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13.1.2021 A9-0266/22

Grozījums Nr. 22
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. veicina un aizstāv ES lomu, kas ir 
uzticams partneris visā pasaulē, vēlams 
"izvēles partneris" trešām pusēm, 
principiāls, bet ne dogmatisks, godīgs 
starpnieks, atsauces dalībnieks konflikta 
atrisināšanai un mediācijai, kurš veicina 
diplomātiju un dialogu kā vēlamo veidu, 
lai konstruktīvi ietekmētu globālos 
konfliktus, kā arī vadošais ilgtspējīgas 
attīstības un galvenais daudzpusējo 
attiecību veicinātājs, bet vienlaikus arī 
globāls dalībnieks, kas ir gatavs autonomi 
un izlēmīgi rīkoties, lai aizstāvētu ES 
pašas vērtības un intereses, un kas 
uzņemas atbildību, nodrošinot pats savu 
drošību un veicinot starptautisko mieru un 
stabilitāti, pamatojoties uz ANO Hartas 
principiem un vērtībām un saskaņā ar 
starptautiskajām tiesībām, ievērojot 
starptautiskos noteikumos balstītu 
kārtību; uzskata, ka radošums, aktīvāka 
attieksme un lielāka dalībvalstu vienotība 
un solidaritāte, kā arī dalībvalstu 
apņemšanās un resursi ir vajadzīgi, lai 
palielinātu ES ietekmi visā pasaulē un 
veicinātu tās pozitīvās varas modeli un 
atbildīgo lomu pasaules pārvaldībā, kā arī 
lai ļautu tai uzņemties stratēģisko 
atbildību tuvākās kaimiņreģionu valstīs;

2. atgādina, ka nodrošināt 
starptautisko mieru un stabilitāti nav ES 
kompetences jomā — šīs pilnvaras valstis 
ir uzticējušas Apvienoto Nāciju 
Organizācijai, pamatojoties uz ANO 
Hartu; uzskata, ka nav juridiska pamata 
palielināt ES ietekmi visā pasaulē vai 
popularizēt tās “pozitīvās” varas modeli; 
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Grozījums Nr. 23
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka pasaules pieaugošā 
nestabilitāte, aizvien konfrontējošākā vide, 
daudzpusības mazināšanās un 
autoritārisma pieaugums, kā arī 
daudzšķautņainie globālie izaicinājumi, jo 
īpaši aizvien pieaugošais konfliktu 
klimats, kas izpaužas kā bruņota konflikta 
turpināšanās un dažreiz atsākšana, 
tostarp pie Eiropas kontinenta austrumu 
un dienvidu robežām, terorisms, klimata 
pārmaiņas un pieaugošie draudi dabas 
resursiem, nekontrolētas migrācijas 
plūsmas, ar veselību saistīti riski, 
hibrīddraudi, piemēram, dezinformācijas 
kampaņas, aktīvi pasākumi un 
kiberuzbrukumi, cita starpā ir faktori, kam 
vajadzētu likt ES attīstīt tās stratēģisko 
autonomiju, vienlaikus stiprinot sadarbību 
ar saviem sabiedrotajiem; uzsver, ka šajā 
saistībā Savienībai ir svarīgi izveidot 
stratēģiskāku sadarbību ar trešām valstīm, 
pamatojoties uz uzticību un savstarpēju 
labumu, un veidot alianses ar līdzīgi 
domājošām demokrātijām, tostarp 
dienvidu puslodēm, kā arī vajadzības 
gadījumā izveidot ad hoc koalīcijas ar 
citiem līdzīgi domājošiem partneriem; 

3. uzsver, ka pasaules pieaugošā 
nestabilitāte, kā arī vēl nepieredzēti 
globālie izaicinājumi, tostarp bruņoti 
konflikti, ko uztur tādas valstis kā Turcija, 
terorisms, nekontrolētas migrācijas 
plūsmas, ar veselību saistīti riski, 
hibrīddraudi un kiberuzbrukumi, ir faktori, 
kam nevajadzētu novest pie tā, lai ES 
attīstītu savu stratēģisko autonomiju, bet 
gan mudināt ES dalībvalstis vairāk veidot 
stratēģiskas alianses ar līdzīgi domājošām 
demokrātijām un vajadzības gadījumā 
veidot ad hoc koalīcijas ar citiem 
partneriem; 

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. pauž bažas par bezprecedenta 
mēroga valstu un nevalstisko dalībnieku 
sponsorētām dezinformācijas un 
propagandas kampaņām, kas ir postoši 
ietekmējušas sabiedrību, tostarp Eiropas 
kaimiņvalstīs un jo īpaši Rietumbalkānos; 
nosoda manipulācijas ar informāciju un 
tās bruņošanu, tostarp tādu, ko veic valsts, 
reģionu un nevalstiski dalībnieki, kuriem 
ir ļauni nodomi, un platformas un 
organizācijas, ko izmanto autoritāras 
trešās valstis, lai tieši un netieši finansētu 
un ietekmētu Eiropas politiskās partijas 
un dalībniekus; atzinīgi vērtē ES iestāžu 
jau sen nepieciešamo reakciju uz šo jauno 
problēmu, piemēram, tādas jaunas īpašas 
Parlamenta komitejas izveidi, kas 
pievērsīsies gadījumiem, kad ārvalstis 
iejaucas demokrātiskajos procesos ES, 
tostarp izplata dezinformāciju, un aicina 
Padomi pieņemt lēmumu par 
ierobežojošiem pasākumiem pret 
kiberuzbrukumiem, kas apdraud 
Savienību vai tās dalībvalstis; uzsver, ka ir 
vajadzīga reakcija, kas neierobežo 
pamattiesības un brīvības; norāda, cik 
svarīga ir efektīva ES stratēģiskā saziņa, 
un atzinīgi vērtē Stratcom stiprināšanu 
Eiropas Ārējās darbības dienestā (EĀDD) 
un tā centienus noteikt un apspiest 
dezinformācijas kampaņas; uzsver, ka ES 

5. pauž bažas par pieeju, kas tiek 
īstenota, lai cīnītos pret šķietamu ārvalstu 
iejaukšanos un dezinformāciju; uzskata, 
ka ir jārespektē vārda brīvība, un brīdina, 
ka cīņā pret šķietamu dezinformāciju ES 
ir jāraugās, lai tā nekļūtu par 
pretpropagandas aparātu vai 
pašpasludinātu “Patiesības ministriju”;



AM\1222230LV.docx PE662.814v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

ir jāturpina stiprināt savas spējas aktīvi 
cīnīties pret viltus ziņām un 
dezinformāciju, kas apdraud demokrātiju, 
un uzlabot savu drošības kultūru, lai 
labāk aizsargātu savus informācijas un 
sakaru tīklus; aicina ES kļūt par līderi 
kolektīvās pašaizsardzības un sadarbības 
sistēmas atbalstīšanā pret hibrīddraudiem 
un autoritāro režīmu ļaunprātīgo ietekmi, 
jo īpaši uz demokrātisku pārvaldību un 
privātiem uzņēmumiem visā pasaulē; 
tādēļ uzsver, ka ES ir jāstiprina savas 
alianses ar citiem globāliem 
demokrātiskiem dalībniekiem, lai vērstos 
pret šādiem draudiem pasaules līmenī, 
tostarp izmantojot reformētas un 
noturīgākas daudzpusējas iestādes;
___________________
5 Padomes 2019. gada 17. maija Lēmums 
(KĀDP) 2019/797 par ierobežojošiem 
pasākumiem pret kiberuzbrukumiem, kuri 
apdraud Savienību vai tās dalībvalstis. 
OV L 129I, 17.5.2019., 13. lpp.

Or. en



AM\1222230LV.docx PE662.814v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

13.1.2021 A9-0266/25

Grozījums Nr. 25
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
Identitātes un demokrātijas 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. mudina dalībvalstis iebilst pret 
jebkādiem mēģinājumiem pāriet no 
vienprātības uz kvalificēta vairākuma 
balsošanu jebkurā KĀDP jomā, jo šādas 
izmaiņas nelabojami un neatgriezeniski 
apdraudētu dalībvalstu suverenitāti;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/26

Grozījums Nr. 26
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
Identitātes un demokrātijas 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

16. atbalsta ES mēroga debates 
nolūkā apsvērt jaunus sadarbības veidus, 
piemēram, Eiropas Drošības padomi, jo ir 
pēdējais laiks oficiāli izveidot efektīvus 
veidus un iestādes ES ārpolitikas un 
drošības politikas saskaņotības un 
ietekmes uzlabošanai; uzskata, ka šī ideja 
būtu jāapspriež konferencē par Eiropas 
nākotni, un atkārtoti arī aicina izveidot 
Aizsardzības ministru padomi; 

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 27
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
Identitātes un demokrātijas 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 Drošības padomes 
pašreizējais sastāvs un darbība, jo sevišķi 
tās pastāvīgie locekļi, ir pati labākā 
garantija stabilitātei un līdzsvaram šajā 
starptautiskajā organizācijā; iebilst pret 
to, ka Eiropas Savienībai būtu jāpiešķir 
vieta Drošības padomē;

Or. en
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Grozījums Nr. 28
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
Identitātes un demokrātijas 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 un 
galīgi jāizbeidz visas pievienošanās 
sarunas ar Turciju un būtu nekavējoties 
pilnībā jāpārtrauc finansējuma sniegšana 
Turcijai, jo tā nav Eiropas valsts un ir 
vairākkārt apdraudējusi Eiropas 
principus un vērtības, jo īpaši ņemot vērā 
pastāvīgo demokrātijas mazināšanos un 
Turcijas arvien uzstājīgāko ārpolitiku, 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;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/29

Grozījums Nr. 29
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
64. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

64. uzsver, ka ir jāizstrādā saskaņota 
ar klimata politiku saistīta KĀDP 
dimensija, jo klimata pārmaiņas arvien 
vairāk darbojas kā ekonomikas, sociālo 
un politisko destabilizētājs un risku 
vairotājs;

svītrots

Or. en


