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14.10.2020 A9-0020/1

Grozījums Nr. 1
Özlem Demirel
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0020/2020
Sven Mikser
Ieteikums PV/AP un Padomei attiecībā uz Kodolieroču neizplatīšanas līguma (KNL) 2020. 
gada pārskatīšanas procesa sagatavošanu, kodolieroču kontroli un kodolatbruņošanās 
iespējām
(2020/2004(INI))

Ieteikuma priekšlikums
1. punkts – (v) apakšpunkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

(v) uzsvērt NATO valstu ieguldījumu, 
ko tās ir devušas, pildot KNL paredzētās 
saistības attiecībā uz kodolieroču krājumu 
samazināšanu par 95 % kopš Aukstā kara 
beigām, kodolieroču mērķu noņemšanu, 
trauksmes statusa samazināšanu un 
kodolieroču nozīmes aizsardzībā 
samazināšanu; aicināt NATO un citas KNL 
dalībvalstis turpināt centienus samazināt 
kodolieročus pilnīgā saskaņā ar minēto 
līgumu, pamatojoties uz pakāpenisku 
pieeju, kas veicina starptautisko stabilitāti 
un drošību;

(v) uzsvērt NATO valstu un Krievijas 
ieguldījumu, ko tās ir devušas, pildot KNL 
paredzētās saistības attiecībā uz savu 
kodolieroču krājumu būtisku 
samazināšanu kopš Aukstā kara beigām, 
kodolieroču mērķu noņemšanu, trauksmes 
statusa samazināšanu un to nozīmes 
aizsardzībā samazināšanu; aicināt abas 
puses un citas KNL dalībvalstis turpināt 
centienus samazināt kodolieročus pilnīgā 
saskaņā ar minēto līgumu, pamatojoties uz 
pakāpenisku pieeju, kas veicina 
starptautisko stabilitāti un drošību;

Or. en
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14.10.2020 A9-0020/2

Grozījums Nr. 2
Marc Botenga
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0020/2020
Sven Mikser
Ieteikums PV/AP un Padomei attiecībā uz Kodolieroču neizplatīšanas līguma (KNL) 2020. 
gada pārskatīšanas procesa sagatavošanu, kodolieroču kontroli un kodolatbruņošanās 
iespējām
(2020/2004(INI))

Ieteikuma priekšlikums
1.(v)a punkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

 (v)a atgādināt, ka saskaņā ar NATO 
nolīgumu aptuveni 150 B61 kodolieroči 
tiek glabāti piecās ASV militārajās bāzēs, 
kas izveidotas ES dalībvalstīs (Kleine 
Brogel Beļģijā, Büchel Vācijā, Aviano un 
Ghedi-Torre Itālijā un Volkel 
Nīderlandē); aicina šīs dalībvalstis lūgt 
nekavējoties izvest šos ieročus no to 
teritorijas;

Or. en
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14.10.2020 A9-0020/3

Grozījums Nr. 3
Özlem Demirel, Sandra Pereira
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0020/2020
Sven Mikser
Ieteikums PV/AP un Padomei attiecībā uz Kodolieroču neizplatīšanas līguma (KNL) 2020. 
gada pārskatīšanas procesa sagatavošanu, kodolieroču kontroli un kodolatbruņošanās 
iespējām
(2020/2004(INI))

Ieteikuma priekšlikums
1. (w) punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

(w) ņemt vērā to, ka 122 valstis 
pieņēma TPNW, kuru patlaban ir 
parakstījušas 80 un ratificējušas 35 valstis, 
un ka tas ir apliecinājums vēlmei panākt 
mērķi — no kodolieročiem brīvu pasauli; 
uzsvērt, ka kodolatbruņošanos nevar 
nošķirt no kolektīvās drošības un to var 
panākt, tikai ņemot vērā stratēģisko 
kontekstu, un ka tai ir jābūt daļai no 
pakāpeniska procesa, kas garantē visu 
cilvēku neierobežotu drošību, vienlaikus 
novēršot jebkādu jaunu bruņošanās 
sacensību; atgādināt, ka Skaldmateriālu 
ražošanas aizlieguma līgums kā viens no 
kodolieroču arsenāla kvantitatīvas izveides 
novēršanas faktoriem ir ļoti svarīgs un 
neatsverams solis ceļā uz pasauli, kas ir 
brīva no kodolieročiem;

(w) ņemt vērā to, ka 122 valstis 
pieņēma TPNW, kuru patlaban ir 
parakstījušas 84 un ratificējušas 46 valstis, 
un ka tas ir apliecinājums vēlmei panākt 
mērķi — no kodolieročiem brīvu pasauli; 
norādīja, ka tas, ka TPNW ratificēs vēl 
četras Apvienoto Nāciju Organizācijas 
dalībvalstis, ļaus tam stāties spēkā; 
uzsvērt, ka kodolatbruņošanos ir jāīsteno, 
ietverot pakāpenisku procesu, kas garantē 
visu cilvēku neierobežotu drošību, 
vienlaikus novēršot jebkādu jaunu 
bruņošanās sacensību; atgādināt, ka 
Skaldmateriālu ražošanas aizlieguma 
līgums kā viens no kodolieroču arsenāla 
kvantitatīvas izveides novēršanas faktoriem 
ir ļoti svarīgs un neatsverams solis ceļā uz 
pasauli, kas ir brīva no kodolieročiem; 
mudināt visas ES dalībvalstis parakstīt un 
ratificēt TPNW;

Or. en
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14.10.2020 A9-0020/4

Grozījums Nr. 4
Marc Botenga
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0020/2020
Sven Mikser
Ieteikums PV/AP un Padomei attiecībā uz Kodolieroču neizplatīšanas līguma (KNL) 2020. 
gada pārskatīšanas procesa sagatavošanu, kodolieroču kontroli un kodolatbruņošanās 
iespējām
(2020/2004(INI))

Ieteikuma priekšlikums
1.(z)a punkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

 (z)a paust nožēlu par to, ka Izraēla 
joprojām nav ratificējusi KNL, un atsakās 
no pārredzamības attiecībā uz savu 
kodolieroču arsenālu; uzskatīt to par 
nopietnu apdraudējumu mieram un 
stabilitātei reģionā, jo tas var izraisīt 
kodolieroču sacensību Tuvajos 
Austrumos; aicināt Izraēlu nekavējoties 
ratificēt KNL, atklāt informāciju par 
saviem kodolieroču krājumiem un sākt 
sava arsenāla demontāžu;

Or. en
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14.10.2020 A9-0020/5

Grozījums Nr. 5
Özlem Demirel
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0020/2020
Sven Mikser
Ieteikums PV/AP un Padomei attiecībā uz Kodolieroču neizplatīšanas līguma (KNL) 2020. 
gada pārskatīšanas procesa sagatavošanu, kodolieroču kontroli un kodolatbruņošanās 
iespējām
(2020/2004(INI))

Ieteikuma priekšlikums
1.(a)a punkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

 (a)a aicina Eiropā izveidot zonu, kas 
būtu brīva no masu iznīcināšanas 
ieročiem; īpaši mudina Francijas un 
Apvienotās Karalistes valdības likvidēt to 
kodolieročus; mudina ASV valdību izvest 
no Eiropas teritorijas taktiskos 
kodolieročus un Krievijas Federācijas 
valdību neizvietot savus kodolieročus tās 
teritorijas rietumdaļā vai tos no turienes 
izvākt, ja tie ir izvietoti; prasa izbeigt visus 
ES dalībvalstu un ASV/NATO 
kodolieroču kopīgas izmantošanas 
nolīgumus;

Or. en


