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5.12.2018 A8-0392/20 

Grozījums Nr.  20 

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 

24. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

24. uzskata, ka ar maigo varu un 

institucionālo attīstību, lai cik svarīgas tās 

arī nebūtu, nepietiek, lai ietekmētu pasauli, 

kurā aizvien lielāku nozīmi gūst spēka 

politika un stingrā vara; uzskata, ka ES 

ārpolitikas efektivitāte galu galā lielā mērā 

būs atkarīga no stingrās un maigās varas 

instrumentu efektīvas kombinācijas, tostarp 

atklāta dialoga, tās spējas rādīt piemēru un 

tās atbalstam izmantojamiem resursiem 

un spējām, tostarp pietiekamiem finanšu 

resursiem, efektīva multilaterālisma, 

maigās varas un ticamas stingrās varas 

kombinācijas, militāro spēju apvienošanas 

un dalībvalstu gatavības nodot lēmumu 

pieņemšanu šajā jomā, kā arī sadarboties ar 

NATO dalībvalstīm un citām līdzīgi 

domājošām valstīm; 

24. uzskata, ka ar maigo varu un 

institucionālo attīstību, lai cik svarīgas tās 

arī nebūtu, nepietiek, lai ietekmētu pasauli, 

kurā aizvien lielāku nozīmi gūst spēka 

politika un stingrā vara; uzskata, ka ES 

ārpolitikas efektivitāte galu galā lielā mērā 

būs atkarīga no stingrās un maigās varas 

instrumentu efektīvas kombinācijas, tostarp 

atklāta dialoga, tās spējas rādīt piemēru bez 

EĀDD milzīgās birokrātijas, efektīva 

multilaterālisma, maigās varas un ticamas 

stingrās varas kombinācijas un dalībvalstu 

gatavības koordinēt lēmumu pieņemšanu 

šajā jomā, kā arī sadarboties ar NATO 

dalībvalstīm un citām līdzīgi domājošām 

valstīm; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/21 

Grozījums Nr.  21 

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 

27. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

27. uzsver, ka jaunu formātu, 

piemēram, ES Drošības padomes, izstrāde, 

ko atbalstīja kanclere Angela Merkele un 

prezidents Emanuēls Makrons, un jauni 

veidi, kā nodrošināt ciešāku koordināciju 

Eiropas Savienībā un ar starptautiskajām 

iestādēm, varētu veicināt efektīvāku 

lēmumu pieņemšanas procesu KĀDP 

jomā; uzskata, ka vienlaikus ar šo struktūru 

izveidi ir jāattīsta mehānismi to 

demokrātiskas kontroles nodrošināšanai; 

27. uzsver, ka jaunu formātu, 

piemēram, ES Drošības padomes, izstrāde 

un jauni veidi, kā nodrošināt ciešāku 

koordināciju Eiropas Savienībā un ar 

starptautiskajām iestādēm, varētu veicināt 

efektīvāku lēmumu pieņemšanas procesu 

KĀDP jomā; uzskata, ka vienlaikus ar šo 

struktūru izveidi ir jāattīsta mehānismi to 

demokrātiskas kontroles nodrošināšanai, 

dalībvalstīm pieņemot lēmumus 

vienprātīgi un ar valstu parlamentu 

piekrišanu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/22 

Grozījums Nr.  22 

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 

28. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

28. atbalsta Eiropas Savienībā 

notiekošās debates par jaunajiem 

formātiem, tostarp Komisijas 

priekšsēdētāja Ž. K. Junkera 

priekšlikumu, ar kuru viņš nāca klajā 

savā 2018. gada 12. septembra runā par 

stāvokli Savienībā, noteiktās KĀDP 

jomās, kurās šobrīd saskaņā ar Līgumiem 

ir nepieciešama vienprātība, proti, jomās, 

kas saistītas ar cilvēktiesību jautājumiem, 

sankcijām un civilajām misijām, pāriet uz 

kvalificēta vairākuma balsošanu; mudina 

dalībvalstis izpētīt iespējas, kā KĀDP un 

KDAP jomā varētu rīkoties efektīvāk; 

uzskata, ka, izmantojot kvalificēta 

vairākuma balsošanu, ES varētu rīkoties 

apņēmīgāk, ātrāk un efektīvāk; aicina 

Eiropadomi sākt šo iniciatīvu, izmantojot 

pārejas klauzulu (LES 31. panta 

3. punkts); plašāku debašu satvarā par 

kvalificēta balsu vairākuma izmantošanu 

ES politikas jomās mudina Eiropadomi 

apsvērt iespēju kvalificēta vairākuma 

balsošanu paplašināt, piemērojot to citās 

KĀDP jomās; atzīst nepieciešamību 

meklēt radošus risinājumus turpmākai 

sadarbībai starp Eiropas Savienību un 

Apvienoto Karalisti KĀDP un KDAP 

jomā, ņemot vērā principus, kas noteikti 

Parlamenta 2018. gada 14. marta 

rezolūcijā par vadlīnijām ES un 

svītrots 
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Apvienotās Karalistes turpmāko attiecību 

satvara veidošanai; 

Or. en 

 

 


