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8.1.2020 A9-0054/4

Grozījums Nr. 4
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Anne-Sophie 
Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0054/2019
David McAllister
Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu
(2019/2136(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
Ja apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 Ja. tā kā Amerikas Savienoto Valstu 
īstenotā ārpolitika, jo īpaši Donald Trump 
prezidentūras laikā, ir izpostījusi 
multilaterālisma un tiesiskuma pamatus 
un saasinājusi spriedzi, kas virza pasauli 
un Eiropu tuvāk kara robežai;

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0054/2019
David McAllister
Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu
(2019/2136(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā neviena dalībvalsts nav 
spējīga individuāli risināt nevienu no 
Eiropas kontinentā un tā tuvākajā apkārtnē 
vērojamajām mūsdienu problēmām; tā kā 
būtu jāievēro un jāgarantē dalībvalstu 
vienlīdzības princips ES ārpolitikas un 
drošības politikas un darbību izstrādē; tā kā 
būtu jāievēro valstu parlamentu 
prerogatīvas to valsts ārpolitikas un 
drošības politikas jomā; tā kā vērienīgai, 
uzticamai un efektīvai kopējai ārpolitikai 
jābūt balstītai uz pienācīgiem finanšu 
resursiem un savlaicīgu un izlēmīgu ES 
rīcību; tā kā ES ārpolitikas instrumenti ir 
jāizmanto konsekventāk un saskaņotāk;

G. tā kā neviena dalībvalsts nav 
spējīga individuāli risināt nevienu no 
Eiropas kontinentā un tā tuvākajā apkārtnē 
vērojamajām mūsdienu problēmām; tā kā 
būtu jāievēro un jāgarantē dalībvalstu 
vienlīdzības princips ES ārpolitikas un 
drošības politikas un darbību izstrādē; tā kā 
būtu jāievēro valstu parlamentu 
prerogatīvas to valsts ārpolitikas un 
drošības politikas jomā; tā kā atgādina, ka 
nevienai dalībvalstij, kandidātvalstij vai 
partnervalstij nevar uzspiest ārpolitikas 
nostāju vai rīcību pret tās gribu un 
attiecīgās valsts tautas demokrātisku 
vienprātību un parlamentārajiem 
lēmumiem; tā kā uzskata, ka ir jāievēro un 
jāgarantē dalībvalstu vienlīdzība ES 
ārpolitikas un drošības politikas un 
darbību izstrādē; tā kā uzsver, ka ir 
jāievēro valstu parlamentu prerogatīvas to 
valsts ārpolitikas un drošības politikas 
jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 6
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0054/2019
David McAllister
Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu
(2019/2136(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. pauž nožēlu par to, ka Amerikas 
Savienotās Valstis pakāpeniski atsakās no 
saistībām daudzpusējas pasaules kārtības 
nodrošināšanā, proti, par to izstāšanos no 
Parīzes nolīguma, Kopīgā visaptverošā 
rīcības plāna, ANO Cilvēktiesību padomes 
un UNESCO un par to lēmumu apturēt 
finansējuma piešķiršanu ANO Palīdzības 
un darba aģentūrai Palestīnas bēgļiem 
Tuvajos Austrumos (UNRWA); stingri 
atbalsta to, lai KVRP saglabātu un lai visas 
tā puses to pilnībā īstenotu kā neatņemamu 
pasaules daudzpusējās kārtības un ieroču 
neizplatīšanas režīma daļu un saistībā ar to, 
lai veicinātu reģionālo drošību Tuvajos 
Austrumos; noraida to, ka Amerikas 
Savienotās Valstis vienpusēji un 
eksteritoriāli piemēro jaunas sankcijas kopš 
to izstāšanās no KVRP, jo tā ir būtiska 
iejaukšanās ES likumīgajās ekonomiskajās 
un ārpolitikas interesēs; prasa ES un tās 
dalībvalstīm stiprināt savu vienotību, 
atturēšanas spēju un noturību pret trešo 
valstu sekundārām sankcijām un būt 
gatavai pieņemt pretpasākumus pret 
jebkuru valsti, kas kaitē ES likumīgajām 
interesēm, izmantojot sekundārās 
sankcijas;

4. pauž nožēlu par to, ka Amerikas 
Savienotās Valstis pakāpeniski atsakās no 
saistībām daudzpusējas pasaules kārtības 
nodrošināšanā, proti, par to izstāšanos no 
Parīzes nolīguma, Kopīgā visaptverošā 
rīcības plāna, ANO Cilvēktiesību padomes 
un UNESCO un par to lēmumu apturēt 
finansējuma piešķiršanu ANO Palīdzības 
un darba aģentūrai Palestīnas bēgļiem 
Tuvajos Austrumos (UNRWA); stingri 
atbalsta to, lai KVRP saglabātu un lai visas 
tā puses to pilnībā īstenotu kā neatņemamu 
pasaules daudzpusējās kārtības un ieroču 
neizplatīšanas režīma daļu un saistībā ar to, 
lai veicinātu reģionālo drošību Tuvajos 
Austrumos; noraida to, ka Amerikas 
Savienotās Valstis vienpusēji un 
eksteritoriāli piemēro jaunas sankcijas kopš 
to izstāšanās no KVRP, jo tā ir būtiska 
iejaukšanās ES likumīgajās ekonomiskajās 
un ārpolitikas interesēs; prasa ES un tās 
dalībvalstīm stiprināt savu vienotību, 
atturēšanas spēju un noturību pret trešo 
valstu sekundārām sankcijām un būt 
gatavai pieņemt pretpasākumus pret 
jebkuru valsti, kas kaitē ES likumīgajām 
interesēm, izmantojot sekundārās 
sankcijas; stingri nosoda ASV militāro 
spēku 2020. gada janvārī Irākā pēc ASV 
prezidenta Donald Trump rīkojuma 
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īstenoto nelikumīgo uzbrukumu, kā 
rezultātā tika nogalināts Irānas ģenerālis 
Qasem Soleimani, būtiski saasinot 
spriedzi starp Vašingtonu un Teherānu; 
pauž dziļas bažas par to, ka minētais 
saasinājums varētu vēl vairāk apdraudēt 
multilaterālismu, starptautiskās tiesības, 
tiesiskumu, demokrātiju, cilvēktiesību 
ievērošanu, pamatbrīvības, brīvu un 
godīgu tirdzniecību un konfliktu 
nevardarbīgu risināšanu, radot sajukumu 
šajās jomās; uzsver, ka ES attiecībā uz 
Irānu būtu jāīsteno neatkarīga politika, 
kas balstīta uz dialogu, tirdzniecību, 
atbruņošanos un sadarbību;

Or. en
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Grozījums Nr. 7
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Anne-Sophie Pelletier, Miguel 
Urbán Crespo
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0054/2019
David McAllister
Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu
(2019/2136(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 4.a uzsver, ka ES un tās dalībvalstīm 
ir nepieciešama jauna stratēģija, lai 
pārvarētu transatlantiskos priekšstatus 
par kopējām interesēm un 
tradicionālajiem sabiedrotajiem, un ir 
jānodrošina ES stratēģiskā autonomija; 
turklāt uzsver, ka debatēs par stratēģisko 
autonomiju būtu nevis jākoncentrējas uz 
militārajiem aspektiem, bet gan jāapspriež 
jautājumi par to, kā ES un tās dalībvalstis 
var uzlabot savu spēju suverēni rīkoties 
starptautiskajā arēnā, nepadoties trešo 
valstu ekonomiskajam un politiskajam 
spiedienam un sadarboties ar partneriem 
pēc savas izvēles;

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu Pineda, Emmanuel 
Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Özlem Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel 
Urbán Crespo
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0054/2019
David McAllister
Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu
(2019/2136(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atkārtoti uzsver steidzamo 
nepieciešamību stiprināt ES izturētspēju un 
neatkarību, pastiprinot KĀDP, kuras 
mērķis ir nodrošināt mieru, reģionālo un 
starptautisko drošību, cilvēktiesības, 
sociālo taisnīgumu, pamatbrīvības un 
tiesiskumu ES, tās kaimiņvalstīs un visā 
pasaulē; uzsver, ka ES uzticamība pasaulē 
ir atkarīga no tā, vai šos principus aizsargā 
un ievēro; uzskata, ka šai pastiprinātajai 
KĀDP vajadzētu būt saskaņotākai, 
ietverot ne tikai tradicionālo maigo varu, 
bet arī spēcīgu KDAP, efektīvu sankciju 
politiku un pārrobežu sadarbību 
pretterorisma jomā; atkārtoti aicina ātri 
pieņemt ES cilvēktiesību sankciju 
mehānismu (t. i., ES paredzētu 
“Magņitska likuma” versiju), kas ļautu 
mērķtiecīgi piemērot sankcijas personām, 
kuras ir līdzatbildīgas par smagiem 
cilvēktiesību pārkāpumiem;

8. atkārtoti uzsver steidzamo 
nepieciešamību stiprināt ES izturētspēju un 
neatkarību, ieviešot jaunu KĀDP, kuras 
mērķis ir nodrošināt mieru, reģionālo un 
starptautisko drošību, cilvēktiesības, 
sociālo taisnīgumu, pamatbrīvības un 
tiesiskumu ES, tās kaimiņvalstīs un visā 
pasaulē; uzsver, ka ES uzticamība pasaulē 
ir atkarīga no tā, vai šos principus aizsargā 
un ievēro; uzskata, ka sankciju politika ir 
izrādījusies neefektīva un neproduktīva 
un ka tā tieši vai netieši ietekmē 
civiliedzīvotājus un sabiedrību kopumā;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/9

Grozījums Nr. 9
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0054/2019
David McAllister
Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu
(2019/2136(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
28.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 28.a atgādina, ka LES 41. panta 2. 
punktā ir aizliegts no ES budžeta finansēt 
darbības izdevumus, kuri radušies 
operācijās, kas skar militārus vai 
aizsardzības aspektus;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/10

Grozījums Nr. 10
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0054/2019
David McAllister
Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu
(2019/2136(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
30.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 30.a pauž nopietnas bažas par to, ka 
2021.-2027. gadam ierosinātie finanšu 
instrumenti neatbilst Eiropas Parlamenta 
prasībām attiecībā uz Eiropas Parlamenta 
un valstu parlamentu īstenotu stabilu 
demokrātisku un pārredzamu pārbaudi, 
kas minēta tā 2018. gada 18. aprīļa 
ziņojumā par ES ārējās finansēšanas 
instrumentu īstenošanu: vidusposma 
novērtēšana 2017. gadā un turpmākā 
struktūra pēc 2020. gada1; prasa 
pastiprināt parlamentārās kontroles un 
pārbaudes procedūras attiecībā uz visiem 
ārējās finansēšanas instrumentiem; prasa 
uzlabot finansēšanas instrumentu 
īstenošanas pārredzamību, izveidojot 
publiskie pieejamu, vienotu, kopēju un 
pārredzamu projektu un darbību 
datubāzi;
______________________________
1 OV C 390, 18.11.2019., 76. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Emmanuel Maurel, 
Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem Demirel, Anne-Sophie Pelletier, 
Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0054/2019
David McAllister
Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu
(2019/2136(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
57.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 57.a uzsver, ka ES KĀDP vajadzētu būt 
vērstai uz starptautiskas nestabilitātes un 
destabilizējošu konfliktu pamatcēloņu, 
piemēram, nabadzības, nevienlīdzības, 
ekonomisko iespēju un izglītības 
pieejamības neesamības, sociālās 
atstumtības, bruņotu konfliktu, 
nedemokrātiskas un neefektīvas 
pārvaldības, korupcijas un klimata 
pārmaiņu, novēršanu;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/12

Grozījums Nr. 12
Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu Pineda, Marisa 
Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0054/2019
David McAllister
Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu
(2019/2136(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
57.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 57.b mudina ES un visas tās 
dalībvalstis parakstīt Līgumu par 
kodolieroču aizliegšanu un uzņemties 
politisko vadību daudzpusējā 
kodolatbruņošanās procesā; uzsver, ka 
militāra deeskalācija un atbruņošanās ir 
svarīgi pasaules un Eiropas drošības 
stūrakmeņi;

Or. en


