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5.12.2018 A8-0392/23 

Grozījums Nr.  23 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0392/2018 

David McAllister 

Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu 

(2018/2097(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. aicina EĀDD, Komisiju, Padomi un 

dalībvalstis rīkoties stratēģiski, īstenojot 

integrētu pieeju un izmantojot visus rīcībā 

esošos līdzekļus, tostarp tirdzniecību, 

attīstību, diplomātiskus, civilus un 

militārus kopējās drošības un aizsardzības 

politikas (KDAP) instrumentus, kā arī 

stratēģisko komunikāciju un publisko 

diplomātiju, lai stiprinātu ES ģeopolitisko 

ietekmi un kopējo tēlu pasaulē un 

aizsargātu tās intereses, tostarp stiprinot 

ES ekonomisko suverenitāti un 

stratēģisko autonomiju; uzsver, ka papildu 

nozīme šajā procesā var būt diplomātijai 

vides, kultūras, akadēmiskās darbības jomā 

un cita veida alternatīvajai diplomātijai; 

8. aicina EĀDD, Komisiju, Padomi un 

dalībvalstis rīkoties stratēģiski, īstenojot 

integrētu pieeju un izmantojot visus rīcībā 

esošos līdzekļus, tostarp tirdzniecību, 

attīstību, diplomātiskus, civilus un 

militārus kopējās drošības un aizsardzības 

politikas (KDAP) instrumentus, kā arī 

stratēģisko komunikāciju un publisko 

diplomātiju, lai stiprinātu ES ieguldījumu 

starptautiskajā drošībā, stabilitātē un 

mierā; uzsver, ka papildu nozīme šajā 

procesā var būt diplomātijai vides, 

kultūras, akadēmiskās darbības jomā un 

cita veida alternatīvajai diplomātijai; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/24 

Grozījums Nr.  24 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE 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 KDAP Savienība 

savā rīcībā var iegūt arī efektīvu militāru 

instrumentu un tai ir iespēja sniegt 

būtisku ieguldījumu starptautiskajā 

drošībā un stabilitātē; uzsver, ka ir 

ārkārtīgi svarīgi izstrādāt visaptverošas 

politiskas stratēģijas attiecībā uz 

notiekošajiem bruņotajiem konfliktiem; 

uzskata, ka saskaņā ar Līgumu un 

attiecīgajām Savienības koncepcijām un 

stratēģijām militāro KDAP var izmantot 

tikai kā daļu no plašākas politiskās 

stratēģijas attiecībā uz konfliktu; uzsver, 

ka ir ievērojami jāstiprina militārā KDAP, 

likvidējot ad hoc struktūras un padarot 

dalībvalstu bruņoto spēku sadarbību 

pastāvīgu gadījumos, kad ir nepieciešams 

izpildīt Līgumā izklāstītos militāros 

uzdevumus; turklāt prasa, strādājot pie 

militāro spēju uzlabošanas, panākt, lai 

resursu apvienošana un koplietošana 

kļūtu par ierastu lietu, nevis izņēmumu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/25 

Grozījums Nr.  25 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0392/2018 

David McAllister 

Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu 

(2018/2097(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

24.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 24.a uzskata, ka vēlamajam Savienības 

politikas risinājumam, reaģējot uz 

jauniem riskiem, konfliktiem un 

apdraudējumiem, arī turpmāk vajadzētu 

būt civilam risinājumam; pauž dziļu 

nožēlu par to, ka salīdzinājumā ar 

pašreizējo finanšu plānu 2021.–

2027. gada DFS būtiski — aptuveni par 

divām trešdaļām — ir samazināts 

pieejamais finansējums civilo konfliktu 

novēršanai un miera veidošanai; mudina 

EĀDD un Komisiju pārskatīt šo nostāju 

un nākamajā DFS paredzēt divas reizes 

lielākus ieguldījumus civilo konfliktu 

novēršanai; turklāt prasa ievērojami 

stiprināt civilo KDAP arī operatīvajā ziņā; 

atgādina, ka saskaņā ar Līgumu, civilās 

KDAP uzdevums ir pārvaldīt krīzes un 

stabilizēt iestādes nestabilās valstīs pēc 

konfliktiem, nevis pārvaldīt migrāciju; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/26 

Grozījums Nr.  26 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0392/2018 

David McAllister 

Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu 

(2018/2097(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

25. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

25. atzinīgi vērtē ciešāku ES 

dalībvalstu sadarbību aizsardzības jomā un 

pasākumus, kas veikti, lai palielinātu ES 

militāro autonomiju, proti, ES militārajām 

apmācības misijām paredzētā Eiropas 

vienotā vadības centra izveidi Briselē un 

šķēršļu likvidēšanu ES kaujas grupu 

izvietošanā; uzskata, ka pastāvīgās 

strukturētās sadarbības (PESCO) izveide 

aizsardzības projektu īstenošanai un 

koordinētā ikgadējā pārskata par 

aizsardzību (CARD) ieviešana palīdzēs 

dalībvalstīm padziļināt sadarbību 

aizsardzības jomā un efektīvāk tērēt 

aizsardzības budžetu; atzinīgi vērtē PV/AP 

priekšlikumu par Eiropas Miera 

nodrošināšanas fondu un jauno satvaru 

civilajām KDAP misijām, kā arī 

apņemšanos turpināt darbu pie militārās 

mobilitātes nodrošināšanas, lai veicinātu 
Eiropas stratēģiskās autonomijas 

sasniegšanu, tostarp izmantojot Eiropas 

intervences iniciatīvu; uzskata, ka 

spēcīgas aizsardzības rūpniecības attīstība 

stiprina ES tehnoloģisko neatkarību, 

tostarp veicinot kiberdrošības ražojumu 

vienoto tirgu, attiecībā uz kuru ir 

jāpalielina ES spējas; 

25. atzinīgi vērtē ciešāku ES 

dalībvalstu sadarbību aizsardzības jomā un 

pasākumus, kas veikti, lai stiprinātu 

KDAP, proti, ES militārajām apmācības 

misijām paredzētā Eiropas vienotā vadības 

centra izveidi Briselē un šķēršļu 

likvidēšanu ES kaujas grupu izvietošanā; 

uzskata, ka pastāvīgās strukturētās 

sadarbības (PESCO) izveide aizsardzības 

projektu īstenošanai un koordinētā ikgadējā 

pārskata par aizsardzību (CARD) ieviešana 

palīdzēs dalībvalstīm padziļināt sadarbību 

aizsardzības jomā un efektīvāk tērēt 

aizsardzības budžetu; atzinīgi vērtē PV/AP 

priekšlikumu par Eiropas Miera 

nodrošināšanas fondu un jauno satvaru 

civilajam KDAP paktam; uzskata, ka 

efektīvas sadarbības attīstībai Eiropas 

aizsardzības rūpniecībā piemīt potenciāls 

stiprināt un radīt militārajām KDAP 

operācijām vajadzīgās spējas, tostarp 

kiberdrošības ražojumus; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/27 

Grozījums Nr.  27 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0392/2018 

David McAllister 

Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu 

(2018/2097(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

26. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

26. uzskata, ka spēja nosūtīt civilos 

ekspertus un militāros spēkus uz konfliktu 

vietām visā pasaulē, lai veicinātu mieru un 

stabilitāti, ir būtisks priekšnoteikums tam, 

lai kļūtu par ticamu politisku spēku, kas 

spēj strukturēt bruņoto konfliktu 

novēršanu, miera līgumu izpildi un 

nestabilo pēckonflikta situāciju 

stabilizāciju; aicina EĀDD un dalībvalstis 

attīstīt pietiekamas civilās un militārās 

spējas, aptverot visu zemes, gaisa, 

kosmosa, jūras un kiberiespēju klāstu, un 

strādāt pie juridiski saistoša instrumenta 

par pilnīgi autonomu ieroču sistēmām, lai 

aizstāvētu Līgumā noteiktos mērķus; 

uzsver Eiropas Savienības un NATO 

pašreizējās sadarbības nozīmi, kā uzsvērts 

ES globālajā stratēģijā un ES un NATO 

kopīgajā deklarācijā; uzsver, ka, turpinot 

veidot aizsardzības savienību, būtu 

jāpapildina ES ārējo attiecību mērķi; 

26. uzskata, ka spēja nosūtīt civilos 

ekspertus un militāros spēkus uz konfliktu 

vietām visā pasaulē, lai veicinātu mieru un 

stabilitāti, ir būtisks priekšnoteikums tam, 

lai kļūtu par ticamu politisku spēku, kas 

spēj strukturēt bruņoto konfliktu 

novēršanu, miera līgumu izpildi un 

nestabilo pēckonflikta situāciju 

stabilizāciju; aicina EĀDD un dalībvalstis 

attīstīt pietiekamas civilās un militārās 

spējas, aptverot visu zemes, gaisa, 

kosmosa, jūras un kiberiespēju klāstu, un 

strādāt pie juridiski saistoša instrumenta, ar 

ko tiek aizliegtas pilnīgi autonomu ieroču 

sistēmas, lai aizstāvētu Līgumā noteiktos 

mērķus; uzsver Eiropas Savienības un 

NATO pašreizējās sadarbības nozīmi, kā 

uzsvērts ES globālajā stratēģijā un ES un 

NATO kopīgajā deklarācijā; uzsver, ka, 

turpinot veidot aizsardzības savienību, būtu 

jāpapildina ES ārējo attiecību mērķi; 

Or. en 

 

 


