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5.12.2018 A8-0392/1 

Grozījums Nr.  1 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0392/2018 

David McAllister 

Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu 

(2018/2097(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

G apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

G. tā kā globalizācijas rezultātā ir 

palielinājusies savstarpējā atkarība un 

Pekinā vai Vašingtonā pieņemti lēmumi 

tiešā veidā ietekmē mūsu dzīvi; tā kā 

savstarpējā atkarība savukārt ir likusi 

globālajai sabiedrībai apzināties to, ka 

transnacionālo problēmu novēršanai ir 

vajadzīgi transnacionāli risinājumi un 

daudzpusējas organizācijas, kas uzlabotu 

globālo pārvaldību; 

G. tā kā globalizācijas rezultātā ir 

palielinājusies savstarpējā atkarība; tā kā 

savstarpējā atkarība savukārt ir likusi 

globālajai sabiedrībai apzināties to, ka 

transnacionālo problēmu novēršanai ir 

vajadzīgi transnacionāli risinājumi; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/2 

Grozījums Nr.  2 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0392/2018 

David McAllister 

Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu 

(2018/2097(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

J apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

J. tā kā rietumu demokrātiskajās 

valstīs aizvien izteiktāka kļūst 

neaizsargātība, protekcionisms un 

vēršanās uz sevi un laikā, kad vienīgais 

efektīvais globālu jautājumu risināšanas 

veids ir daudzpusēja sadarbība, valda 

tieksme nonākt galējībās; tā kā tādas 

lielvaras kā Ķīna un Krievija mēģina šo 

vakuumu aizpildīt un cenšas pretoties uz 

starptautisko tiesību pamata veidotajai 

pastāvošajai globālajai pārvaldībai, nevis 

pieņemt to; tā kā minētajām valstīm ir 

atšķirīga pieeja attīstības sadarbībai, kas 

nav saistīta ar tiesiskuma uzlabošanu vai 

citām uz demokrātiju vērstām reformām;

  

svītrots 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/3 

Grozījums Nr.  3 

Harald Vilimsky 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0392/2018 

David McAllister 

Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu 

(2018/2097(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

K apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

K. tā kā Kopīgais visaptverošais 

rīcības plāns (JCPOA) ar Irānu ir būtisks 

daudzpusējs sasniegums virzībā uz 

stabilitāti un mieru Tuvajos Austrumos; tā 

kā prezidenta Donalda Trampa lēmums 

izstāties no JCPOA un noteikt sekundāras 

sankcijas Eiropas uzņēmumiem, kas veic 

likumīgus darījumus ar Irānu, izraisa 

dziļu nožēlu un apdraud Eiropas 

ekonomisko suverenitāti, tādējādi 

akcentējot ES problemātisko situāciju, ko 

rada paļaušanās uz tirdzniecības sistēmu, 

kuras pamatā ir dolārs; tā kā ES un 

dalībvalstis ir atkārtoti apstiprinājušas 

apņemšanos īstenot JCPOA un ir veikušas 

pasākumus, lai aizsargātu Eiropas leģitīmās 

ekonomiskās intereses;  

K. tā kā Kopīgais visaptverošais 

rīcības plāns (JCPOA) ar Irānu ir būtisks 

daudzpusējs sasniegums virzībā uz 

stabilitāti un mieru Tuvajos Austrumos; tā 

kā ES un dalībvalstis ir atkārtoti 

apstiprinājušas apņemšanos īstenot JCPOA 

un ir veikušas pasākumus, lai aizsargātu 

Eiropas leģitīmās ekonomiskās intereses; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/4 

Grozījums Nr.  4 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0392/2018 

David McAllister 

Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu 

(2018/2097(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

L apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

L. tā kā ISIS, Al Qaeda un citas 

starptautiskas teroristu organizācijas 

joprojām nopietni apdraud Eiropu un citas 

pasaules valstis;  

L. tā kā ISIS, Al Qaeda un citas 

starptautiskas teroristu organizācijas 

joprojām nopietni apdraud Eiropu un citas 

pasaules valstis; tā kā politiskais islāms un 

ar to saistītās organizācijas ir viens no 

lielākajiem Eiropas un tās demokrātisko 

vērtību apdraudējumiem; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/5 

Grozījums Nr.  5 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0392/2018 

David McAllister 

Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu 

(2018/2097(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

M apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

M. tā kā Eiropas drošības pamatā ir 

mērķis panākt vienotu stratēģisko 

autonomiju, kā norādīts Eiropas Savienības 

globālajā stratēģijā; tā kā vērienīga, 

paļāvību raisoša un efektīva ārpolitika ir 

jāatbalsta ar pienācīgiem finanšu 

resursiem un līdzekļiem un tās pamatā 

jābūt saskaņotai, savlaicīgai un 

konsekventai dalībvalstu pieejai,  

M. tā kā Eiropas drošības pamatā ir 

mērķis panākt vienotu stratēģisko 

autonomiju, kā norādīts Eiropas Savienības 

globālajā stratēģijā; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/6 

Grozījums Nr.  6 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0392/2018 

David McAllister 

Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu 

(2018/2097(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. uzsver, ka Eiropas Savienībai ir 

pienācis laiks pašai uzņemties atbildību 

par savu likteni; uzskata, ka 

starptautiskajās attiecībās ES būtu jākļūst 

par pilnvērtīgu, suverēnu politisku un 

ekonomisku spēku, kas palīdz atrisināt 

konfliktus visā pasaulē un veido globālo 

pārvaldību; tādēļ uzsver, ka ir vajadzīga 

patiesi kopēja Eiropas ārpolitika un 

drošības politika, kuras pamatā ir 

stratēģiskā autonomija un tās integrācija, 

tostarp arī spēju ziņā, rūpniecības un 

operāciju jomā, lai veicinātu mūsu kopīgās 

intereses, kā arī principus un vērtības;

  

1. uzskata, ka starptautiskajās 

attiecībās ES būtu jākļūst par pilnvērtīgu, 

suverēnu politisku un ekonomisku spēku; 

tādēļ uzsver, ka ir vajadzīga patiesi kopēja 

Eiropas ārpolitika un drošības politika, lai 

veicinātu dalībvalstu kopīgās intereses; 

uzsver, ka Eiropas vadošā loma pasaulē 

var tikt nostiprināta, tikai dalībvalstīm 

nosakot kopīgus mērķus un ievērojot visas 

dažādās sociālās un ekonomiskās 

vajadzības; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/7 

Grozījums Nr.  7 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0392/2018 

David McAllister 

Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu 

(2018/2097(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 

2. ir pārliecināts, ka neviena ES 

dalībvalsts nespēj pati saviem spēkiem 

efektīvi reaģēt uz mūsdienu globālajām 

problēmām; uzskata, ka, apkopojot spēkus 

ES satvarā, dalībvalstis var ietekmēt 

norises pasaules arēnā, kas citkārt tām 

nebūtu pa spēkam; pauž pārliecību, ka 

28 dalībvalstis, kas strādā pie tā, lai 

nonāktu pie saskaņotām un vienotām 

nostājām, un pārstāv 500 miljonus 

iedzīvotāju, kopā rada lielāku svaru 

starptautiskajās sarunās, cilvēktiesību un 

pārskatatbildības veicināšanā un 

starptautisko noteikumu un politikas, 

demokrātijas, vides, sociālo un ekonomikas 

standartu pieņemšanā; turklāt uzskata, ka 

ES sociālā modeļa aizsardzībā 

globalizācija var radīt ES iedzīvotājiem 

iespējas, nevis apdraudējumu, un Eiropas 

un valstu vadītājiem par šīm iespējām ir 

jāinformē skaidri un pozitīvi; 

2. ir pārliecināts, ka neviena ES 

dalībvalsts nespēj pati saviem spēkiem 

efektīvi reaģēt uz mūsdienu globālajām 

problēmām; uzskata, ka, apkopojot spēkus 

ES satvarā, dalībvalstis var ietekmēt 

norises pasaules arēnā, kas citkārt tām 

nebūtu pa spēkam; pauž pārliecību, ka 

28 dalībvalstis, kas strādā pie tā, lai 

nonāktu pie saskaņotām un vienotām 

nostājām, un pārstāv 500 miljonus 

iedzīvotāju, kopā rada lielāku svaru 

starptautiskajās sarunās, cilvēktiesību un 

pārskatatbildības veicināšanā un 

starptautisko noteikumu un politikas, 

demokrātijas, vides, sociālo un ekonomikas 

standartu pieņemšanā;  

  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/8 

Grozījums Nr.  8 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0392/2018 

David McAllister 

Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu 

(2018/2097(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. pauž nožēlu par to, ka dalībvalstis 

par prioritāti pārāk bieži nosaka savas 

nacionālās intereses neatkarīgi no tā, 

kādas sekas tas var radīt Eiropas līmenī, 

un tādējādi apdraud ES kā pasaules 

līmeņa dalībnieces vienotību, saskaņotību, 

efektivitāti un tādējādi arī uzticamību; 

prasa nodrošināt labāku ES un tās 

dalībvalstu atbildības sadalījumu, lielāku 

solidaritāti un ciešāku koordināciju; 

atgādina, ka Savienības ārējās politikas 

nostādnēm ir jābūt saskaņotām savā starpā 

un ar citām politikas jomām, kam piemīt 

ārēja dimensija, kā arī tās būtu jākoordinē 

ar starptautiskajiem partneriem; uzskata, ka 

laba dalībvalstu sadarbība ir būtiska mūsu 

demokrātijas, kopējo vērtību, brīvības un 

sociālo un vides standartu aizsargāšanā; 

uzsver nepieciešamību paplašināt 

sadarbību starp dalībvalstīm, 

partnervalstīm un starptautiskām 

organizācijām;  

3. uzsver to, ka dalībvalstis spēj pašas 

noteikt savu ārpolitiku un ka tas būtu 

jāuzskata nevis par apdraudējumu, bet 

gan par iespēju atrisināt diplomātiskās 

krīzes un uzlabot ES un trešo valstu 

diplomātiskās un ekonomiskās attiecības; 

prasa nodrošināt labāku ES un tās 

dalībvalstu atbildības sadalījumu, lielāku 

solidaritāti un ciešāku koordināciju; 

atgādina, ka Savienības ārējās politikas 

nostādnēm ir jābūt saskaņotām savā starpā 

un ar citām politikas jomām, kam piemīt 

ārēja dimensija, kā arī tās būtu jākoordinē 

ar starptautiskajiem partneriem; uzskata, ka 

laba dalībvalstu sadarbība ir būtiska mūsu 

demokrātijas, brīvības un sociālo un vides 

standartu aizsargāšanā; uzsver 

nepieciešamību paplašināt sadarbību starp 

dalībvalstīm, partnervalstīm un 

starptautiskām organizācijām; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/9 

Grozījums Nr.  9 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0392/2018 

David McAllister 

Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu 

(2018/2097(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts – 2. ievilkums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 – apņemšanās ievērot 

multilaterālismu un uz noteikumiem 

balstītu starptautisko kārtību, kā atbalstu 

izmantojot ANO sistēmu un tādas 

reģionālās organizācijas kā EDSO; 

– laba sadarbība ar ANO sistēmu un 

tādām reģionālajām organizācijām kā 

EDSO; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/10 

Grozījums Nr.  10 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0392/2018 

David McAllister 

Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu 

(2018/2097(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. prasa nākamajā daudzgadu 

finanšu shēmā (DFS) (2021–2027) 

paredzēt atbilstīgus finanšu resursus ES 

ārējai darbībai un prasa, lai Eiropas 

Savienība koncentrētu savus resursus uz 

stratēģisko prioritāšu īstenošanu; 

atgādina par ES ārējās finansēšanas 

instrumentu svarīgo nozīmi ES ārpolitikas 

interešu veicināšanā; uzsver to, ka ir 

svarīgi stiprināt ārējās finansēšanas 

instrumentu saskaņotību, efektivitāti, 

reaģētspēju un elastību; uzsver, ka 

instrumentu uzraudzībā un stratēģiskajā 

vadībā ir pienācīgi jāiesaista Parlaments; 

uzskata, ka problemātisko situāciju 

palielināšanās ES kaimiņreģionos un 

citviet pasaulē liecina par to, ka ārējai 

darbībai ir vajadzīgs ievērojami lielāks 

apropriāciju apmērs un ir ievērojami 

jāpastiprina civilās KDAP misijas; 

svītrots 

Or. en 

 

 


