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13.1.2021 A9-0266/11

Grozījums Nr. 11
David McAllister
PPE grupas vārdā

Ziņojums 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 
jauns ES globālais cilvēktiesību sankciju 
režīms (līdzīgs ES Magnitsky aktam), kas 
ļauj ES piemērot mērķtiecīgas sankcijas 
tiem, kas ir atbildīgi par nopietniem 
cilvēktiesību pārkāpumiem un 
aizskārumiem visā pasaulē; iesaka 
nākotnē paplašināt sankciju režīma 
darbības jomu, iekļaujot tajā korupcijas 
aktus;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/12

Grozījums Nr. 12
David McAllister
PPE grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. aicina ES ņemt vērā katras 
Vidusjūras dienvidu reģiona valsts 
īpatnības tās politikā attiecībā uz šo 
reģionu; aicina ES stiprināt sadarbību ar 
reģionāliem dalībniekiem, piemēram, 
Arābu līgu, Āfrikas Savienību un 
Vidusjūras reģiona valstu savienību, un 
aktīvi atbalstīt reģionālo sadarbību starp 
dienvidu kaimiņreģiona valstīm, kas ir 
neaizstājams instruments drošībai un 
ilgtspējīgai ekonomikas attīstībai; uzsver, 
ka jāstiprina Eiropas Savienības attiecības 
ar Ziemeļāfrikas valstīm; pauž nožēlu par 
to, ka 25 gadus pēc tā dēvētā Barselonas 
procesa uzsākšanas vēl nav pabeigta 
kopīgas labklājības, stabilitātes un brīvības 
telpas izveide ar Vidusjūras reģiona 
dienvidu kaimiņvalstīm; pilnībā atbalsta 
Berlīnes procesu un atzinīgi vērtē visas 
ANO iniciatīvas, kuru mērķis ir rast 
visaptverošu politisku risinājumu krīzei 
Lībijā; 

25. atzinīgi vērtē gaidāmo Komisijas 
un Augstā pārstāvja kopīgo paziņojumu 
par atjauninātu partnerību ar dienvidu 
kaimiņreģionu; aicina ES ņemt vērā katras 
Vidusjūras dienvidu reģiona valsts 
īpatnības tās politikā attiecībā uz šo 
reģionu; aicina ES stiprināt sadarbību ar 
reģionāliem dalībniekiem, piemēram, 
Arābu līgu, Āfrikas Savienību un 
Vidusjūras reģiona valstu savienību, un 
aktīvi atbalstīt reģionālo sadarbību starp 
dienvidu kaimiņreģiona valstīm, kas ir 
neaizstājams instruments drošībai un 
ilgtspējīgai ekonomikas attīstībai; uzsver, 
ka jāstiprina Eiropas Savienības attiecības 
ar Ziemeļāfrikas valstīm; pauž nožēlu par 
to, ka 25 gadus pēc tā dēvētā Barselonas 
procesa uzsākšanas vēl nav pabeigta 
kopīgas labklājības, stabilitātes un brīvības 
telpas izveide ar Vidusjūras reģiona 
dienvidu kaimiņvalstīm; pilnībā atbalsta 
Berlīnes procesu un atzinīgi vērtē visas 
ANO iniciatīvas, kuru mērķis ir rast 
visaptverošu politisku risinājumu krīzei 
Lībijā; 
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13.1.2021 A9-0266/13

Grozījums Nr. 13
David McAllister
PPE 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 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; atzinīgi vērtē to, ka 
ir noslēgts ES un Apvienotās Karalistes 
Tirdzniecības un sadarbības nolīgums, 
kas sniedz skaidrību un noteiktību abu 
pušu iedzīvotājiem un uzņēmumiem; 
uzsver, ka tas pašlaik rūpīgi pārbauda 
nolīgumu un plāno cieši uzraudzīt ES un 
Apvienotās Karalistes nolīguma 
īstenošanu visos tā aspektos; 
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13.1.2021 A9-0266/14

Grozījums Nr. 14
David McAllister
PPE 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 strādā ar 

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 un ratificēt 
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 strādā ar 
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vides jautājumiem, un viņu juristiem; vides jautājumiem, un viņu juristiem; 
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Grozījums Nr. 15
David McAllister
PPE grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
56. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

56. pauž nožēlu, ka Komisija savā 
2020. gada darba programmā nav iekļāvusi 
Arktiku; tomēr atzīst, ka tā ir uzsākusi 
sabiedrisku apspriešanu, kuras mērķis ir 
paust viedokli par pašreizējās politikas 
priekšrocībām un trūkumiem, lai varētu 
izstrādāt atjauninātu pieeju; uzskata, ka 
ES ir vajadzīga Arktikas stratēģija;

56. atzinīgi vērtē to, ka Komisijas 
2021. gada darba programmā ir iekļauts 
kopīgs paziņojums par Arktiku; uzskata, 
ka ES ir vajadzīga Arktikas stratēģija;

Or. en


