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14.10.2020 A9-0020/20

Grozījums Nr. 20
Mounir Satouri
Verts/ALE grupas vārdā
Özlem Demirel, Brando Benifei, Karen Melchior

Ziņojums A9-0020/2020
Sven Mikser
Ieteikums Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam/ Savienības Augstajam 
pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos attiecībā uz Kodolieroču neizplatīšanas 
līguma (KNL) 2020. gada pārskatīšanas procesa sagatavošanu, kodolieroču kontroli un 
kodolatbruņošanās iespējām
(2020/2004(INI))

Ieteikuma priekšlikums
10.a norāde (jauna)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Līgumu par 
kodolieroču aizliegšanu (TPNW), kas 
pieņemts Apvienoto Nāciju Organizācijā 
2017. gada 7. jūlijā un atvērts 
parakstīšanai 2017. gada 20. septembrī,

Or. en
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14.10.2020 A9-0020/21

Grozījums Nr. 21
Mounir Satouri
Verts/ALE grupas vārdā
Özlem Demirel, Brando Benifei, Karen Melchior

Ziņojums A9-0020/2020
Sven Mikser
Ieteikums Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam/ Savienības Augstajam 
pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos attiecībā uz Kodolieroču neizplatīšanas 
līguma (KNL) 2020. gada pārskatīšanas procesa sagatavošanu, kodolieroču kontroli un 
kodolatbruņošanās iespējām
(2020/2004(INI))

Ieteikuma priekšlikums
Ea apsvērums (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

Ea. tā kā ir panākts ļoti neliels 
progress attiecībā uz KNL 
kodolatbruņošanās mērķi un līdz šim 
centieni panākt KNL vispārēju 
piemērošanu ir bijuši neveiksmīgi;

Or. en
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14.10.2020 A9-0020/22

Grozījums Nr. 22
Mounir Satouri
Verts/ALE grupas vārdā
Özlem Demirel, Brando Benifei, Karen Melchior

Ziņojums A9-0020/2020
Sven Mikser
Ieteikums Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam/ Savienības Augstajam 
pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos attiecībā uz Kodolieroču neizplatīšanas 
līguma (KNL) 2020. gada pārskatīšanas procesa sagatavošanu, kodolieroču kontroli un 
kodolatbruņošanās iespējām
(2020/2004(INI))

Ieteikuma priekšlikums
Eb apsvērums (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

Eb. tā kā pastāv cerības, ka 2020. gada 
KNL pārskatīšanas konference un 
Līgums par kodolieroču aizliegšanu 
(LKA) var sekmēt 2010. gada KNL rīcības 
plāna, īpaši šajā plānā paredzēto 22 
atbruņošanās pasākumu īstenošanu;

Or. en
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14.10.2020 A9-0020/23

Grozījums Nr. 23
Mounir Satouri
Verts/ALE grupas vārdā
Özlem Demirel, Brando Benifei, Karen Melchior

Ziņojums A9-0020/2020
Sven Mikser
Ieteikums Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam/ Savienības Augstajam 
pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos attiecībā uz Kodolieroču neizplatīšanas 
līguma (KNL) 2020. gada pārskatīšanas procesa sagatavošanu, kodolieroču kontroli un 
kodolatbruņošanās iespējām
(2020/2004(INI))

Ieteikuma priekšlikums
I apsvērums

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

I. tā kā norma pret izmēģinājumiem 
atbalsta gan kodolieroču neizplatīšanas 
pīlāru, gan atbruņošanās pīlāru, tādējādi arī 
palīdzot novērst to, ka potenciālās 
kodolieroču valstis cenšas izstrādāt un 
iegādāties kodolieročus; tā kā līguma 
dalībvalstis ir apņēmušās atturēties no 
jebkāda veida kodolsprādzieniem un jaunu 
kodolieroču tehnoloģiju izmantošanas, 
kamēr nav stājies spēkā Līgums par 
kodolizmēģinājumu vispārējo aizliegumu 
(CTBT); tā kā visas kodolieroču valstis 
apņēmās bez kavēšanās ratificēt CTBT; tā 
kā visas valstis arī vienojās, ka bez 
turpmākas kavēšanās būtu jāuzsāk sarunas 
par līgumu, ar ko aizliedz skaldmateriāla 
ražošanu izmantošanai kodolieročos;

I. tā kā norma pret izmēģinājumiem 
atbalsta gan kodolieroču neizplatīšanas 
pīlāru, gan atbruņošanās pīlāru, tādējādi arī 
palīdzot novērst to, ka potenciālās 
kodolieroču valstis cenšas izstrādāt un 
iegādāties kodolieročus; tā kā līguma 
dalībvalstis ir apņēmušās atturēties no 
jebkāda veida kodolsprādzieniem un jaunu 
kodolieroču tehnoloģiju izmantošanas, 
kamēr nav stājies spēkā Līgums par 
kodolizmēģinājumu vispārējo aizliegumu 
(CTBT); tā kā 2020. gada jūnijā ASV 
amatpersonas apsprieda 
kodolizmēģinājumu atsākšanu; tā kā visas 
kodolieroču valstis apņēmās bez kavēšanās 
ratificēt CTBT; tā kā visas valstis arī 
vienojās, ka bez turpmākas kavēšanās būtu 
jāuzsāk sarunas par līgumu, ar ko aizliedz 
skaldmateriāla ražošanu izmantošanai 
kodolieročos;
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14.10.2020 A9-0020/24

Grozījums Nr. 24
Mounir Satouri
Verts/ALE grupas vārdā
Özlem Demirel, Brando Benifei

Ziņojums A9-0020/2020
Sven Mikser
Ieteikums Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam/ Savienības Augstajam 
pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos attiecībā uz Kodolieroču neizplatīšanas 
līguma (KNL) 2020. gada pārskatīšanas procesa sagatavošanu, kodolieroču kontroli un 
kodolatbruņošanās iespējām
(2020/2004(INI))

Ieteikuma priekšlikums
M apsvērums

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

M. tā kā 2020. gada pārskatīšanas 
konference notiks īpaši sarežģītos 
starptautiskās drošības apstākļos, jo nav 
gūts progress saistībā ar Korejas pussalas 
atbrīvošanu no kodolieročiem, ASV ir 
izstājusies no Kopīgā visaptverošā rīcības 
plāna (JCPOA) ar Irānu, Irāna, iespējams, 
ir veikusi pārkāpumus un Francija, 
Apvienotā Karaliste un Vācija, reaģējot uz 
šiem pārkāpumiem, ir iesniegušas oficiālas 
sūdzības, kuru rezultātā tiek uzsākts 
JCPOA strīdu izskatīšanas mehānisms, ir 
izjucis Līgums par vidējās un tuvās 
darbības rādiusa raķešu likvidāciju, kā arī 
ir nonākušas strupceļā Krievijas un ASV 
sarunas par START līguma pagarināšanu; 
tā kā šajās diskusijās vēl lielākas 
problēmas radīs domstarpību asums un 
šķelšanās apmērs starp KNL parakstījušo 
191 valsti ar kodolieročiem un bez tiem, 
izraugoties labāko pieeju kodolieroču 
samazināšanai un iznīcināšanai;

M. tā kā 2020. gada pārskatīšanas 
konference notiks īpaši sarežģītos 
starptautiskās drošības apstākļos, jo nav 
gūts progress saistībā ar Korejas pussalas 
atbrīvošanu no kodolieročiem, ASV ir 
izstājusies no Kopīgā visaptverošā rīcības 
plāna (JCPOA) ar Irānu, Irāna, iespējams, 
ir veikusi pārkāpumus un Francija, 
Apvienotā Karaliste un Vācija, reaģējot uz 
šiem pārkāpumiem, ir iesniegušas oficiālas 
sūdzības, kuru rezultātā tiek uzsākts 
JCPOA strīdu izskatīšanas mehānisms, ir 
izjucis Līgums par vidējās un tuvās 
darbības rādiusa raķešu likvidāciju, kā arī 
ir nonākušas strupceļā Krievijas un ASV 
sarunas par START līguma pagarināšanu; 
tā kā ASV izstāšanās no „Atvērto debesu“ 
līguma ir vēl vairāk iedragājusi 
kodolieroču kontroles arhitektūru un 
samazinājusi uzticības veicināšanas 
pasākumus; tā kā šajās diskusijās vēl 
lielākas problēmas radīs domstarpību 
asums un šķelšanās apmērs starp KNL 
parakstījušo 191 valsti ar kodolieročiem un 
bez tiem, izraugoties labāko pieeju 
kodolieroču samazināšanai un 
iznīcināšanai;
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14.10.2020 A9-0020/25

Grozījums Nr. 25
Mounir Satouri
Verts/ALE grupas vārdā
Özlem Demirel, Brando Benifei

Ziņojums A9-0020/2020
Sven Mikser
Ieteikums Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam/ Savienības Augstajam 
pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos attiecībā uz Kodolieroču neizplatīšanas 
līguma (KNL) 2020. gada pārskatīšanas procesa sagatavošanu, kodolieroču kontroli un 
kodolatbruņošanās iespējām
(2020/2004(INI))

Ieteikuma priekšlikums
Na apsvērums (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

Na. tā kā daudziem ir bažas par to, ka 
visās kodolieroču valstīs pieaug ar 
kodolarsenāla uzturēšanu un atjaunošanu 
saistītā budžeta apjoms un ka tiek 
izstrādāti mazāka izmēra kodolieroči un 
paplašināts to situāciju skaits, kurās tie 
varētu tikt pielietoti, un tā kā visas 
minētās situācijas sekmē ievērojami 
lielāku kodolsprādzienu varbūtību;

Or. en
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14.10.2020 A9-0020/26

Grozījums Nr. 26
Mounir Satouri
Verts/ALE grupas vārdā
Özlem Demirel, Brando Benifei

Ziņojums A9-0020/2020
Sven Mikser
Ieteikums Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam/ Savienības Augstajam 
pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos attiecībā uz Kodolieroču neizplatīšanas 
līguma (KNL) 2020. gada pārskatīšanas procesa sagatavošanu, kodolieroču kontroli un 
kodolatbruņošanās iespējām
(2020/2004(INI))

Ieteikuma priekšlikums
Pa apsvērums (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

Pa. tā kā Francijas prezidents 
Emanuels Makrons 2020. gada 
7. februāra runā par atturēšanu no 
kodolieroču izmantošanas paplašināja 
Francijas kodolieroču izmantošanas 
situāciju tvērumu, norādot, ka “Francijas 
būtiskajām interesēm tagad ir Eiropas 
dimensija”;

Or. en
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14.10.2020 A9-0020/27

Grozījums Nr. 27
Mounir Satouri
Verts/ALE grupas vārdā
Brando Benifei, Karen Melchior

Ziņojums A9-0020/2020
Sven Mikser
Ieteikums Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam/ Savienības Augstajam 
pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos attiecībā uz Kodolieroču neizplatīšanas 
līguma (KNL) 2020. gada pārskatīšanas procesa sagatavošanu, kodolieroču kontroli un 
kodolatbruņošanās iespējām
(2020/2004(INI))

Ieteikuma priekšlikums
S apsvērums

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

S. tā kā Līgumu par kodolieroču 
aizliegšanu (TPNW) 2017. gadā pieņēma 
122 valstis, taču starp tām nav nevienas no 
atzītajām kodolieroču valstīm, savukārt 
līdz 2020. gada janvārim līgumu bija 
parakstījušas 80 valstis un 35 — 
ratificējušas; tā kā Eiropas Savienība 
nespēja vienoties par kopīgu nostāju 
attiecībā uz līgumu;

S. tā kā Līgumu par kodolieroču 
aizliegšanu (TPNW) 2017. gadā pieņēma 
122 valstis, taču starp tām nav nevienas no 
atzītajām kodolieroču valstīm, savukārt 
līdz 2020. gada janvārim līgumu bija 
parakstījušas 84 valstis un 46 — 
ratificējušas; tā kā Eiropas Savienība 
nespēja vienoties par kopīgu nostāju 
attiecībā uz līgumu;

Or. en
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14.10.2020 A9-0020/28

Grozījums Nr. 28
Mounir Satouri
Verts/ALE grupas vārdā
Özlem Demirel, Brando Benifei

Ziņojums A9-0020/2020
Sven Mikser
Ieteikums Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam/ Savienības Augstajam 
pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos attiecībā uz Kodolieroču neizplatīšanas 
līguma (KNL) 2020. gada pārskatīšanas procesa sagatavošanu, kodolieroču kontroli un 
kodolatbruņošanās iespējām
(2020/2004(INI))

Ieteikuma priekšlikums
Sa apsvērums (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

 Sa. tā kā Malta, Austrija un Īrija, kas 
ir ES dalībvalstis, ir ratificējušas TPNW, 
un arvien lielāks skaits ES pilsētu 
pievienojas aicinājumam atbalstīt TPNW;

Or. en
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14.10.2020 A9-0020/29

Grozījums Nr. 29
Mounir Satouri
Verts/ALE grupas vārdā
Özlem Demirel, Brando Benifei, Karen Melchior

Ziņojums A9-0020/2020
Sven Mikser
Ieteikums Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam/ Savienības Augstajam 
pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos attiecībā uz Kodolieroču neizplatīšanas 
līguma (KNL) 2020. gada pārskatīšanas procesa sagatavošanu, kodolieroču kontroli un 
kodolatbruņošanās iespējām
(2020/2004(INI))

Ieteikuma priekšlikums
1. punkts - a apakšpunkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

a) atkārtoti uzsvērt, ka efektīva 
daudzpusēja darbība un uz noteikumiem 
balstīta starptautiskā kārtība ir 
priekšnoteikums cīņai pret kodolieroču 
izplatīšanu; atkārtoti apliecināt, ka KNL ir 
globālās kodolieroču neizplatīšanas un 
kodolatbruņošanās režīma stūrakmens, 
neatsverams šķērslis kodolieroču izplatības 
riskam un neaizstājams miera un drošības 
uzturēšanas un stiprināšanas pamats visā 
pasaulē;

a) atkārtoti uzsvērt, ka efektīva 
daudzpusēja darbība un uz noteikumiem 
balstīta starptautiskā kārtība ir 
priekšnoteikums kodolieroču izplatīšanas 
apkarošanai un kodolatbruņošanās 
veicināšanai; atkārtoti apliecināt, ka KNL 
ir globālās kodolieroču neizplatīšanas un 
kodolatbruņošanās režīma stūrakmens, 
neatsverams šķērslis kodolieroču izplatības 
riskam un neaizstājams miera un drošības 
uzturēšanas un stiprināšanas pamats visā 
pasaulē;

Or. en


