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5.12.2018 A8-0375/52 

Grozījums Nr.  52 

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 

55. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

55. uzsver, ka ir svarīgi, lai sadarbība 

un integrācija kiberdrošības jomā notiktu 

ne tikai starp dalībvalstīm, galvenajiem 

partneriem un NATO, bet arī starp 

dažādiem sabiedrības locekļiem; 

svītrots 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/53 

Grozījums Nr.  53 

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 

57. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

57. uzskata, ka ir būtiski vēl vairāk 

uzlabot sadarbību ar institucionālajiem 

partneriem, tostarp ANO, NATO, Āfrikas 

Savienību un EDSO, kā arī ar tādiem 

stratēģiskajiem divpusējiem partneriem kā 

ASV; iesaka attīstīt KDAP partnerības 

jomās, kas saistītas ar partneru noturības 

stiprināšanu un drošības sektora reformu 

(DSR); 

57. uzskata, ka ir būtiski vēl vairāk 

uzlabot sadarbību ar institucionālajiem 

partneriem, tostarp ANO, Āfrikas 

Savienību un EDSO, kā arī ar tādiem 

stratēģiskajiem divpusējiem partneriem kā 

ASV; iesaka attīstīt KDAP partnerības 

jomās, kas saistītas ar partneru noturības 

stiprināšanu un drošības sektora reformu 

(DSR); 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/54 

Grozījums Nr.  54 

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 

61. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

61. atzinīgi vērtējot vispārējo progresu, 

kas KDAP jomā panākts kopš EUGS 

iesniegšanas, tomēr norāda, ka ES līmeņa 

parlamentārās struktūras, kas tika 

izveidotas laikā, kad ES vērienīguma un 

aktivitātes līmenis drošības un aizsardzības 

jomā bija diezgan ierobežots, vairs nav 

pietiekamas, lai nodrošinātu parlamentāro 

pārraudzību, kas vajadzīga politikas jomā, 

kurā šobrīd notiek strauja attīstība, kas 

nosaka ātras reaģēšanas spēju 

nepieciešamību; tādēļ atkārtoti aicina 

pārveidot Drošības un aizsardzības 

apakškomiteju par pilntiesīgu komiteju un 

nodrošināt tai kompetences, kas 

vajadzīgas, lai veicinātu KDAP, tostarp 

PESCO, EAA un citu KDAP darbību, kas 

paredzētas līgumos, vispusīgu 

parlamentāro pārraudzību; uzskata, ka 

apakškomitejas pārveidei par komiteju 

būtu jānotiek pēc tam, kad aizsardzības un 

drošības ad hoc pārvaldība Komisijas 

līmenī tiek aizstāta ar specializētāku 

modeli, ņemot vērā pārvaldāmo centienu 

aizvien lielāko sarežģītību; 

61. atzinīgi vērtējot vispārējo progresu, 

kas KDAP jomā panākts kopš EUGS 

iesniegšanas, tomēr norāda, ka ES līmeņa 

parlamentārās struktūras, kas tika 

izveidotas laikā, kad ES vērienīguma un 

aktivitātes līmenis drošības un aizsardzības 

jomā bija diezgan ierobežots, vairs nav 

pietiekamas, lai nodrošinātu parlamentāro 

pārraudzību, kas vajadzīga politikas jomā, 

kurā šobrīd notiek strauja attīstība, kas 

nosaka ātras reaģēšanas spēju 

nepieciešamību; tādēļ atkārtoti aicina 

pārveidot Drošības un aizsardzības 

apakškomiteju par pilntiesīgu komiteju un 

nodrošināt tai kompetences, kas 

vajadzīgas, lai veicinātu KDAP vispusīgu 

parlamentāro pārraudzību; uzskata, ka 

apakškomitejas pārveidei par komiteju 

būtu jānotiek pēc tam, kad aizsardzības un 

drošības ad hoc pārvaldība Komisijas 

līmenī tiek aizstāta ar specializētāku 

modeli, ņemot vērā pārvaldāmo centienu 

aizvien lielāko sarežģītību; 

Or. en 

 

 


