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13.1.2021 A9-0266/16

Grozījums Nr. 16
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
ECR grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atkārtoti prasa pārskatīt ES globālo 
stratēģiju, lai mācītos no jaunās 
ģeopolitiskās dinamikas, pašreizējiem 
draudiem, tostarp Covid-19 pandēmijas un 
gaidāmajām problēmām, un atkārtoti 
izvērtēt KĀDP mērķus un līdzekļus; 
uzsver, ka, turpinot attīstīt sadarbību ar 
starptautiskajiem partneriem un 
sabiedrotajiem, ES ir jāpaātrina lēmumu 
pieņemšana ārlietās un tās spēja 
sadarboties ar līdzīgi domājošiem 
partneriem, vienlaikus stiprinot 
daudzpusību, un, ja nepieciešams, arī 
autonomi jāstiprina stratēģiskās spējas 
rīkoties; uzsver — lai risinātu daudzos 
kopīgos uzdevumus, aizstāvot savas 
intereses, normas un vērtības 
pēcpandēmijas pasaulē, ES ir pienākums 
veidot savu stratēģisko autonomiju 
kopējās diplomātijas, drošības un 
aizsardzības jautājumos, kā arī 
ekonomikas, veselības un tirdzniecības 
jautājumos; tādēļ uzstāj, ka Eiropas 
valstīm jāsaglabā spēja lemt un rīkoties 
patstāvīgi; mudina dalībvalstis ātri īstenot 
un piemērot jauno regulu, lai izveidotu 
mehānismus ārvalstu ieguldījumu 
pārbaudei kritiskās nozarēs; mudina ES 
dalībvalstis izveidot jaunu daudzpusējas 
sadarbības forumu, kura pamatā būtu 
Daudzpusējās stratēģiskās eksporta 
kontroles koordinācijas komitejas 
mantojums, nolūkā uzraudzīt un kontrolēt 

9. atkārtoti prasa pārskatīt ES globālo 
stratēģiju, lai mācītos no jaunās 
ģeopolitiskās dinamikas, pašreizējiem 
draudiem, tostarp Covid-19 pandēmijas un 
gaidāmajām problēmām, un atkārtoti 
izvērtēt KĀDP mērķus un līdzekļus; 
uzsver, ka, turpinot attīstīt sadarbību ar 
starptautiskajiem partneriem un 
sabiedrotajiem, ES ir jāpaātrina lēmumu 
pieņemšana ārlietās un tās spēja 
sadarboties ar līdzīgi domājošiem 
partneriem, vienlaikus stiprinot 
daudzpusību, un, ja nepieciešams, arī 
autonomi jāstiprina stratēģiskās spējas 
rīkoties; uzsver — lai risinātu daudzos 
kopīgos uzdevumus, aizstāvot savas 
intereses, normas un vērtības 
pēcpandēmijas pasaulē, ES un tās 
dalībvalstīm būtu jākoncentrējas uz 
kopējās diplomātijas, drošības un 
aizsardzības jautājumiem, kā arī 
ekonomikas, veselības un tirdzniecības 
jautājumiem; tādēļ uzstāj, ka Eiropas 
valstīm jāsaglabā spēja lemt un rīkoties 
patstāvīgi; mudina dalībvalstis ātri īstenot 
un piemērot jauno regulu, lai izveidotu 
mehānismus ārvalstu ieguldījumu 
pārbaudei kritiskās nozarēs; mudina ES 
dalībvalstis izveidot jaunu daudzpusējas 
sadarbības forumu, kura pamatā būtu 
Daudzpusējās stratēģiskās eksporta 
kontroles koordinācijas komitejas 
mantojums, nolūkā uzraudzīt un kontrolēt 
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tehnoloģiju eksportu, tirdzniecības plūsmas 
un jutīgus ieguldījumus valstīs, kas rada 
bažas;

tehnoloģiju eksportu, tirdzniecības plūsmas 
un jutīgus ieguldījumus valstīs, kas rada 
bažas;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/17

Grozījums Nr. 17
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
ECR grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. pauž nožēlu, ka nav gūti panākumi, 
lai uzlabotu lēmumu pieņemšanas procesu 
KĀDP jautājumos, kas ietekmē ES rīcības 
un lēmumu pieņemšanas efektivitāti, 
ātrumu un uzticamību starptautiskā 
mērogā; aicina dalībvalstis steidzami 
uzsākt debates par iespēju pāriet no 
vienprātības uz kvalificēta vairākuma 
balsošanu vismaz atsevišķās KĀDP jomās, 
piemēram, lēmumos par cilvēktiesību 
problēmām un sankcijām, kā konkrētu 
līdzekli, ar kuru stiprināt ES ietekmi 
globālā mērogā;

13. pauž nožēlu, ka nav gūti panākumi, 
lai uzlabotu lēmumu pieņemšanas procesu 
KĀDP jautājumos, kas ietekmē ES rīcības 
un lēmumu pieņemšanas efektivitāti, 
ātrumu un uzticamību starptautiskā 
mērogā; uzsver, ka vienprātība KĀDP 
jautājumos stiprina solidaritāti Eiropas 
Savienībā un palielina ES pilnvaras 
rīcībai pasaules mērogā;

Or. en



AM\1222226LV.docx PE662.814v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

13.1.2021 A9-0266/18

Grozījums Nr. 18
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
ECR grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzsver, ka ir svarīgi, lai ES 
apņemas atbalstīt savu partneru 
suverenitāti, neatkarību un teritoriālo 
integritāti starptautiski atzītās robežās; 
pauž bažas par karsto konfliktu zonu 
izplatīšanos ES tuvākajās kaimiņvalstīs, kā 
arī par iesaldētajiem konfliktiem un 
Krievijas Federācijai piederošo suverēno 
valstu teritoriju pašreizējo de facto 
okupācijas turpināšanos; atkārtoti nosoda 
Krievijas agresīvo politiku attiecībā uz 
Ukrainu, tās negatīvu lomu vairākos 
iesaldētos konfliktos un spiedienu uz 
dažām no tuvākajām ES kaimiņvalstīm 
papildus tam, ka tā pārkāpj Krimas tatāru 
tiesības, tās īstenoto Azovas jūras blokādi, 
Ukrainas gāzes atradņu nepārtraukto 
sagrābšanu Melnajā jūrā un Gruzijas un 
Moldovas teritoriālās integritātes 
pārkāpumus; joprojām pilnībā atbalsta 
politiku, kas paredz neatzīt Krimas 
nelikumīgo aneksiju; prasa Krievijai 
uzņemties atbildību, izmantot savu ietekmi 
pār Krievijas atbalstītajiem separātistiem 
un pilnībā īstenot savas saistības saskaņā ar 
Minskas vienošanos; uzsver, ka ES ir 
jāpastiprina rīcība tā dēvēto iesaldēto 
konfliktu mierīgā atrisināšanā, arī dialogā 
ar iesaistītajām trešām valstīm, aktīvi 
jāveicina risinājumi, kuru pamatā ir 
starptautisko tiesību normas un principi, 

23. uzsver, ka ir svarīgi, lai ES 
apņemas atbalstīt savu partneru 
suverenitāti, neatkarību un teritoriālo 
integritāti starptautiski atzītās robežās; 
pauž bažas par karsto konfliktu zonu 
izplatīšanos ES tuvākajās kaimiņvalstīs, kā 
arī par iesaldētajiem konfliktiem un 
Krievijas Federācijas īstenotas de facto 
okupācijas turpināšanos suverēnām 
valstīm piederošās teritorijās; atkārtoti 
nosoda Krievijas agresīvo politiku attiecībā 
uz Ukrainu, tās negatīvo lomu vairākos 
iesaldētos konfliktos un spiedienu uz 
dažām no tuvākajām ES kaimiņvalstīm 
papildus tam, ka tā pārkāpj Krimas tatāru 
tiesības, tās īstenoto Azovas jūras blokādi, 
Ukrainas gāzes atradņu nepārtraukto 
sagrābšanu Melnajā jūrā un Gruzijas un 
Moldovas teritoriālās integritātes 
pārkāpumus; joprojām pilnībā atbalsta 
politiku, kas paredz neatzīt Krimas 
nelikumīgo aneksiju; prasa Krievijai 
uzņemties atbildību, izmantot savu ietekmi 
pār Krievijas atbalstītajiem separātistiem 
un pilnībā īstenot savas saistības saskaņā ar 
Minskas vienošanos; uzsver, ka ES ir 
jāpastiprina rīcība tā dēvēto iesaldēto 
konfliktu mierīgā atrisināšanā, arī dialogā 
ar iesaistītajām trešām valstīm, aktīvi 
jāveicina risinājumi, kuru pamatā ir 
starptautisko tiesību normas un principi, 
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ANO harta un 1975. gada EDSO Helsinku 
Nobeiguma akts, kā arī jāpalielina atbalsts 
konfliktu skartajiem civiliedzīvotājiem, 
valsts iekšienē pārvietotām personām un 
bēgļiem; 

ANO harta un 1975. gada EDSO Helsinku 
Nobeiguma akts, kā arī jāpalielina atbalsts 
konfliktu skartajiem civiliedzīvotājiem, 
valsts iekšienē pārvietotām personām un 
bēgļiem; tāpat prasa Krievijas Federācijai 
pārtraukt Gruzijas teritoriju — Abhāzijas 
un Chinvali reģiona / Dienvidosetijas — 
okupāciju un izbeigt šo abu reģionu 
de facto integrāciju Krievijas pārvaldē;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/19

Grozījums Nr. 19
Anna Fotyga, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
ECR grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 25.a uzsver, ka ES ir jāpievērš lielāka 
uzmanība Sīrijā nerimstošajam 
konfliktam un jāstrādā pie tā, lai sauktu 
pie atbildības Sīrijas režīma locekļus un 
sabiedrotos, jo īpaši no Krievijas un 
Irānas, kuri ir atbildīgi par daudziem kopš 
2011. gada pastrādātiem kara 
noziegumiem;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/20

Grozījums Nr. 20
Anna Fotyga, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
ECR grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. uzskata, ka ES ir steidzami 
jānosaka labāka ģeopolitiskā un vispārējā 
stratēģija īstermiņa, vidēja termiņa un 
ilgtermiņa attiecībām ar Turciju, jo īpaši 
ņemot vērā pastāvīgo demokrātisko 
atpalicību un Turcijas ārpolitikas arvien 
pieaugošo paļāvību, kas veicina 
saspīlējuma eskalāciju un destabilizējošo 
ietekmi, apdraudot reģiona mieru un 
stabilitāti Vidusjūras austrumu daļā, 
Tuvajos Austrumos un Dienvidkaukāzā, kā 
arī tās lomu konfliktos Sīrijā, Irākā, Lībijā 
un Kalnu Karabahā;

32. uzskata, ka ES ir steidzami 
jānosaka labāka ģeopolitiskā un vispārējā 
stratēģija īstermiņa, vidēja termiņa un 
ilgtermiņa attiecībām ar Turciju, jo īpaši 
ņemot vērā pastāvīgo demokrātijas 
mazināšanos un Turcijas arvien 
uzstājīgāko ārpolitiku, kas dažkārt veicina 
saspīlējuma eskalāciju un rada 
destabilizējošu ietekmi, apdraudot reģiona 
mieru un stabilitāti Vidusjūras austrumu 
daļā, Tuvajos Austrumos un 
Dienvidkaukāzā, kā arī ņemot vērā 
Turcijas lomu konfliktos Sīrijā, Irākā, 
Lībijā un Kalnu Karabahā un lomu, ko tā 
ieņem kā svarīgs partneris reģionā un 
NATO sabiedrotā, un arvien pieaugošo 
sāncensību starp Turciju un Krieviju šajā 
reģionā;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/21

Grozījums Nr. 21
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
ECR grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. aicina Franciju, Vāciju un 
Apvienoto Karalisti kā Kopīgā 
visaptverošā rīcības plāna parakstītājas, ES 
un tās dalībvalstis stiprināt vienotību, 
atturēšanos un izturētspēju pret trešo valstu 
sekundārajām sankcijām un īstenot 
pasākumus, lai aizsargātu ES likumīgās 
intereses, tostarp pilnībā operacionalizējot 
tirdzniecības apmaiņu atbalsta instrumentu 
(INSTEX); noraida vienpusējo, 
eksteritoriālo sankciju atjaunošanu, ko 
ASV veic pēc tās izstāšanās no Kopīgā 
visaptverošā rīcības plāna, jo tās apdraud 
ES likumīgās ekonomiskās un ārpolitikas 
intereses, īpaši kavējot humanitāro 
tirdzniecību ar Irānu Covid-19 laikā; aicina 
ASV bez nosacījumiem atjaunot JCPOA, 
kam būtu jāiet roku rokā ar Irānas 
atgriešanas pie pilnīgas saistību izpildes 
saskaņā ar šo plānu;

30. aicina Franciju, Vāciju un 
Apvienoto Karalisti kā Kopīgā 
visaptverošā rīcības plāna parakstītājas, ES 
un tās dalībvalstis stiprināt vienotību, 
atturēšanos un izturētspēju pret trešo valstu 
sekundārajām sankcijām un īstenot 
pasākumus, lai aizsargātu ES likumīgās 
intereses, tostarp pilnībā operacionalizējot 
tirdzniecības apmaiņu atbalsta instrumentu 
(INSTEX); noraida vienpusējo, 
eksteritoriālo sankciju atjaunošanu, ko 
ASV veic pēc tās izstāšanās no Kopīgā 
visaptverošā rīcības plāna, jo tās apdraud 
ES likumīgās ekonomiskās un ārpolitikas 
intereses, īpaši kavējot humanitāro 
tirdzniecību ar Irānu Covid-19 laikā; aicina 
ASV bez nosacījumiem atjaunot dalību 
JCPOA un uzskata, ka vienlaikus būtu 
jāmudina Irāna atgriezties pie pilnīgas 
saistību izpildes saskaņā ar šo plānu; šajā 
sakarībā nosoda Irānas lēmumu sākt 
urāna bagātināšanu līdz 20 % līmenim, 
kas ir tiešs un smags kodolvienošanās 
nosacījumu pārkāpums;

Or. en


