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5.12.2018 A8-0392/11 

Grozījums Nr.  11 

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 

10. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. aicina EĀDD izstrādāt uz 

jautājumiem balstītas koalīcijas ar līdzīgi 

domājošām valstīm, atbalstīt un veicināt 

uz noteikumiem balstītu starptautisku 

kārtību, multilaterālismu un brīvu un 

godīgu tirdzniecību un censties rast 

kolektīvus risinājumus globālām 

problēmām, tostarp izmaiņām varas 

līdzsvarā; aicina EĀDD iesaistīties 

sadarbībā ar jaunajām lielvarām tādu 

globālo sabiedrisko labumu kā miers un 

drošība nodrošināšanā, tostarp kopīgiem 

spēkiem veicot krīzes pārvarēšanas un 

pārvaldības operācijas visā pasaulē un 

strādājot pie klimata pārmaiņu 

mazināšanas, tostarp dabas resursu, tīra 

gaisa, ūdens un nepiesārņotas zemes 

ilgtspējīgas apsaimniekošanas, kā arī 

cilvēktiesību un finansiālās stabilitātes 

aizsardzības un sekmēšanas; atgādina par 

parlamentāro attiecību nozīmi šo mērķu 

atbalstīšanā; 

svītrots 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/12 

Grozījums Nr.  12 

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 

11. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. nosoda to, ka Krievija atkārtoti 

izmanto savas veto tiesības ANO Drošības 

padomē, un uzskata, ka tas iedragā 

starptautiskos centienus nodrošināt mieru 

un atrisināt konfliktus; norāda, ka 

politiskie strupceļi ANO Drošības padomē 

kavē starptautiskās sabiedrības rīcību un 

neļauj atrisināt krīzi; atkārtoti aicina 

dalībvalstis atbalstīt Drošības padomes 

sastāva un darbības reformas; uzsver, ka 

ES ir apņēmusies stiprināt ANO 

starptautisko lomu; 

11. norāda, ka politiskie strupceļi ANO 

Drošības padomē kavē starptautiskās 

sabiedrības rīcību un neļauj atrisināt krīzi; 

atkārtoti aicina dalībvalstis atbalstīt 

Drošības padomes sastāva un darbības 

reformas; uzsver, ka ES ir apņēmusies 

sadarboties ar ANO; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/13 

Grozījums Nr.  13 

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 

12. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. norāda, ka ES ir bijusi svarīga loma 

ārpolitikas krīžu pārvarēšanā un 

atrisināšanā, proti, gadījumos, kad 

dažas dalībvalstis ir uzņēmušās 

vadību Savienības kā vienota 

kopuma pārraudzībā, piemēram, 

Normandijas formāta gadījumā vai 

ES3+3 sarunās ar Irānu; uzskata, ka, 

ilgtermiņā cenšoties pastiprināt 

drošību un sadarbību aizsardzības 

jomā, atbilstīgos gadījumos 

izveidotās ad hoc dalībvalstu 

koalīcijas, kas var iejaukties, ātri 

reaģējot uz starptautiskām krīzēm, 

īstermiņā varētu padarīt ES ārējo 

darbību elastīgāku un 

reaģētspējīgāku mainīgo situāciju 

risināšanā, samazinot spiedienu, ko 

rada nepieciešamība panākt 

dalībvalstu vispārēju vienprātību; 

 

12. norāda, ka ES ir bijusi svarīga loma 

ārpolitikas krīžu pārvarēšanā un 

atrisināšanā, proti, gadījumos, kad dažas 

dalībvalstis ir uzņēmušās vadību 

Savienības kā vienota kopuma pārraudzībā, 

piemēram, Normandijas formāta gadījumā 

vai ES3+3 sarunās ar Irānu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/14 

Grozījums Nr.  14 

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 

14. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

14. saprot, ka apdraudējuma tuvums 

nosaka politikas prioritātes; tomēr aicina 

visas dalībvalstis ievērot Līgumos 

nostiprināto solidaritātes principu 

(Līguma par Eiropas Savienības darbību 

80. pants) un veikt nepieciešamos 

pasākumus, lai reaģētu uz migrācijas krīzi 

tieši tāpat, kā tas notika, kad visas 

dalībvalstis solidāri reaģēja uz 

problēmām, ko radīja pašpārliecinātās 

Krievijas rīcība un Ķīnas darbības 

ekonomikas un drošības jomā; turklāt 

uzskata, ka pašreizējā krīze ir pārbaudījusi 

dalībvalstu gribu efektīvāk sadarboties, lai 

risinātu kopējas problēmas; prasa piešķirt 

konflikta skartajiem iedzīvotājiem papildu 

humāno palīdzību un atbalstu; 

14. saprot, ka apdraudējuma tuvums 

nosaka politikas prioritātes; turklāt uzskata, 

ka pašreizējā krīze ir pārbaudījusi 

dalībvalstu gribu efektīvāk sadarboties, lai 

risinātu kopējas problēmas; prasa piešķirt 

konflikta skartajiem iedzīvotājiem papildu 

humāno palīdzību un atbalstu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/15 

Grozījums Nr.  15 

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 

15. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

15. norāda, ka saikne starp iekšējo un 

ārējo drošību kļūst aizvien ciešāka; uzsver, 

ka ir jāstiprina ES iekšējā izturētspēja pret 

ārējo iejaukšanos un jāizveido kopīga 

stratēģija ar starptautiskajiem partneriem 

attiecībā uz kritisku infrastruktūru un mūsu 

demokrātijas pamata institūciju un iezīmju 

aizsardzību; atbalsta Komisiju un PV/AP, 

kas riska samazināšanas stratēģijas satvarā 

turpina uzlabot ES izturētspēju pret 

teroristu uzbrukumiem, jo īpaši džihādistu 

terorismu, kas pašlaik ir viena no 

galvenajām sabiedrības drošības 

problēmām Eiropas Savienībā, 

radikalizāciju, neatbilstīgu migrāciju, 

ķīmisko ieroču atkārtotu izmantošanu, 

propagandu, tiešsaistes un bezsaistes 

dezinformācijas kampaņām, Krievijas 

mēģinājumiem veikt kiberuzbrukumus un 

iejaukties vēlēšanu un referendumu 

kampaņās un citiem hibrīddraudiem, pret 

kuriem ir nepieciešams vērsties ātri, 

apņēmīgi un koordinēti; uzsver, ka būtu 

jāveic visi iespējamie pasākumi, lai 

novērstu jebkādu iejaukšanos Eiropas 

Parlamenta 2019. gada vēlēšanās; 

15. norāda, ka saikne starp iekšējo un 

ārējo drošību kļūst aizvien ciešāka; uzsver, 

ka ir jāstiprina ES iekšējā izturētspēja pret 

ārējo iejaukšanos un jāizveido kopīga 

stratēģija ar starptautiskajiem partneriem 

attiecībā uz kritisku infrastruktūru un mūsu 

demokrātijas pamata institūciju un iezīmju 

aizsardzību; atbalsta Komisiju un PV/AP, 

kas riska samazināšanas stratēģijas satvarā 

turpina uzlabot ES izturētspēju pret 

teroristu uzbrukumiem, jo īpaši džihādistu 

terorismu, kas pašlaik ir viena no 

galvenajām sabiedrības drošības 

problēmām Eiropas Savienībā, 

radikalizāciju, neatbilstīgu migrāciju, 

ķīmisko ieroču atkārtotu izmantošanu, 

propagandu, tiešsaistes un bezsaistes 

dezinformācijas kampaņām, 

mēģinājumiem veikt kiberuzbrukumus un 

iejaukties vēlēšanu un referendumu 

kampaņās un citiem hibrīddraudiem, pret 

kuriem ir nepieciešams vērsties ātri, 

apņēmīgi un koordinēti; uzsver, ka būtu 

jāveic visi iespējamie pasākumi, lai 

novērstu jebkādu iejaukšanos Eiropas 

Parlamenta 2019. gada vēlēšanās; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/16 

Grozījums Nr.  16 

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 

16. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

16. uzsver to, ka transatlantiskā 

partnerība šobrīd saskaras ar daudzām 

problēmām un traucējumiem, taču tā 

joprojām ir neaizvietojams garants drošībai 

un labklājībai abās Atlantijas okeāna pusēs; 

pauž nožēlu par ASV pakāpenisko 

atkāpšanos no daudzpusējas, uz 

noteikumiem balstītas pasaules kārtības, 

proti, tās atturēšanos iesaistīties Parīzes 

nolīgumā, JCPOA, Klusā okeāna valstu 

partnerības (TPP) nolīgumā un ANO 

Cilvēktiesību padomē, un to, ka tā ir 

apturējusi finansējumu UNRWA un 

dažādām ANO aģentūrām un 

daudzpusējiem forumiem, kā arī miera 

uzturēšanas operācijām un vērsusies pret 

Starptautisko Krimināltiesu (SKT); aicina 

ES, reaģējot uz šādiem lēmumiem, izrādīt 

vienotību, stingrību un samērīgumu, 
atkārtoti apliecināt pilnīgu atbalstu 

JCPOA, nodrošināt taustāmus 

ekonomiskos rezultātus sadarbībā ar Irānu 

un aizsargāt Eiropas uzņēmumus, kas veic 

ieguldījumus Irānā, pret ASV sankcijām; 

turklāt prasa, lai ES pastiprinātu 

centienus saistībā ar diplomātiju klimata 

pārmaiņu jomā un iekļautu tirdzniecības 

un ieguldījumu nolīgumos nosacījumus 

par Parīzes nolīguma ievērošanu; 

16. uzsver to, ka transatlantiskā 

partnerība šobrīd saskaras ar daudzām 

problēmām un traucējumiem, taču tā 

joprojām ir neaizvietojams garants drošībai 

un labklājībai abās Atlantijas okeāna pusēs; 

ņem vērā, ka ES atkārtoti apliecina 

atbalstu JCPOA, lai nodrošinātu taustāmus 

ekonomiskos rezultātus sadarbībā ar Irānu 

un aizsargātu Eiropas uzņēmumus, kas 

veic ieguldījumus Irānā, pret ASV 

sankcijām; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/17 

Grozījums Nr.  17 

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 

19. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. atkārtoti pauž ES apņemšanos 

atbalstīt partnervalstu suverenitāti, 

neatkarību un teritoriālo integritāti; uzsver, 

ka saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, 

normām un principiem ir jārisina visi 

iesaldētie konflikti, lai palielinātu atbalstu 

konflikta skartajiem iedzīvotājiem, 

iekšzemē pārvietotām personām un 

bēgļiem un pretotos trešo valstu, jo īpaši 

Krievijas, destabilizācijas mēģinājumiem; 

atkārtoti nosoda Krievijas veikto 

nelikumīgo Krimas aneksiju un militāro 

intervenci Ukrainas austrumos; prasa 

turpināt pielikt pūles, lai nodrošinātu 

Minskas vienošanās īstenošanu, un prasa 

pagarināt ES sankcijas pret Krieviju līdz 

brīdim, kad tā ievēros vienošanos; turklāt 

nosoda pastāvīgo militarizāciju un 

drošības un humanitārās situācijas 

pasliktināšanos okupētajās Gruzijas 

teritorijās Abhāzijā un Dienvidosetijā un 

aicina Krieviju pildīt saistības, kas izriet 

no vienošanās par karadarbības 

pārtraukšanu, kura ar ES starpniecību 

tika pieņemta 2008. gadā; 

19. atkārtoti pauž ES apņemšanos 

atbalstīt partnervalstu suverenitāti, 

neatkarību un teritoriālo integritāti; uzsver, 

ka saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, 

normām un principiem ir jārisina visi 

iesaldētie konflikti, lai palielinātu atbalstu 

konflikta skartajiem iedzīvotājiem, 

iekšzemē pārvietotām personām un 

bēgļiem un pretotos trešo valstu 

destabilizācijas mēģinājumiem; prasa 

turpināt pielikt pūles, lai nodrošinātu 

Minskas vienošanās īstenošanu, un prasa, 

lai ES stabilizētu diplomātiskās un 

ekonomiskās attiecības ar Krieviju, 

pārtraucot piemērot sankcijas; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/18 

Grozījums Nr.  18 

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 

21. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

21. uzsver, ka ES ir jāuzņemas vadošā 

loma Tuvajos Austrumos un Persijas līča 

reģionā, apņēmīgi izmantojot maigo varu 

un pilnībā īstenojot visus pastāvošos 

asociācijas nolīgumus; pauž dziļu nožēlu 

par ASV valdības lēmumu pārcelt ASV 

vēstniecību Izraēlā no Telavivas uz 

Jeruzalemi; prasa, lai ES būtu 

virzītājspēks patiesa miera procesa 

atjaunošanā Tuvajos Austrumos, par 

mērķi nosakot divu valstu risinājumu; 

atkārtoti apstiprina to, ka saskaņā ar ANO 

Drošības padomes rezolūciju Nr. 2254 

ANO vadītajam Ženēvas procesam ir 

svarīgākā nozīme Sīrijas konflikta 

risināšanā; pauž nosodījumu par Krievijas 

un Irānas atbalstu B. Asada režīmam un 

viņa kara noziegumiem un noziegumiem 

pret cilvēci un prasa ES un tās dalībvalstīm 

veikt visu, kas ir to spēkos, lai izbeigtu pret 

Sīrijas iedzīvotājiem vērstos noziegumus 

un — vēl jo vairāk — ķīmisko ieroču 

izmantošanu pret viņiem; 

21. uzsver, ka ES ir jāuzņemas vadošā 

loma Tuvajos Austrumos un Persijas līča 

reģionā, apņēmīgi izmantojot maigo varu 

un pilnībā īstenojot visus pastāvošos 

asociācijas nolīgumus; ņem vērā, ka ES 

par mērķi ir noteikusi divu valstu 

risinājumu; atkārtoti apstiprina to, ka 

saskaņā ar ANO Drošības padomes 

rezolūciju Nr. 2254 ANO vadītajam 

Ženēvas procesam ir svarīgākā nozīme 

Sīrijas konflikta risināšanā; pauž 

nosodījumu par jebkādu atbalstu 

vadošajām konfliktējošajām pusēm Sīrijā 
un viņu kara noziegumiem un 

noziegumiem pret cilvēci un prasa ES un 

tās dalībvalstīm veikt visu, kas ir to spēkos, 

lai izbeigtu pret Sīrijas iedzīvotājiem 

vērstos noziegumus un — vēl jo vairāk — 

ķīmisko ieroču izmantošanu pret viņiem; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/19 

Grozījums Nr.  19 

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 

23. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

23. pēc nesenajām prezidenta un 

parlamenta vēlēšanām Latīņamerikā 

atkārtoti apstiprina savu apņemšanos 

turpināt veidot ciešas attiecības ar šī 

reģiona valstīm un veicināt demokrātijas, 

tiesiskuma un cilvēktiesību aizsardzību kā 

pamatu ciešākai integrācijai un sadarbībai; 

pauž nopietnas bažas par demokrātijas, 

cilvēktiesību un tiesiskuma neievērošanu 

Kubā, Nikaragvā un Venecuēlā; ar bažām 

norāda uz vēlēšanu norisēm Brazīlijā un 

pauž cerību, ka jaunā valdība saglabās 

virzību uz demokrātiju un tiesiskumu; 

atzinīgi vērtē visu Kolumbijas miera 

procesā iesaistīto pušu centienus; atkārtoti 

pauž pilnīgu atbalstu šim miera procesam 

un tā efektīvai īstenošanai; 

23. pēc nesenajām prezidenta un 

parlamenta vēlēšanām Latīņamerikā 

atkārtoti apstiprina savu apņemšanos 

turpināt veidot ciešas attiecības ar šī 

reģiona valstīm un veicināt demokrātijas, 

tiesiskuma un cilvēktiesību aizsardzību kā 

pamatu ciešākai integrācijai un sadarbībai; 

pauž nopietnas bažas par demokrātijas, 

cilvēktiesību un tiesiskuma neievērošanu 

Kubā, Nikaragvā un Venecuēlā; ņem vērā 

vēlēšanu norises Brazīlijā; atzinīgi vērtē 

visu Kolumbijas miera procesā iesaistīto 

pušu centienus; atkārtoti pauž pilnīgu 

atbalstu šim miera procesam un tā efektīvai 

īstenošanai; 

Or. en 

 

 


