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13.1.2021 A9-0266/1

Grozījums Nr. 1
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0266/2020
David McAllister
2020. gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu
(2020/2206(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. uzsver, ka Savienība ir apņēmusies 
pastiprināt ANO lomu starptautiskajā 
arēnā, un šajā nolūkā uzsver vajadzību 
reformēt Apvienoto Nāciju Organizācijas 
sistēmu tā, lai stiprinātu visu tās aģentūru, 
organizāciju un programmu darbību 
saskaņotību nolūkā nodrošināt atbilstīgu 
Programmas 2030. gadam ilgtspējīgas 
attīstības mērķu ievērošanu; vēlreiz aicina 
dalībvalstis atbalstīt Drošības padomes 
sastāva un darbības reformas nolūkā 
padarīt to efektīvāku un operatīvāku, kas ir 
būtiski miera nodrošināšanai pasaulē, ar 
programmu, kura attiecas ne tikai uz 
militāro drošību, bet arī uz bēgļu un 
pārvietoto cilvēku plūsmu, pārtikas 
nodrošinājumu, klimata pārmaiņām un cīņu 
pret pandēmijām;

17. uzsver, ka Savienība ir apņēmusies 
pastiprināt ANO lomu starptautiskajā 
arēnā, un šajā nolūkā uzsver vajadzību 
reformēt Apvienoto Nāciju Organizācijas 
sistēmu tā, lai stiprinātu visu tās aģentūru, 
organizāciju un programmu darbību 
saskaņotību nolūkā nodrošināt atbilstīgu 
Programmas 2030. gadam ilgtspējīgas 
attīstības mērķu ievērošanu; vēlreiz aicina 
dalībvalstis atbalstīt Drošības padomes 
sastāva un darbības reformas nolūkā 
padarīt to efektīvāku un operatīvāku, kas ir 
būtiski miera nodrošināšanai pasaulē, ar 
programmu, kura attiecas ne tikai uz 
militāro drošību, bet arī uz bēgļu un 
pārvietoto cilvēku plūsmu, pārtikas 
nodrošinājumu, klimata pārmaiņām un cīņu 
pret pandēmijām; atzinīgi vērtē gaidāmo 
ANO Līguma par kodolieroču aizliegšanu 
(TPNW) stāšanos spēkā 2021. gada 
22. janvārī un aicina dalībvalstis sekot 
Austrijas, Maltas un Īrijas, kā arī 83 citu 
valstu piemēram un parakstīt to;
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13.1.2021 A9-0266/2

Grozījums Nr. 2
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0266/2020
David McAllister
2020. gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu
(2020/2206(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. atkārtoti apliecina savu apņemšanos 
veicināt paplašināšanos kā galveno ES 
politikas pārveidotāju un atzinīgi vērtē 
Komisijas pārskatīto metodiku un tās 
spēcīgāko uzsvaru uz paplašināšanās 
procesa politisko būtību; atbalsta Eiropas 
perspektīvu Rietumbalkānu valstīm un 
atzinīgi vērtē ES dalībvalstu nepārprotamo 
atbalstu šai perspektīvai, kā norādīts 
2020. gada 6. maija Zagrebas deklarācijā, 
kā arī lēmumu sākt pievienošanās sarunas 
ar Albāniju un Ziemeļmaķedoniju; aicina 
Padomi un Komisiju nekavējoties uzsākt 
starpvaldību konferences ar šīm divām 
valstīm un kopumā paātrināt pievienošanās 
procesu, jo Rietumbalkānu valstis 
ģeogrāfiski, vēsturiski un kultūras ziņā ir 
Eiropas daļa; uzsver, ka šo valstu 
integrācija ES ir ļoti svarīga visa 
kontinenta stabilitātei un drošībai, kā arī 
ES ietekmei reģionā un ārpus tā; uzsver, ka 
pievienošanās procesam būtu jārada 
ilgtspējīgas demokrātiskas, ekonomiskas 
un ekoloģiskas pārveides un sociālā 
konverģence, kā arī jānodrošina labas 
kaimiņattiecības un reģionālā sadarbība; 
atgādina, ka paplašināšanās process ir 
balstīts uz nopelniem un sakņojas stingros 
un taisnīgos nosacījumos saskaņā ar 
Kopenhāgenas kritērijiem; atkārtoti uzsver, 
ka reformu pieņemšanai jābūt reālai vietējā 
līmenī, un uzsver nepieciešamību 

20. atkārtoti apliecina savu apņemšanos 
veicināt paplašināšanos kā galveno ES 
politikas pārveidotāju un atzinīgi vērtē 
Komisijas pārskatīto metodiku un tās 
spēcīgāko uzsvaru uz paplašināšanās 
procesa politisko būtību; atbalsta Eiropas 
perspektīvu Rietumbalkānu valstīm un 
atzinīgi vērtē ES dalībvalstu nepārprotamo 
atbalstu šai perspektīvai, kā norādīts 
2020. gada 6. maija Zagrebas deklarācijā, 
kā arī lēmumu sākt pievienošanās sarunas 
ar Albāniju un Ziemeļmaķedoniju; aicina 
Padomi un Komisiju nekavējoties uzsākt 
starpvaldību konferences ar šīm divām 
valstīm un kopumā paātrināt pievienošanās 
procesu, jo Rietumbalkānu valstis 
ģeogrāfiski, vēsturiski un kultūras ziņā ir 
Eiropas daļa; jo īpaši mudina Bulgāriju 
pārtraukt iebilst pret starpvaldību 
konferences atklāšanu ar 
Ziemeļmaķedoniju; uzsver, ka šo valstu 
integrācija ES ir ļoti svarīga visa 
kontinenta stabilitātei un drošībai, kā arī 
ES ietekmei reģionā un ārpus tā; uzsver, ka 
pievienošanās procesam būtu jārada 
ilgtspējīgas demokrātiskas, ekonomiskas 
un ekoloģiskas pārveides un sociālā 
konverģence, kā arī jānodrošina labas 
kaimiņattiecības un reģionālā sadarbība; 
atgādina, ka paplašināšanās process ir 
balstīts uz nopelniem un sakņojas stingros 
un taisnīgos nosacījumos saskaņā ar 
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nodrošināt skaidrus, pārredzamus un 
konsekventus pievienošanās kritērijus, kā 
arī nepārtrauktu politisku, finansiālu 
(IPA III) un tehnisku atbalstu visā procesā, 
skaidri novērtējot progresu; uzsver, ka 
kandidātvalstīm un potenciālajām 
kandidātvalstīm būtu jāatbilst attiecīgajām 
KĀDP deklarācijām, ko ES vārdā sniedz 
PV/AP, un Padomes lēmumiem;

Kopenhāgenas kritērijiem; atkārtoti uzsver, 
ka reformu pieņemšanai jābūt reālai vietējā 
līmenī, un uzsver nepieciešamību 
nodrošināt skaidrus, pārredzamus un 
konsekventus pievienošanās kritērijus, kā 
arī nepārtrauktu politisku, finansiālu 
(IPA III) un tehnisku atbalstu visā procesā, 
skaidri novērtējot progresu; uzsver, ka 
kandidātvalstīm un potenciālajām 
kandidātvalstīm būtu jāatbilst attiecīgajām 
KĀDP deklarācijām, ko ES vārdā sniedz 
PV/AP, un Padomes lēmumiem;

Or. en



AM\1222137LV.docx PE662.814v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

13.1.2021 A9-0266/3

Grozījums Nr. 3
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0266/2020
David McAllister
2020. gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu
(2020/2206(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
47. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

47. šajā saistībā aicina uz mērķtiecīgu 
un daudzpusīgu sadarbību ar reģionu, 
atbalstot to ar kopīgu ES vēstījumu, kas 
veicina stratēģijas, kuras palīdz kopīgi 
risināt kopīgas problēmas, piemēram, 
veicināt mieru, drošību un labklājību, 
vienlaikus nodrošinot vienotu nostāju, 
ņemot vērā klimata pārmaiņu radītos 
draudus; uzsver, cik būtiska ir 
Latīņamerika Eiropas Savienībai, un aicina 
šo reģionu arī turpmāk uzskatīt par īpašu 
ģeostratēģisko interešu punktu KĀDP, 
piedaloties demokrātijas un cilvēktiesību 
veicināšanā šajā reģionā un sadarbojoties tā 
ekonomiskās attīstības jomā; uzsver, ka 
tiesiskuma un stabila politiskā un tiesiskā 
regulējuma ievērošana, tostarp cīņa pret 
korupciju un nesodāmību, kā arī virzība uz 
demokrātiju un cilvēktiesību un 
pamatbrīvību ievērošana un veicināšana, ir 
pamats ciešākai integrācijai un sadarbībai 
ar LAC valstīm; uzsver, cik svarīgi ir 
turpināt un pabeigt pārskatīt globālos 
nolīgumus ar Čīli un Meksiku, kā arī ES 
un Mercosur asociācijas nolīgumu, un 
uzsver, ka tie ir galvenie ES sabiedrotie 
un partneri; pauž nopietnas bažas par to, 
ka netiek ievērota demokrātija un 
tiesiskums, kā arī par uzbrukumiem 
demokrātiski ievēlētiem opozīcijas 
līderiem, žurnālistiem, studentiem un 
cilvēktiesību aizstāvjiem, jo īpaši tiem, kas 

47. šajā saistībā aicina uz mērķtiecīgu 
un daudzpusīgu sadarbību ar reģionu, 
atbalstot to ar kopīgu ES vēstījumu, kas 
veicina stratēģijas, kuras palīdz kopīgi 
risināt kopīgas problēmas, piemēram, 
veicināt mieru, drošību un labklājību, 
vienlaikus nodrošinot vienotu nostāju, 
ņemot vērā klimata pārmaiņu radītos 
draudus; uzsver, cik būtiska ir 
Latīņamerika Eiropas Savienībai, un aicina 
šo reģionu arī turpmāk uzskatīt par īpašu 
ģeostratēģisko interešu punktu KĀDP, 
piedaloties demokrātijas un cilvēktiesību 
veicināšanā šajā reģionā un sadarbojoties tā 
ekonomiskās attīstības jomā; uzsver, ka 
tiesiskuma un stabila politiskā un tiesiskā 
regulējuma ievērošana, tostarp cīņa pret 
korupciju un nesodāmību, kā arī virzība uz 
demokrātiju un cilvēktiesību un 
pamatbrīvību ievērošana un veicināšana, ir 
pamats ciešākai integrācijai un sadarbībai 
ar LAC valstīm; pauž nopietnas bažas par 
to, ka netiek ievērota demokrātija un 
tiesiskums, kā arī par uzbrukumiem 
demokrātiski ievēlētiem opozīcijas 
līderiem, žurnālistiem, studentiem un 
cilvēktiesību aizstāvjiem, jo īpaši tiem, kas 
strādā ar vides jautājumiem, un viņu 
juristiem; 
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strādā ar vides jautājumiem, un viņu 
juristiem; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/4

Grozījums Nr. 4
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0266/2020
David McAllister
2020. gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu
(2020/2206(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
57. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

57. uzsver savu atbalstu pakāpeniskai 
kopējās aizsardzības politikas izstrādei un 
attīstībai, kuras mērķis ir stiprināt KDAP 
un tās mērķus un uzdevumus, kā noteikts 
Līgumos, lai virzītos uz pilntiesīgu 
aizsardzības savienību, kas atzīst neitrālu 
valstu īpašo konstitucionālo situāciju, 
pamatojoties uz skaidriem stratēģiskiem 
mērķiem un virzībā uz cilvēka drošību un 
ilgtspējīgu mieru; šajā saistībā atzinīgi 
vērtē iniciatīvu 2022. gadā pieņemt 
Stratēģisko kompasu; uzsver, ka jāturpina 
stiprināt ES un NATO attiecības, norādot 
uz to savstarpējo atbilstību un stratēģisko 
nozīmi; aicina Eiropas valstis vairāk 
ieguldīt aizsardzības spējās, līdzsvarot 
pienākumus NATO un kļūt par 
līdzvērtīgākām partnerēm Amerikas 
Savienotajām Valstīm; atzīst KDAP misiju 
un operāciju devumu miera, drošības un 
stabilitātes nodrošināšanā starptautiskā 
līmenī; atzinīgi vērtē virzību uz Eiropas 
Miera mehānisma izveidi; uzstāj, ka jāiet 
tālāk par deklarācijām un jārīkojas, jo īpaši 
nodrošinot ES ar patiesu Eiropas 
aizsardzības rūpniecības bāzi, izmantojot 
Eiropas aizsardzības fondu ar 
nepieciešamo budžetu, un jānodrošina 
ātrāka un saskaņotāka pastāvīgas 
strukturētas sadarbības īstenošana, 
strādājot tā, lai panāktu ES stratēģisko 
autonomiju, kas ļauj ES veicināt 

57. uzsver savu atbalstu pakāpeniskai 
kopējās aizsardzības politikas izstrādei un 
attīstībai, kuras mērķis ir stiprināt KDAP 
un tās mērķus un uzdevumus, kā noteikts 
Līgumos, lai virzītos uz uzticamas un 
padziļinātas sadarbības izveidi 
aizsardzības jomā, kas atzīst neitrālu valstu 
īpašo konstitucionālo situāciju, 
pamatojoties uz skaidriem stratēģiskiem 
mērķiem un virzībā uz cilvēka drošību un 
ilgtspējīgu mieru; šajā saistībā atzinīgi 
vērtē iniciatīvu 2022. gadā pieņemt 
Stratēģisko kompasu; uzsver, ka jāturpina 
stiprināt ES un NATO attiecības, norādot 
uz to savstarpējo atbilstību un stratēģisko 
nozīmi; aicina Eiropas valstis vairāk 
ieguldīt aizsardzības spējās, līdzsvarot 
pienākumus NATO un kļūt par 
līdzvērtīgākām partnerēm Amerikas 
Savienotajām Valstīm; atzīst KDAP misiju 
un operāciju devumu miera, drošības un 
stabilitātes nodrošināšanā starptautiskā 
līmenī; atzinīgi vērtē virzību uz Eiropas 
Miera mehānisma izveidi; uzstāj, ka jāiet 
tālāk par deklarācijām un jārīkojas, jo īpaši 
nodrošinot ES ar patiesu Eiropas 
aizsardzības rūpniecības bāzi, īstenojot 
daudzveidīgus Eiropas sadarbības 
projektus aizsardzības pētniecībā, izstrādē, 
iegādē un uzturēšanā, kas ietver apgādes 
drošības mehānismu, un jānodrošina 
ātrāka un saskaņotāka pastāvīgas 
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integrētāku aizsardzības aprīkojuma 
iekšējo tirgu; uzsver, cik svarīgi ir veikt 
iekļaujošas konsultācijas ar dažādām 
ieinteresētajām personām, lai veicinātu 
kopēju stratēģisko kultūru drošības un 
aizsardzības jomā;

strukturētas sadarbības īstenošana, 
strādājot virzienā uz pilnībā 
darbotiesspējīgu un augsta uzticamības 
līmeņa KDAP, tādējādi ļaujot ES veicināt 
integrētāku aizsardzības aprīkojuma 
iekšējo tirgu; uzsver, cik svarīgi ir veikt 
iekļaujošas konsultācijas ar dažādām 
ieinteresētajām personām, lai veicinātu 
kopēju stratēģisko kultūru drošības un 
aizsardzības jomā;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/5

Grozījums Nr. 5
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0266/2020
David McAllister
2020. gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu
(2020/2206(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
63. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

63. vērš uzmanību uz vidēja termiņa 
draudiem, kas nākotnē būs jārisina KĀDP, 
tostarp drošības riskiem, ko rada autoritāri 
režīmi, nevalstiski dalībnieki, klimata 
pārmaiņas, kiberdraudi, CBRN uzbrukumi, 
hibrīddraudi, tostarp mākslīgā intelekta 
plašāka izmantošana, dezinformācijas 
kampaņas, kosmosa sacensība un tās 
militarizācija, kā arī jaunas tehnoloģijas, 
terorisms un nekontrolētas migrācijas 
plūsmas līdztekus pašreizējām 
ģeopolitiskajām problēmām; uzsver, ka ES 
ir jāpanāk progress hibrīddraudu 
definēšanā un atzīšanā; aicina ES uzlabot 
informētību par šiem draudiem un veidot 
kopēju noturīguma spēju; uzsver, ka šādus 
draudus var novērst tikai ar saskaņotu 
rīcību un savlaicīgiem un pietiekamiem 
ieguldījumiem Eiropas pētniecībā un 
inovācijā; atzinīgi vērtē to, ka Parlaments ir 
izveidojis Īpašo komiteju attiecībā uz 
mākslīgo intelektu digitālajā laikmetā, kas 
darbojas kā forums, lai risinātu ar mākslīgo 
intelektu saistītus stratēģiskus jautājumus; 
uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt labāku 
saikni starp ES politikas iekšējiem un 
ārējiem aspektiem, lai nodrošinātu to, ka 
ES politika, tostarp ES enerģētikas politika, 
ir vērsta uz KĀDP mērķu sasniegšanu;

63. vērš uzmanību uz vidēja termiņa un 
ilgtermiņa draudiem, kas KĀDP būs 
jānovērš nākotnē, tostarp uz drošības 
riskiem, ko rada autoritāri režīmi, 
nevalstiski dalībnieki, klimata pārmaiņas, 
kiberdraudi, CBRN uzbrukumi, 
hibrīddraudi, tostarp mākslīgā intelekta 
plašāka izmantošana, dezinformācijas 
kampaņas, kosmosa sacensība un tās 
militarizācija, kā arī jaunas tehnoloģijas, 
populisms un terorisms līdztekus 
pašreizējām ģeopolitiskajām problēmām; 
uzsver, ka ES ir jāpanāk progress 
hibrīddraudu definēšanā un atzīšanā; aicina 
ES uzlabot informētību par šiem draudiem 
un veidot kopēju noturīguma spēju; uzsver, 
ka šādus draudus var novērst tikai ar 
saskaņotu rīcību un savlaicīgiem un 
pietiekamiem ieguldījumiem Eiropas 
pētniecībā un inovācijā; atzinīgi vērtē to, 
ka Parlaments ir izveidojis Īpašo komiteju 
attiecībā uz mākslīgo intelektu digitālajā 
laikmetā, kas darbojas kā forums, lai 
risinātu ar mākslīgo intelektu saistītus 
stratēģiskus jautājumus; uzskata, ka ir 
svarīgi nodrošināt labāku saikni starp ES 
politikas iekšējiem un ārējiem aspektiem, 
lai nodrošinātu to, ka ES politika, tostarp 
ES enerģētikas politika, ir vērsta uz KĀDP 
mērķu sasniegšanu;

Or. en


