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9.6.2020 A9-0112/1

Grozījums Nr. 1
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Eiropas Parlamenta ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētajas vietniekam/ 
Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par Austrumu 
partnerību, gatavojoties 2020. gada jūnija samitam
(2019/2209(INI))

Ieteikuma priekšlikums
1. punkts – g apakšpunkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

g) saglabāt līdzsvaru starp katrai 
valstij pielāgotu diferenciācijas pieeju 
Austrumu partnerībā un daudzpusējās 
sistēmas iekļaujošo raksturu, saskaņotību 
un konsekvenci, kas joprojām ir svarīgs 
atskaites punkts visām AP valstīm; 
nepieļaut Austrumu partnerības sadalīšanu 
pēc tajā ietilpstošo valstu ES integrācijas 
centieniem; uzskatīt, ka ES un AP valstu 
sadarbības apjomam un dziļumam jābūt 
atkarīgam no pušu mērķiem, kā arī to 
reformu īstenošanas; atzīt, ka asociācijas 
nolīgumi / padziļinātas un visaptverošas 
brīvās tirdzniecības nolīgumi, kas 
parakstīti ar Gruziju, Moldovas Republiku 
un Ukrainu, apliecina diferencētu pieeju 
un ka, pamatojoties uz tiem, būtu 
jāpaplašina divpusējo attiecību formāti un 
ceļveži, ņemot vērā principu "lielāks 
atbalsts par lielākām reformām";

g) saglabāt līdzsvaru starp katrai 
valstij pielāgotu diferenciācijas pieeju 
Austrumu partnerībā un daudzpusējās 
sistēmas iekļaujošo raksturu, saskaņotību 
un konsekvenci, kas joprojām ir svarīgs 
atskaites punkts visām AP valstīm; 
nepieļaut Austrumu partnerības sadalīšanu 
pēc tajā ietilpstošo valstu ES integrācijas 
centieniem; uzskatīt, ka ES un AP valstu 
sadarbības apjomam un dziļumam jābūt 
atkarīgam no pušu mērķiem, kā arī to 
reformu īstenošanas;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/2

Grozījums Nr. 2
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Eiropas Parlamenta ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētajas vietniekam/ 
Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par Austrumu 
partnerību, gatavojoties 2020. gada jūnija samitam
(2019/2209(INI))

Ieteikuma priekšlikums
1. punkts – bt apakšpunkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

bt) ņemt vērā Ukrainas valdības 
paustos aicinājumus palielināt gar 
Ukrainas un Krievijas robežu un 
Luhanskas un Doņeckas apgabalā 
izvietoto starptautisko miera uzturēšanas 
spēku skaitlisko sastāvu; kolīdz situācija 
to ļaus, pildot Minskas vienošanos pilnā 
tās apmērā, konfliktā iesaistītajām pusēm 
jāpiedāvā ES vadītas KDAP misijas 
izvietošana, lai palīdzētu īstenot tādus 
uzdevumus kā atmīnēšana, palīdzība 
vietējo vēlēšanu sagatavošanā un brīvas 
piekļuves nodrošināšana humānās 
palīdzības organizācijām;

bt) ņemt vērā to, ka Minskas 
vienošanās joprojām netiek pildīta;

Or. en



AM\1207163LV.docx PE647.648v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

9.6.2020 A9-0112/3

Grozījums Nr. 3
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Eiropas Parlamenta ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētajas vietniekam/ 
Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par Austrumu 
partnerību, gatavojoties 2020. gada jūnija samitam
(2019/2209(INI))

Ieteikuma priekšlikums
1. punkts – h apakšpunkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

h) ņemot vērā nepieciešamību pēc 
īpaši pielāgotas pieejas, apsvērt ciešākas 
sadarbības stratēģijas izveidi trim 
asociētajām valstīm, ar kuru varētu 
izveidot reformu un investīciju atbalsta 
programmu tādās jomās kā kapacitātes 
veidošana, transports, infrastruktūra, 
savienotība, enerģētika, tiesiskums un 
digitālā ekonomika un kam vēlāk varētu 
paredzēt paplašināšanu uz pārējām AP 
valstīm, pamatojoties uz ES reformu 
saistību un sasniegtā progresa 
individuāliem novērtējumiem, paturot 
prātā vajadzību saglabāt AP saskaņotību 
un saskaņā ar iekļautības principu; šis 
dialogs varētu ietvert strukturētas 
sanāksmes Eiropadomes sanāksmju 
ietvaros ar asociēto valstu vadītājiem un 
to pārstāvju regulāru dalību Eiropadomes 
darba grupu un komiteju sanāksmēs;

svītrots

Or. en



AM\1207163LV.docx PE647.648v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

9.6.2020 A9-0112/4

Grozījums Nr. 4
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Eiropas Parlamenta ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētajas vietniekam/ 
Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par Austrumu 
partnerību, gatavojoties 2020. gada jūnija samitam
(2019/2209(INI))

Ieteikuma priekšlikums
D apsvērums

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

D. tā kā ciešāka sadarbība starp ES 
un AP valstīm nav lineārs process un 
pilnvērtīgu sadarbību var panākt un 
uzturēt vien tad, ja konstitucionālajā un 
likumdošanas procesā tiek ievērotas 
Eiropas pamatvērtības un principi un ja 
tiek garantēta cīņa pret korupciju, 
organizēto noziedzību, nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizāciju, oligarhiskām 
struktūrām un nepotismu; tomēr uzsver, 
ka, situācijai nopietni regresējot, 
sadarbība var mazināties;

D. tā kā grūtības sasniegt ES mērķus 
visās AP valstīs liecina par pašas 
partnerības ierobežojumiem, jo īpaši 
efektīvas stratēģijas ieviešanā attiecībā uz 
sešām valstīm, kurām nav ģeogrāfiskas 
saiknes un kuras atšķiras cita no citas, 
ņemot vērā ekonomikas, sociālo, kā arī 
vēstures un kultūras situāciju;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/5

Grozījums Nr. 5
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Eiropas Parlamenta ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētajas vietniekam/ 
Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par Austrumu 
partnerību, gatavojoties 2020. gada jūnija samitam
(2019/2209(INI))

Ieteikuma priekšlikums
G apsvērums

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

G. tā kā kopš Austrumu partnerības 
izveidošanas politisko un ekonomisko 
reformu īstenošanas temps partnervalstīs 
gan ārēju, gan iekšēju faktoru dēļ nav 
bijis vienāds un vēl joprojām nav 
sasniegts stāvoklis, kad varētu teikt, ka 
reformas ir neatgriezeniskas;

G. tā kā kopš Austrumu partnerības 
izveidošanas partnervalstīs vērojama 
ekonomiska un finansiāla nestabilitāte, 
bet ES attiecības ar AP nozīmējušas 
virkni problēmu un risku, kas saistīti ar šo 
valstu trauslajām valsts pārvaldes 
struktūrām, korupciju, nelegālu 
tirdzniecību, terorismu un 
etnoteritoriāliem konfliktiem;

Or. en



AM\1207163LV.docx PE647.648v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

9.6.2020 A9-0112/6

Grozījums Nr. 6
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Eiropas Parlamenta ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētajas vietniekam/ 
Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par Austrumu 
partnerību, gatavojoties 2020. gada jūnija samitam
(2019/2209(INI))

Ieteikuma priekšlikums
N apsvērums

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

N. tā kā Eiropas labklājība un drošība 
ir cieši saistītas ar situāciju mūsu 
kaimiņvalstīs, īpaši AP valstīs; tā kā 
Austrumu partnerība tiecas sasniegt 
kopējos mērķus attiecībā uz labām 
kaimiņattiecībām un reģionālo sadarbību 
un tā kā pārskatītajai Eiropas 
kaimiņattiecību politikai būtu jāveicina 
un jāstiprina spējas atrisināt divpusējus 
strīdus un jācenšas panākt izlīgumu 
austrumu kaimiņvalstu sabiedrībās;

N. tā kā Eiropas labklājība un drošība 
ir cieši saistītas ar situāciju mūsu 
kaimiņvalstīs, īpaši AP valstīs; tā kā 
Eiropas rīcība, ņemot vērā to, ka ES 
ārpolitika ir ierobežota un sadrumstalota 
pēc būtības, jo šajā jomā nav Eiropas 
interešu, nekad nav spējusi atrisināt vai 
novērst drošības draudus šajā teritorijā, 
bet bieži tikusi īstenota, izmantojot 
ekonomisko ietekmi, lai iegūtu politiskās 
priekšrocības un kā spiediena un 
ģeopolitiskās cīņas instruments ar citām 
valstīm, kas nav ES dalībvalstis;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/7

Grozījums Nr. 7
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Eiropas Parlamenta ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētajas vietniekam/ 
Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par Austrumu 
partnerību, gatavojoties 2020. gada jūnija samitam
(2019/2209(INI))

Ieteikuma priekšlikums
1. punkts – a apakšpunkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

a) atzīt, ka AP valstis uzņemas 
aizvien lielāku atbildību un līdzdalību AP 
iniciatīvā; uzsvērt, cik svarīgi ir censties 
nepazaudēt tempu centienos panākt 
auglīgu sadarbību, intensīvu dialogu un 
ciešu partnerību Austrumu partnerībā, ko 
paplašina pastāvīgā transformējošā 
ietekme, kuru rada AP politika, kas 
atbalsta reformas, kuras ieviesīs 
politiskas, sociālas, ekonomiskas un 
juridiskas pārmaiņas visās AP valstīs 
atkarībā no tā, cik ļoti to centieni ir saistīti 
ar ES; uzsvērt asociēto valstu centienus 
veidot arvien ciešākas attiecības ar ES; 
apstiprināt AP valstu suverēnās tiesības 
pašām brīvi izvēlēties piemērotāko līmeni 
sadarbībai vai integrācijai ES un noraidīt 
jebkādu ārēju spiedienu, kas var ietekmēt 
šādu izvēli;

a) apstiprināt AP valstu suverēnās 
tiesības pašām brīvi izvēlēties piemērotāko 
līmeni sadarbībai ar ES, kas atbilst to 
politiskajai, sociālajai, juridiskajai un 
ekonomiskajai orientācijai, un noraidīt 
jebkādu ārēju spiedienu, kas var ietekmēt 
šādu izvēli;

Or. en
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9.6.2020 A9 0112/8

Grozījums Nr. 8
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Eiropas Parlamenta ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētajas vietniekam/ 
Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par Austrumu 
partnerību, gatavojoties 2020. gada jūnija samitam
(2019/2209(INI))

Ieteikuma priekšlikums
1. punkts – b apakšpunkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

b) uzsvērt, ka saskaņā ar LES 49. 
pantu jebkura Eiropas valsts var iesniegt 
pieteikumu, lai kļūtu par ES dalībvalsti, ar 
noteikumu, ka tā ievēro tādas vērtības kā 
cilvēka cieņa, brīvība, demokrātija, 
vienlīdzība, tiesiskums un cilvēktiesības, 
tostarp minoritāšu tiesības, kā minēts LES 
2. pantā; atzīt, ka, lai gan AP satvars 
neparedz pievienošanos, AP politika var 
veicināt pakāpenisku integrāciju ES; 
uzskatīt, ka, lai pievienošanās process 
kļūtu iespējams, gan ES, gan attiecīgajai 
AP valstij ir jābūt tam gatavām, ņemot 
vērā ES turpmāko reformu procesu un 
partnervalsts tuvināšanos ES acquis, kā 
arī tās atbilstību ES dalības kritērijiem; 
nodrošināt pašreiz spēkā esošo ES un AP 
valstu nolīgumu pilnīgu īstenošanu kā 
pirmo šā pakāpeniskās integrācijas 
procesa posmu;

b) uzsvērt, ka AP satvarā nav 
paredzēts iespējamais AP valstu 
pievienošanās process; atzīt, ka teorētiski 
saskaņā ar LES 49. pantu jebkura Eiropas 
valsts var iesniegt pieteikumu, lai kļūtu par 
ES dalībvalsti, ar noteikumu, ka tā ievēro 
tādas vērtības kā cilvēka cieņa, brīvība, 
demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums un 
cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības, 
kā minēts LES 2. pantā;

Or. en
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9.6.2020 A9-112/9

Grozījums Nr. 9
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Eiropas Parlamenta ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētajas vietniekam/ 
Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par Austrumu 
partnerību, gatavojoties 2020. gada jūnija samitam
(2019/2209(INI))

Ieteikuma priekšlikums
1. punkts – c apakšpunkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

c) ātri īstenot stratēģisku un uz 
nākotni vērstu redzējumu AP politikas 
nākamajai desmitgadei pēc 2020. gada, lai 
sniegtu labumu galvenokārt iedzīvotājiem, 
stiprinātu izturētspēju, veicinātu 
ilgtspējīgu attīstību, nodrošinātu 
neatgriezeniskus sasniegumus un 
padziļinātu ES un AP sadarbības un 
integrācijas procesu, kas ir galvenokārt 
jau ES pašas drošības un ekonomikas 
interesēs;

c) veikt padziļinātu AP ekonomisko 
rezultātu un ģeopolitisko seku analīzi, arī 
politiskā līmenī, lai nodrošinātu taustāmus 
sasniegumus ES un AP sadarbībā 
nākamajā desmitgadē;

Or. en


