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5.12.2018 A8-0375/42 

Grozījums Nr.  42 

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 

32. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

32. atkārtoti uzsver, ka EAA vajadzētu 

kļūt par īstenošanas aģentūru Savienības 

darbībām, kas paredzētas Eiropas spēju un 

bruņojuma politikā, gadījumos, kad tas ir 

paredzēts Lisabonas līgumā; uzsver, ka 

EAA administratīvie un darbības 

izdevumi būtu jāfinansē no Savienības 

budžeta; atzinīgi vērtē nelielās korekcijas, 

kas izdarītas EAA budžetā, bet uzsver, ka 

cita starpā saistībā ar PESCO, CARD un 

EAF ir palielinājies EAA pienākumu 

apmērs un to izpildei ir nepieciešams 

atbilstīgs finansējums; 

32. atkārtoti uzsver, ka EAA vajadzētu 

kļūt par īstenošanas aģentūru Savienības 

darbībām, kas paredzētas Eiropas spēju un 

bruņojuma politikā, gadījumos, kad tas ir 

paredzēts Lisabonas līgumā; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/43 

Grozījums Nr.  43 

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

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Lynn Boylan  

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 

36. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

36. atzinīgi vērtē iekļaujošas 

pastāvīgās strukturētās sadarbības 

(PESCO) īstenošanu kā pamatpasākumu 

virzībā uz dalībvalstu ciešāku sadarbību 

drošības un aizsardzības jomā; atzīst, ka 

PESCO ir juridiski saistošs ilgtermiņa 

projekts, kas aptver ārkārtīgi vērienīgu 

saistību kopumu, kā arī virkni sadarbības 

projektu; uzsver to, ka ir pilnībā 

jāsaskaņo PESCO darbības, citas KDAP 

darbības, jo īpaši LES noteiktie KDAP 

mērķi, un NATO satvarā veiktās darbības; 

uzskata, ka PESCO vajadzētu būt abu 

organizāciju spēju veidošanas 

virzītājspēkam; 

36. noraida pastāvīgās strukturētās 

sadarbības (PESCO) īstenošanu, raugoties 

uz to kā soli virzībā uz Eiropas Savienības 

militarizāciju un Eiropas Aizsardzības 

Savienības de facto dibināšanu; šajā 

sakarībā brīdina, ka, ieviešot PESCO, 

vairs nebūs spēkā pašreizējais 

vienprātības noteikums Padomē attiecībā 

uz KĀDP un KDAP lēmumiem; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/44 

Grozījums Nr.  44 

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 

37. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

37. aicina iesaistītās dalībvalstis 

iesniegt projektus ar stratēģisku Eiropas 

dimensiju, tiecoties nodrošināt ES 

noteiktās trūkstošās spējas un stiprinot 

EATRP; aicina dalībvalstis, kas piedalās 

PESCO, izrādīt lielāku vērienīgumu un, 

iesniedzot priekšlikumus turpmākiem 

PESCO projektiem, pilnībā ņemt vērā 

Eiropas pievienotās vērtības apmēru; 

37. aicina iesaistītās dalībvalstis 

iesniegt projektus ar stratēģisku Eiropas 

dimensiju, tiecoties nodrošināt ES 

noteiktās trūkstošās spējas un stiprinot 

EATRP;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/45 

Grozījums Nr.  45 

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 

38. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

38. uzsver to, ka dalībvalstu 

aizsardzības spēju uzlabošanas aspektā 

PESCO ir cieši saistīta ar CARD un EAF; 

svītrots 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/46 

Grozījums Nr.  46 

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 

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. noraida Padomes lēmumu izstrādāt 

PESCO projektiem vienotu pārvaldības 

noteikumu kopumu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/47 

Grozījums Nr.  47 

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 

50. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

50. uzskata, ka ES un tās dalībvalstis 

saskaras ar vēl nepieredzētu apdraudējumu, 

ko rada valsts sponsorēti kiberuzbrukumi, 

kā arī kibernoziedzība un terorisms; 

uzskata, ka veids, kādā tiek īstenoti 

kiberuzbrukumi, padara tos par 

apdraudējumu, uz ko jāreaģē ES līmenī; 

mudina dalībvalstis sniegt savstarpēju 

palīdzību gadījumā, ja pret kādu 

dalībvalsti tiek īstenots kiberuzbrukums; 

50. uzskata, ka ES un tās dalībvalstis 

saskaras ar vēl nepieredzētu apdraudējumu, 

ko rada valsts sponsorēti kiberuzbrukumi, 

kā arī kibernoziedzība un terorisms; 

uzskata, ka veids, kādā tiek īstenoti 

kiberuzbrukumi, padara tos par 

apdraudējumu, uz ko jāreaģē ES līmenī;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/48 

Grozījums Nr.  48 

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 

51. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

51. uzsver, ka ES un NATO 

stratēģiskajai partnerībai ir ļoti būtiska 

nozīme, lai novērstu drošības 

apdraudējumus, kas skar ES un tās 

kaimiņvalstis; ņemot vērā to, ka no 

28 ES dalībvalstīm 22 valstis ir arī NATO 

dalībnieces, uzsver, ka ES un NATO 

sadarbībai vajadzētu būt papildinošai un 

tajā būtu jāņem vērā abu pušu īpatnības 

un loma; uzsver, ka abām organizācijām ir 

būtiski atšķirīgas iezīmes un ka tām būtu 

jāsadarbojas, pilnībā ievērojot otras 

autonomiju un lēmumu pieņemšanas 

procedūras, pamatojoties uz savstarpīguma 

principu un neierobežojot nevienas 

dalībvalsts drošības un aizsardzības 

politikas īpašos aspektus; pauž pārliecību, 

ka spēcīgāka ES un NATO viena otru 

pastiprinātu, radot lielāku sinerģiju un 

efektivitāti visu partneru drošībai un 

aizsardzībai; uzsver, ka ES un NATO 

stratēģiskā partnerība ir vienlīdz svarīga 

gan ES turpmākajai KDAP, gan arī 

alianses nākotnei, kā arī ES un 

Apvienotās Karalistes attiecībām pēc 

Brexit; 

51. uzsver, ka ES un NATO stratēģiskā 

partnerība nav būtisks faktors, lai 

novērstu drošības apdraudējumus, kas skar 

ES un tās kaimiņvalstis; atzīst, ka no 

28 ES dalībvalstīm 22 valstis ir arī NATO 

dalībnieces, savukārt sešas valstis — nav; 

uzsver, ka abām organizācijām ir būtiski 

atšķirīgas iezīmes un ka tām būtu 

jāsadarbojas, pilnībā ievērojot otras 

autonomiju un lēmumu pieņemšanas 

procedūras, pamatojoties uz savstarpīguma 

principu un neierobežojot nevienas 

dalībvalsts drošības un aizsardzības 

politikas īpašos aspektus; pauž pārliecību, 

ka spēcīgāka ES un NATO viena otru 

pastiprinātu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/49 

Grozījums Nr.  49 

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 

52. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

52. atzinīgi vērtē galvenos pīlārus, kas 

iekļauti jaunajā ES un NATO deklarācijā, 

kura tika pieņemta NATO samitā Briselē 

2018. gada 12. jūlijā, un uzsver, ka 

kopīgās deklarācijas sekmīga īstenošana 

ir atkarīga no visu dalībvalstu pastāvīgas 

politiskās gribas visā procesa laikā; 

atzīstot 74 kopīgo darbību īstenošanā 

gūtos taustāmos rezultātus, uzskata, ka 

joprojām ir nepieciešams pielikt pūles, lai 

praktiski īstenotu jau noteiktās daudzās 

saistības, jo īpaši hibrīddraudu 

apkarošanas, kiberdrošības un kopīgu 

mācību jomā; īpaši ņem vērā EAA iesaisti 

30 darbību īstenošanā; 

svītrots 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/50 

Grozījums Nr.  50 

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 

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 nevajadzētu būt 

prioritātei un tie nebūtu uzskatāmi par 

ieguldījumu KDAP misiju un operāciju 

efektīvā īstenošanā un alianses aizsardzības 

situācijas uzlabošanā; turklāt uzsver, ka 

prioritāra nozīme būtu jāpiešķir miera 

uzturēšanai; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/51 

Grozījums Nr.  51 

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 

54. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

54. šajā sakarībā uzsver ES un NATO 

papildināmību un nepieciešamību 

nodrošināt to, lai ES un NATO 

daudznacionālās iniciatīvas spēju 

veidošanas jomā ir papildinošas un 

savstarpēji pastiprinošas; 

svītrots 

Or. en 

 

 


