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Grozījums Nr. 7
Isabel Santos, Kati Piri, Tonino Picula, Juozas Olekas
S&D grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzstāj, ka ātri jāpieņem un jāīsteno 
ES stingrs un mērķtiecīgs cilvēktiesību 
sankciju mehānisms (līdzīgs ES 
Magnitsky aktam), kas nosaka vīzu režīma 
aizliegumus un aktīvu iesaldēšanu; uzsver, 
ka šādam sankciju mehānismam vajadzētu 
būt vērstam arī uz korupcijas aktiem, kā arī 
uz cilvēku tirdzniecību un seksuālu un ar 
dzimumu saistītu vardarbību; uzsver, ka 
sankciju režīmā jāiekļauj efektīvs 
īstenošanas mehānisms, kas nodrošina visu 
dalībvalstu atbilstību;

14. atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemts ES 
globālais cilvēktiesību sankciju režīms, 
kas nosaka vīzu režīma aizliegumus un 
aktīvu iesaldēšanu, un uzstāj , ka tas ir ātri 
jāīsteno; uzsver, ka šādam sankciju 
mehānismam vajadzētu būt vērstam arī pret 
korupcijas aktiem, kā arī cilvēku 
tirdzniecību un seksuālu un ar dzimumu 
saistītu vardarbību; uzsver, ka sankciju 
režīmā jāiekļauj efektīvs īstenošanas 
mehānisms, kas nodrošina visu dalībvalstu 
atbilstību;
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Grozījums Nr. 8
Tonino Picula, Kati Piri, Juozas Olekas
S&D grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
38. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

38. uzsver, ka ir būtiski un ES un 
Apvienotās Karalistes abpusējās interesēs, 
ko pastiprina to kopīgie principi un kopīgās 
vērtības, kā arī to ģeogrāfiskais tuvums un 
ilgstoša kopīga stratēģiskā sadarbība, 
vienoties par kopīgiem risinājumiem 
ārpolitikas, drošības un aizsardzības 
politikas problēmām, kuru pamatā ir 
daudzpusības principi, konfliktu risināšana 
dialoga un diplomātijas ceļā un 
starptautiskās tiesības, ņemot vērā to, ka 
vairums starptautisko draudu abas puses 
skar vienādi intensīvi; uzsver, cik svarīgi ir 
panākt piemērotu vienošanos par 
turpmākajām ES un Apvienotās 
Karalistes attiecībām, kas aizsargā ES 
intereses;

38. uzsver, ka ES un Apvienotās 
Karalistes abpusējās interesēs, ko 
pastiprina to kopīgie principi un kopīgās 
vērtības, kā arī to ģeogrāfiskais tuvums un 
ilgstoša kopīga stratēģiskā sadarbība, ir 
būtiski vienoties par kopīgiem 
risinājumiem ārpolitikas, drošības un 
aizsardzības politikas problēmām, 
pamatojoties uz daudzpusības principiem, 
konfliktu risināšanu dialoga un 
diplomātijas ceļā un starptautiskām 
tiesībām un ņemot vērā to, ka vairākums 
starptautisko draudu abas puses skar 
vienādi intensīvi;
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Grozījums Nr. 9
Tonino Picula, Kati Piri, Juozas Olekas
S&D grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
41.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

41.a visstingrākajā veidā nosoda 
prezidenta Donalda Trampa sazvērestības 
teoriju iedvesmoto pūļa uzbrukumu ASV 
Kongresam, un nepamatotos 
apgalvojumus, ka prezidenta vēlēšanas 
2020. gada 3. novembrī notikušas 
negodīgi; cer, ka ASV nodrošinās mierīgu 
varas nodošanu ievēlētajam prezidentam 
Džozefam Bidenam un viceprezidentei 
Kamalai Harisai; pauž satraukumu par 
populisma un ekstrēmisma pieaugumu 
abās Atlantijas okeāna pusēs un uzsver 
steidzamo nepieciešamību visā pasaulē 
aizstāvēt demokrātiju, cilvēktiesības un 
tiesiskumu;
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Grozījums Nr. 10
Raphaël Glucksmann, Kati Piri, Tonino Picula, Juozas Olekas
S&D grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
52. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

52. aicina Komisiju, Padomi un PV/AP 
arī turpmāk darīt zināmu ĶTR, ka ES 
necietīs tās pastāvīgi īstenotos cilvēktiesību 
pārkāpumus Honkongā, Tibetā un 
Siņdzjanā, kā arī tās attieksmi pret 
minoritātēm piederošiem cilvēkiem un ka 
ES būs izšķiroša loma starptautiskajā 
arēnā, lai nodrošinātu Honkongas 
autonomiju; nosoda "vienas valsts, divu 
sistēmu" modeļa pārkāpšanu, Ķīnā 
pieņemot Nacionālās drošības likumu, kas 
nopietni apdraud Honkongas augsto 
autonomijas pakāpi un negatīvi ietekmē 
tiesu iestāžu neatkarību un vārda brīvību 
Honkongā; pauž bažas par nacionālās 
drošības likuma Honkongā piemērošanas 
ietekmi uz attiecībām starp Ķīnu un 
Taivānu; uzsver, ka nepārtrauktā 
Honkongas autonomijas apdraudēšana, ko 
veic Pekina, ne tikai ir pretrunā Ķīnas 
saistībām saskaņā ar divpusējiem 
nolīgumiem un starptautiskajiem tiesību 
aktiem, bet arī liek apšaubīt Pekinas kā 
uzticama partnera lomu; norāda, ka 
Parlaments ņems vērā cilvēktiesību 
pārkāpumus kontinentālajā Ķīnā un 
Honkongā, kad tam prasīs apstiprināt 
visaptverošu vienošanos par ieguldījumiem 
un par visiem turpmākajiem tirdzniecības 
darījumiem ar Ķīnu; mudina dalībvalstis 
īstenot pasākumu kopumu, par ko Ārlietu 
padome vienojās 2020. gada 28. jūlijā, kā 

52. aicina Komisiju, Padomi un PV/AP 
arī turpmāk darīt zināmu ĶTR, ka ES 
necietīs tās pastāvīgi īstenotos cilvēktiesību 
pārkāpumus Honkongā, Tibetā un 
Siņdzjanā, kā arī tās attieksmi pret 
minoritātēm piederošiem cilvēkiem un ka 
ES būs izšķiroša loma starptautiskajā 
arēnā, lai nodrošinātu Honkongas 
autonomiju; nosoda “vienas valsts, divu 
sistēmu” modeļa pārkāpšanu, Ķīnā 
pieņemot Nacionālās drošības likumu, kas 
nopietni apdraud Honkongas augsto 
autonomijas pakāpi un negatīvi ietekmē 
tiesu iestāžu neatkarību un vārda brīvību 
Honkongā; pauž bažas par nacionālās 
drošības likuma Honkongā piemērošanas 
ietekmi uz attiecībām starp Ķīnu un 
Taivānu; uzsver, ka nepārtrauktā 
Honkongas autonomijas apdraudēšana, ko 
veic Pekina, ne tikai ir pretrunā Ķīnas 
saistībām saskaņā ar divpusējiem 
nolīgumiem un starptautiskajiem tiesību 
aktiem, bet arī liek apšaubīt Pekinas kā 
uzticama partnera lomu; norāda, ka 
Parlaments ņems vērā cilvēktiesību 
pārkāpumus kontinentālajā Ķīnā un 
Honkongā, kad tam prasīs apstiprināt 
visaptverošu vienošanos par ieguldījumiem 
un par visiem turpmākajiem tirdzniecības 
darījumiem ar Ķīnu; mudina dalībvalstis 
īstenot pasākumu kopumu, par ko Ārlietu 
padome vienojās 2020. gada 28. jūlijā, kā 
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arī Parlamenta 2020. gada 19. jūnija 
kopīgo rezolūciju1; prasa Komisijai un 
dalībvalstīm aktīvi vērsties pret Siņdzjanas 
uiguru, kā arī citu etnisko un reliģisko 
minoritāšu grupu, jo īpaši kristiešu un 
tibetiešu, nežēlīgo vajāšanu;

_______________________
1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0174.

arī Parlamenta 2020. gada 19. jūnija 
kopīgo rezolūciju1; prasa Komisijai un 
dalībvalstīm aktīvi vērsties pret Siņdzjanas 
uiguru, kā arī citu etnisko un reliģisko 
minoritāšu grupu, jo īpaši kristiešu un 
tibetiešu, nežēlīgo vajāšanu; aicina 
dalībvalstis un PV/AP ES globālo 
cilvēktiesību sankciju režīma satvarā 
pieņemt sankcijas pret Ķīnas 
amatpersonām un valsts vadītām 
struktūrām, kas ir atbildīgas par uiguru 
masveida aizturēšanas un piespiedu darba 
politikas organizēšanu Ķīnā;

_______________________
1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0174.
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