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16.6.2020 A9-0117/2

Grozījums Nr. 2
Idoia Villanueva Ruiz, João Ferreira, Sandra Pereira, Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
par Eiropas Parlamenta ieteikumu sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un 
Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti
(2020/2023(INI))

Ieteikuma priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

8.a aicina nodrošināt un paust 
apņemšanos, ka tiek saglabātas to ES 
dalībvalstu pilsoņu tiesības, kuri dzīvo 
Apvienotajā Karalistē, un ES dzīvojošo 
Apvienotās Karalistes pilsoņu tiesības, 
proti: uzturēšanās tiesības, tiesības uz 
vienlīdzīgu attieksmi, tiesības uz piekļuvi 
valsts veselības aprūpes sistēmas un 
izglītības pakalpojumiem, tiesības 
apvienoties ģimenē, tiesības uz mobilitāti, 
tiesības balsot un kandidēt pašvaldību 
vēlēšanās, sociālā nodrošinājuma 
pabalstu pārvedamība un tiesības uz 
akadēmisko kvalifikāciju un profesionālo 
kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu; aicina 
abas puses izveidot mehānismus, lai 
uzraudzītu izmaiņas un grūtības, ar 
kurām varētu saskarties ES dalībvalstu 
pilsoņi, kas dzīvo Apvienotajā Karalistē, 
un Apvienotās Karalistes pilsoņi, kas 
dzīvo ES, — ar mērķi noteikt juridiskās 
nenoteiktības situācijas un tās atrisināt;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/3

Grozījums Nr. 3
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
par Eiropas Parlamenta ieteikumu sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un 
Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti
(2020/2023(INI))

Ieteikuma priekšlikums
36.a punkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

36.a aicina Eiropas Savienību izpētīt 
dzimumu līdztiesības ietekmi uz turpmāko 
Apvienotās Karalistes un ES tirdzniecības 
nolīgumu; aicina ieļaut efektīvas 
klauzulas un sankciju mehānismu, lai 
nodrošinātu dzimumu līdztiesību un 
garantētu sieviešu tiesības un iespējas; 
prasa šajos nolīgumos veicināt 
starptautiski atzītu standartu, 
starptautisku nolīgumu un ANO 
konvenciju — jo īpaši Stambulas 
konvencijas — un saistību principus 
attiecībā uz meiteņu un sieviešu tiesībām, 
dzimumu līdztiesību, dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšanu un iespēju 
nodrošināšanu sievietēm, pamatojoties uz 
Pekinas deklarāciju un rīcības platformu, 
IAM, CEDAW un ILO 
pamatkonvencijām; aicina ES un 
Apvienoto Karalisti iekļaut ES 
tirdzniecības politikas un turpmākā 
nolīguma starp Apvienoto Karalisti un ES 
ietekmi uz dzimumu līdztiesību ex-ante un 
ex-post ietekmes novērtējumos un 
nodrošināt, lai tirdzniecības nolīgumi 
nesaasinātu esošās nevienlīdzības un 
neradītu jaunas;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/4

Grozījums Nr. 4
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
par Eiropas Parlamenta ieteikumu sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un 
Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti
(2020/2023(INI))

Ieteikuma priekšlikums
148. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

148. atgādina, ka ES un Apvienotajai 
Karalistei ir kopīgi principi, vērtības un 
intereses; uzsver, ka abu pušu interesēs ir 
saglabāt vērienīgu, ciešu un ilgstošu 
sadarbību, kurā ir ievērota ES autonomija, 
kopējas ārpolitikas un drošības politikas 
sistēmas veidā, pamatojoties uz LES 
21. pantu un ņemot vērā ANO Statūtus un 
NATO šādās jomās:

(a) miera veicināšana,

(b) kopīga pieeja kopējām 
drošības problēmām un globālajai 
stabilitātei, tostarp Eiropas 
kaimiņvalstīs, 

(c) uz noteikumiem balstītas 
starptautiskas kārtības veicināšana, 

(d) demokrātijas un tiesiskuma 
nostiprināšana,

(e) cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzība,

(f) labklājības veicināšana 
pasaulē, ilgtspējīga attīstība, cīņa 
pret klimata pārmaiņām un 
bioloģiskās daudzveidības 
izzušanas mazināšana,

148. atgādina, ka ES un Apvienotajai 
Karalistei ir kopīgi principi, vērtības un 
intereses; uzsver, ka abu pušu interesēs ir 
saglabāt vērienīgu, ciešu un ilgstošu 
sadarbību, kurā ir ievērota ES autonomija, 
kopējas ārpolitikas un drošības politikas 
sistēmas veidā, pamatojoties uz LES 
21. pantu un ņemot vērā ANO Statūtus 
šādās jomās:

(a) demokrātijas un miera 
veicināšana,

(b) kopīga pieeja kopējām 
cilvēces drošības problēmām un 
globālajai stabilitātei, tostarp 
Eiropas kaimiņvalstīs, 

(c) uz noteikumiem balstītas 
starptautiskas kārtības veicināšana, 

(d) demokrātijas un tiesiskuma 
nostiprināšana,

(e) cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzība,

(f) labklājības veicināšana 
pasaulē, ilgtspējīga attīstība, cīņa 
pret klimata pārmaiņām un 
bioloģiskās daudzveidības 
izzušanas mazināšana,
(g)  intersekcionālas un 
dzimumu līdztiesības panākšana 
un sieviešu un LGBTQI+ tiesību 
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aizsardzība,
(h) atbruņošanās un ieroču 
neizplatīšana;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/5

Grozījums Nr. 5
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
par Eiropas Parlamenta ieteikumu sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un 
Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti
(2020/2023(INI))

Ieteikuma priekšlikums
149.a punkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

149.a atzīst, ka dzimumu līdztiesība ir 
efektīvas klimata problēmu pārvaldības 
priekšnoteikums; atgādina, ka sieviešu 
nozīmīgai un vienlīdzīgai līdzdalībai 
lēmumu pieņemšanas iestādēs un ES, 
valsts un vietējā līmeņa klimata politikā 
un rīcībā ir būtiska nozīme, lai saskaņā ar 
ES un Apvienotās Karalistes turpmāko 
nolīgumu sasniegtu ilgtermiņa mērķus 
klimata jomā;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/6

Grozījums Nr. 6
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
par Eiropas Parlamenta ieteikumu sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un 
Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti
(2020/2023(INI))

Ieteikuma priekšlikums
152. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

152. aicina ES un Apvienoto Karalisti 
stiprināt starptautisko mieru un stabilitāti, 
tostarp — izstrādājot kopīgas stratēģijas, 
lai stiprinātu ANO centienus miera 
uzturēšanā; aicina abas puses veicināt 
miera un dialoga kultūru kā līdzekli 
konfliktu novēršanai, konfliktu 
pārvarēšanai un konfliktu risināšanai, 
sieviešu un dzimumu tiesību aizsardzībai; 
atbalsta esošās sadarbības turpināšanu 
minētajās jomās; aicina īstenot 
sistemātisku preferenciālu sadarbību miera 
uzturēšanas operācijās; aicina padziļināt 
sadarbību starp ES un AK jautājumos, kas 
saistīti ar  demokrātijas attīstību, reformu 
procesiem un demokrātisku parlamentāro 
praksi trešās valstīs, tostarp vēlēšanu 
novērošanu;

152. aicina ES un Apvienoto Karalisti 
stiprināt starptautisko mieru un stabilitāti, 
tostarp — izstrādājot kopīgas stratēģijas, 
lai stiprinātu ANO centienus miera 
uzturēšanā; aicina abas puses veicināt 
miera un dialoga kultūru kā prioritāti un 
galveno stratēģiju konfliktu novēršanai, 
konfliktu pārvarēšanai un konfliktu 
risināšanai, sieviešu un dzimumu tiesību 
aizsardzībai; atbalsta esošās sadarbības 
turpināšanu minētajās jomās; aicina īstenot 
sistemātisku preferenciālu sadarbību miera 
uzturēšanas operācijās; aicina ES un 
Apvienoto Karalisti aktīvi iesaistīties 
galveno konfliktu mierīgā atrisināšanā 
mūsdienu pasaulē, veicinot starptautisku 
mehānismu konfliktu risināšanai, 
izmantojot dialogu pilnīgā saskaņā ar 
ANO Rezolūciju Nr. 1325; uzsver, ka būtu 
jāveicina politisks un finansiāls atbalsts, 
kura pamatā ir konstruktīva starpniecība 
un konfliktu miermīlīga un demokrātiska 
atrisināšana; uzskata, ka nav jāuzsāk 
misija, kas būtu pretrunā 
starptautiskajām tiesībām un bez 
demokrātiska apstiprinājuma; uzskata, ka 
apspriešanās valstu parlamentos par 
finansējumu un dalību starptautiskajās 
un Eiropas operācijās būtu jāvirza 
vienmēr saskaņā ar starptautiskajām 
tiesībām un ar ANO atļauju; aicina 
padziļināt sadarbību starp ES un AK 
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jautājumos, kas saistīti ar  demokrātijas 
attīstību, reformu procesiem un 
demokrātisku parlamentāro praksi trešās 
valstīs, tostarp vēlēšanu novērošanu;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/7

Grozījums Nr. 7
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
par Eiropas Parlamenta ieteikumu sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un 
Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti
(2020/2023(INI))

Ieteikuma priekšlikums
153. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

153. norāda, ka ES ir ļoti ieinteresēta 
šādās ārlietu un drošības 
partnerattiecībās, ņemot vērā abpusējos 
ieguvumus, kas izriet no Apvienotās 
Karalistes un Francijas pastāvīgās vietas 
Drošības padomē, Apvienotās Karalistes 
un ES dalībvalstu ļoti sekmīgā 
diplomātiskā dienesta, kā arī no tā, ka 
Apvienotajai Karalistei ir spēcīgākie 
bruņotie spēki Eiropā;

svītrots

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/8

Grozījums Nr. 8
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
par Eiropas Parlamenta ieteikumu sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un 
Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti
(2020/2023 (INI))

Ieteikuma priekšlikums
156. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

156. uzskata, ka ES un AK savstarpējās 
interesēs, ko vēl pastiprina to ģeogrāfiski 
tuvā atrašanās, ir sadarboties iedarbīgu 
un patiesi savietojamu aizsardzības spēju 
attīstīšanā, tostarp Eiropas Aizsardzības 
aģentūras darbā, par kuru būtu jānoslēdz 
administratīva vienošanās, un turpināt 
ļoti vērtīgo partnerību ar aizsardzību un 
ārējo drošību saistītās NATO un ES 
programmās, Galileo, kiberdrošības 
programmās un cīņā pret mērķtiecīgām 
dezinformācijas kampaņām un 
kiberuzbrukumiem, kā to parādīja 
pašreizējā Covid-19 pandēmija; atgādina, 
ka attiecībā uz dalību Galileo publiskajā 
regulētajā pakalpojumā ir gan iespējams, 
gan nepieciešams īpašs nolīgums; norāda 
arī, ka attiecībā uz gaidāmo Eiropas 
Aizsardzības fondu Apvienotā Karaliste 
varētu tikt iesaistīta saskaņā ar 
nosacījumiem, kas paredzēti trešām 
valstīm; aicina ES un Apvienoto Karalisti 
izstrādāt kopīgu pieeju aizsardzības 
tehnoloģiju standartizācijai;

svītrots

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/9

Grozījums Nr. 9
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
par Eiropas Parlamenta ieteikumu sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un 
Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti
(2020/2023(INI))

Ieteikuma priekšlikums
158. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

158. atgādina, ka saskaņā ar ES tiesību 
aktiem Apvienotajā Karalistē pašlaik ir 
spēkā vairāki ierobežojoši pasākumi 
(sankciju režīmi); atzīst sankciju efektīvu 
izmantošanu attiecībā uz cilvēktiesībām, 
demokrātiju un tiesiskumu saskaņā ar 
ANO Statūtiem; uzsver, ka Apvienotajai 
Karalistei pēc izstāšanās joprojām būs 
pienākums piemērot ANO sankciju 
režīmus, un aicina AK turpināt saskaņot 
sankciju politiku ar ES; kā arī aicina 
izveidot pienācīgu mehānismu sankciju 
koordinēšanai starp abām pusēm un 
īstenot ciešu sadarbību sankciju jomā 
globālajos forumos, lai maksimāli 
palielinātu to ietekmi, nodrošinātu 
konverģenci un panāktu to, ka, veicinot 
kopīgās vērtības, tiek īstenotas un 
ievērotas abpusējās intereses;

svītrots

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/10

Grozījums Nr. 10
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
par Eiropas Parlamenta ieteikumu sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un 
Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti
(2020/2023(INI))

Ieteikuma priekšlikums
158.a punkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

158.a uzsver globālā taisnīguma un 
solidaritātes svarīgo nozīmi; aicina ES un 
Apvienoto Karalisti nekavējoties izbeigt 
sankcijas un ekonomikas blokādes, ko 
piemēro trešām valstīm, lai veicinātu to 
centienus palīdzēt iedzīvotājiem un 
pārvarēt veselības un ekonomikas krīzi, 
ko radījusi Covid-19 pandēmija;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/11

Grozījums Nr. 11
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
par Eiropas Parlamenta ieteikumu sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un 
Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti
(2020/2023(INI))

Ieteikuma priekšlikums
159. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

159. mudina AK piedalīties attiecīgajās 
ES aģentūrās un uzņemties nozīmīgu 
lomu ES krīzes pārvarēšanas operācijās 
un KDAP misijās un operācijās, tostarp 
humānās palīdzības un glābšanas misijās, 
konfliktu novēršanā un miera uzturēšanā, 
militārajā konsultēšanā un palīdzībā un 
pēckonflikta stabilizācijā, kā arī 
pastāvīgās strukturētās sadarbības 
(PESCO) projektos, ja to uzaicina 
piedalīties, un uzsver, ka šādai dalībai 
būtu jāpiemēro stingri nosacījumi, 
ievērojot ES lēmumu pieņemšanas 
autonomiju, kā arī Apvienotās Karalistes 
suverenitāti, līdzsvarotu tiesību un 
pienākumu principu un pamatojoties uz 
efektīvu savstarpīgumu, tostarp taisnīgu 
un pienācīgu finansiālo ieguldījumu; 
aicina Komisiju un Eiropa Ārējās 
darbības dienestu regulāri informēt 
Parlamentu par politiskā dialoga procesu 
ar Apvienoto Karalisti un par galvenajiem 
informācijas apmaiņas par KDAP 
aspektiem un krīžu pārvaldību;

svītrots

Or. en


