starptautiskās kārtības aizsardzība, 

starptautisko tiesību un liberālu 

demokrātiju aizstāvētās vērtības būtu 

jāuzskata par vissvarīgāko prioritāti un 

attiecībā uz tām nebūtu jāpieļauj nekādi 

kompromisi; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/25 

Grozījums Nr.   25 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. norāda, ka Krievijas nesenās 

darbības un politika ir mazinājušas 

stabilitāti un mainījušas drošības vidi, un 

uzsver, ka ES un dalībvalstīm jāvienojas 

par lielākā mērā vienotu stratēģisko 

pieeju attiecībā uz Krieviju; 

svītrots 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/26 

Grozījums Nr.   26 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. pauž bažas par to, ka 

neiroparalītiskās vielas “Novičok” 

izmantošana Solsberijā 2018. gada martā 

bija pirmais šāda veida uzbrukums Eiropā 

kopš Otrā pasaules kara un ka šajā 

uzbrukumā gāja bojā ES iedzīvotājs; 

aicina Eiropadomi pieņemt ierobežojošus 

pasākumus, kas vērsti pret tiem, kuri ir 

atbildīgi par ķīmisko ieroču izmantošanu 

un izplatīšanu; 

svītrots 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/27 

Grozījums Nr.   27 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

GUE/NGL 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; 

svītrots 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/28 

Grozījums Nr.   28 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. norāda, ka pēdējos gados šī 

nepieciešamība sadarboties tiek atzīta 

aizvien vairāk, un atzinīgi vērtē 

panākumus, kas ir gūti šajā sakarībā, 

piemēram, pastāvīgās strukturētās 

sadarbības (PESCO) izveidi, lai gan 

konkrēti rezultāti vēl nav pienācīgi 

izvērtēti; uzskata, ka ES arī būtu 

jāpastiprina dialogs un sadarbība ar šī 

reģiona valstīm un reģiona un 

apakšreģionu organizācijām; 

svītrots 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/29 

Grozījums Nr.   29 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. tomēr uzsver, ka šī sadarbība 

joprojām tikai tiek veidota un daudz kas 

vēl ir jāpaveic, lai nodrošinātu, ka ES un 

dalībvalstis gūst labumu no padziļinātas, 

noturīgas ilgtermiņa sadarbības 

aizsardzības jomā; 

svītrots 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/30 

Grozījums Nr.   30 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. uzsver praktiskos un finansiālos 

ieguvumus, ko sniegtu Eiropas 

aizsardzības spēju turpmākā integrācija; 
uzsver, ka, visām ieinteresētajām personām 

visaptveroši un uzticami strādājot, ir 

iespējams palielināt aizsardzības izdevumu 

tvērumu un efektivitāti, nepalielinot pašus 

aizsardzības izdevumus; 

10. uzsver, ka, visām ieinteresētajām 

personām visaptveroši un uzticami 

strādājot, ir iespējams palielināt 

aizsardzības izdevumu tvērumu un 

efektivitāti, nepalielinot pašus aizsardzības 

izdevumus; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/31 

Grozījums Nr.   31 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

(2018/2099(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. norāda, ka ES dalībvalstu 

aizsardzība pirmām kārtām ir atkarīga no 

to politiskās gribas un militārajām spējām 

uzņemties atbildību neskaidrā stratēģiskajā 

vidē; uzsver transatlantiskās saiknes 

nozīmi Eiropas un Ziemeļamerikas 

demokrātisko valstu drošībā un 

aizsardzībā; tomēr pauž bažas par šo 

attiecību pašreizējo stāvokli un aicina visus 

atbildīgos politiskos un sabiedrības spēkus 

abos Atlantijas okeāna krastos nostiprināt, 

nevis vājināt šīs svarīgās attiecības; norāda, 

ka ir jāizvairās no tā, ka nesenās grūtības 

tirdzniecības attiecībās ietekmē 

transatlantiskās drošības saiknes; uzsver, 

ka skaidri definēta stratēģiskā autonomija 

veicinās Eiropas drošību, kā arī uzlabos 

ES un NATO attiecības; šajā sakarībā 

atgādina, ka arvien pieaug 

nepieciešamība pēc sadarbības 

aizsardzības jomā Eiropas līmenī un ka 

resursi ir koncentrēti jānovirza prioritāšu 

īstenošanai; 

11. norāda, ka ES dalībvalstu 

aizsardzība pirmām kārtām ir atkarīga no 

to politiskās gribas un militārajām spējām 

uzņemties atbildību neskaidrā stratēģiskajā 

vidē; uzsver transatlantiskās saiknes 

nozīmi Eiropas un Ziemeļamerikas 

demokrātisko valstu drošībā un 

aizsardzībā; tomēr pauž bažas par šo 

attiecību pašreizējo stāvokli un aicina visus 

atbildīgos politiskos un sabiedrības spēkus 

abos Atlantijas okeāna krastos nostiprināt, 

nevis vājināt šīs svarīgās attiecības; norāda, 

ka ir jāizvairās no tā, ka nesenās grūtības 

tirdzniecības attiecībās ietekmē 

transatlantiskās drošības saiknes; 

Or. en 

 

 


