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Grozījums Nr. 1
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. ar bažām norāda, ka 1. izdevumu 
kategorijā (Globālā Eiropa) ir paredzēts 
saistību apropriāciju apmēru samazināt 
par vairāk nekā 1 miljardu EUR, un tā 
rezultātā ārējās darbības budžeta apmērs 
būtu mazāks nekā jebkurā no trim 
iepriekšējiem gadiem; uzskata, ka 
pašreizējā starptautiskajā situācijā ES ir 
jāuzņemas lielāka, nevis mazāka 
atbildība, un ir jāpiešķir tai nepieciešamie 
finanšu resursi, lai ES šo atbildību varētu 
uzņemties; prasa 4. izdevumu kategorijā 
piešķirt rezervi vairāk nekā 200 miljonu 
EUR apmērā;

1. atzinīgi vērtē to, ka ir samazinātas 
saistību apropriācijas 4. izdevumu 
kategorijā (Globālā Eiropa), proti, 
2020. gada budžetā pieprasīto apropriāciju 
apmērs ir samazināts par kopumā 
193,24 miljoniem EUR virknē konkrētu 
budžeta pozīciju, tostarp darbības 
izdevumiem, kas jo īpaši saistīti ar 
Attīstības sadarbības instrumentu 
(-70,00 miljoni EUR), humāno palīdzību 
(-50,00 miljoni EUR), Pirmspievienošanās 
palīdzības instrumentu (-31,00 miljoni 
EUR), Eiropas Kaimiņattiecību 
instrumentu (-23,00 miljoni EUR), 
Partnerības instrumentu sadarbībai ar 
trešām valstīm (-8,28 miljoni EUR), 
Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību 
instrumentu (-4,60 miljoni EUR), 
iniciatīvu “ES palīdzības brīvprātīgie” 
(-1,07 miljoni EUR) un darbībām, kuras 
finansē saskaņā ar Komisijas 
prerogatīvām un Komisijai piešķirtām 
īpašām pilnvarām (-5,29 miljoni EUR);

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Lukas Mandl

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. ar bažām norāda, ka 1. izdevumu 
kategorijā (Globālā Eiropa) ir paredzēts 
saistību apropriāciju apmēru samazināt par 
vairāk nekā 1 miljardu EUR, un tā rezultātā 

1. ar bažām norāda, ka 4. izdevumu 
kategorijā (Globālā Eiropa) ir paredzēts 
saistību apropriāciju apmēru samazināt par 
vairāk nekā 1 miljardu EUR, un tā rezultātā 
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ārējās darbības budžeta apmērs būtu 
mazāks nekā jebkurā no trim iepriekšējiem 
gadiem; uzskata, ka pašreizējā 
starptautiskajā situācijā ES ir jāuzņemas 
lielāka, nevis mazāka atbildība, un ir 
jāpiešķir tai nepieciešamie finanšu resursi, 
lai ES šo atbildību varētu uzņemties; prasa 
4. izdevumu kategorijā piešķirt rezervi 
vairāk nekā 200 miljonu EUR apmērā;

ārējās darbības budžeta apmērs būtu 
mazāks nekā jebkurā no trim iepriekšējiem 
gadiem; uzskata, ka pašreizējā 
starptautiskajā situācijā ES ir jāuzņemas 
lielāka, nevis mazāka atbildība, un ir 
jāpiešķir tai nepieciešamie finanšu resursi, 
lai ES šo atbildību varētu uzņemties; prasa 
4. izdevumu kategorijā piešķirt rezervi 
vairāk nekā 200 miljonu EUR apmērā, jo 
īpaši reaģēšanai krīzes situācijās, 
konfliktu novēršanai, miera veidošanai un 
gatavībai krīzēm;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Charlie Weimers

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. ar bažām norāda, ka 1. izdevumu 
kategorijā (Globālā Eiropa) ir paredzēts 
saistību apropriāciju apmēru samazināt 
par vairāk nekā 1 miljardu EUR, un tā 
rezultātā ārējās darbības budžeta apmērs 
būtu mazāks nekā jebkurā no trim 
iepriekšējiem gadiem; uzskata, ka 
pašreizējā starptautiskajā situācijā ES ir 
jāuzņemas lielāka, nevis mazāka 
atbildība, un ir jāpiešķir tai nepieciešamie 
finanšu resursi, lai ES šo atbildību varētu 
uzņemties; prasa 4. izdevumu kategorijā 
piešķirt rezervi vairāk nekā 200 miljonu 
EUR apmērā;

1. atgādina, ka viens no ES 
lielākajiem iemaksu veicējiem gatavojas 
izstāties un saskaņā ar laika gaitā 
pārbaudīto principu rīkoties atbilstīgi 
saviem līdzekļiem atzinīgi vērtē lēmumu 
samazināt līdzekļu apmēru 4. izdevumu 
kategorijā (Globālā Eiropa) par vairāk 
nekā 1 miljardu EUR;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Isabel Santos

Atzinuma projekts
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1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. ar bažām norāda, ka 1. izdevumu 
kategorijā (Globālā Eiropa) ir paredzēts 
saistību apropriāciju apmēru samazināt par 
vairāk nekā 1 miljardu EUR, un tā rezultātā 
ārējās darbības budžeta apmērs būtu 
mazāks nekā jebkurā no trim iepriekšējiem 
gadiem; uzskata, ka pašreizējā 
starptautiskajā situācijā ES ir jāuzņemas 
lielāka, nevis mazāka atbildība, un ir 
jāpiešķir tai nepieciešamie finanšu resursi, 
lai ES šo atbildību varētu uzņemties; prasa 
4. izdevumu kategorijā piešķirt rezervi 
vairāk nekā 200 miljonu EUR apmērā;

1. ar bažām norāda, ka 4. izdevumu 
kategorijā (Globālā Eiropa) ir paredzēts 
saistību apropriāciju apmēru samazināt par 
vairāk nekā 1 miljardu EUR, un tā rezultātā 
ārējās darbības budžeta apmērs būtu 
mazāks nekā jebkurā no trim iepriekšējiem 
gadiem; uzskata, ka pašreizējā 
starptautiskajā situācijā, ņemot vērā 
neskaitāmās problēmas ES 
kaimiņreģionos un citviet pasaulē, ES ir 
jāuzņemas lielāka, nevis mazāka atbildība, 
un ir jāpiešķir tai nepieciešamie finanšu 
resursi; prasa 4. izdevumu kategorijā 
piešķirt rezervi vairāk nekā 
200 miljonu EUR apmērā;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. ar bažām norāda, ka 1. izdevumu 
kategorijā (Globālā Eiropa) ir paredzēts 
saistību apropriāciju apmēru samazināt par 
vairāk nekā 1 miljardu EUR, un tā rezultātā 
ārējās darbības budžeta apmērs būtu 
mazāks nekā jebkurā no trim iepriekšējiem 
gadiem; uzskata, ka pašreizējā 
starptautiskajā situācijā ES ir jāuzņemas 
lielāka, nevis mazāka atbildība, un ir 
jāpiešķir tai nepieciešamie finanšu resursi, 
lai ES šo atbildību varētu uzņemties; prasa 
4. izdevumu kategorijā piešķirt rezervi 
vairāk nekā 200 miljonu EUR apmērā;

1. ar bažām norāda, ka 4. izdevumu 
kategorijā (Globālā Eiropa) ir paredzēts 
saistību apropriāciju apmēru samazināt par 
vairāk nekā 1 miljardu EUR, un tā rezultātā 
ārējās darbības budžeta apmērs būtu 
mazāks nekā jebkurā no trim iepriekšējiem 
gadiem; uzskata, ka pašreizējā 
starptautiskajā situācijā ES sadarbībā ar 
dalībvalstīm ir jāuzņemas lielāka, nevis 
mazāka atbildība, un ir jāpiešķir tai 
nepieciešamie finanšu resursi, lai ES šo 
atbildību varētu uzņemties; prasa 
4. izdevumu kategorijā piešķirt rezervi 
vairāk nekā 200 miljonu EUR apmērā;

Or. en
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Grozījums Nr. 6
Charlie Weimers

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a ar bažām ņem vērā konstatējumus, 
kas iekļauti Truro bīskapa neatkarīgajā 
ziņojumā Lielbritānijas Ārlietu un 
Sadraudzības lietu ministrijai un liek 
secināt, ka kristiešu vajāšana ir 
sasniegusi genocīdam pietuvināmu 
līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Charlie Weimers

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b ar bažām konstatē, ka 4. izdevumu 
kategorijā (Globālā Eiropa) uzmanība 
netiek pievērsta tam, lai aizsargātu 
visvairāk vajāto reliģisko minoritāti 
pasaulē, proti, kristiešus;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Charlie Weimers

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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1.c uzdod Komisijai novirzīt 
4. izdevumu kategorijā (Globālā Eiropa) 
humānajai palīdzībai paredzētās 
apropriācijas, lai palīdzētu vajāto kristiešu 
kopienām;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Charlie Weimers

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ir nepieciešams vēl 
vairāk palielināt finansējumu 
Rietumbalkānu valstīm 
Pirmspievienošanās palīdzības 
instrumenta (IPA II) satvarā; šajā 
sakarībā nepiekrīt tam, ka tiek ierosināts 
samazināt Rietumbalkānu valstīm 
līdzekļus, kas paredzēti politisko reformu 
atbalstam un saskaņošanai ar acquis, un 
prasa tā vietā būtiski palielināt šo līdzekļu 
apmēru;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 10
Isabel Santos

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ir nepieciešams vēl 
vairāk palielināt finansējumu 
Rietumbalkānu valstīm 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta 
(IPA II) satvarā; šajā sakarībā nepiekrīt 
tam, ka tiek ierosināts samazināt 

2. uzskata, ka ir nepieciešams vēl 
vairāk palielināt finansējumu 
Rietumbalkānu valstīm 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta 
(IPA II) satvarā; Komisija ieteica sākt 
pievienošanās sarunas ar Albāniju un 
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Rietumbalkānu valstīm līdzekļus, kas 
paredzēti politisko reformu atbalstam un 
saskaņošanai ar acquis, un prasa tā vietā 
būtiski palielināt šo līdzekļu apmēru;

Ziemeļmaķedoniju, ko apstiprināja 
Eiropadome; ir svarīgi turēt solījumu un 
sākt pievienošanās sarunas jau 
2019. gadā; šajā sakarībā nepiekrīt tam, ka 
tiek ierosināts samazināt Rietumbalkānu 
valstīm līdzekļus, kas paredzēti politisko 
reformu atbalstam un saskaņošanai ar 
acquis, un prasa tā vietā būtiski palielināt 
šo līdzekļu apmēru;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ir nepieciešams vēl 
vairāk palielināt finansējumu 
Rietumbalkānu valstīm 
Pirmspievienošanās palīdzības 
instrumenta (IPA II) satvarā; šajā 
sakarībā nepiekrīt tam, ka tiek ierosināts 
samazināt Rietumbalkānu valstīm 
līdzekļus, kas paredzēti politisko reformu 
atbalstam un saskaņošanai ar acquis, un 
prasa tā vietā būtiski palielināt šo līdzekļu 
apmēru;

2. atzinīgi vērtē priekšlikumu 
samazināt līdzekļus, kas paredzēti politisko 
reformu atbalstam Rietumbalkānu valstīs 
un to tiesību aktu saskaņošanai ar acquis; 
aicina pārtraukt Savienības 
paplašināšanās politiku attiecībā uz 
Rietumbalkānu valstīm un Turciju;

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Tonino Picula

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ir nepieciešams vēl 
vairāk palielināt finansējumu 

2. uzskata, ka ir nepieciešams vēl 
vairāk palielināt finansējumu 
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Rietumbalkānu valstīm 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta 
(IPA II) satvarā; šajā sakarībā nepiekrīt 
tam, ka tiek ierosināts samazināt 
Rietumbalkānu valstīm līdzekļus, kas 
paredzēti politisko reformu atbalstam un 
saskaņošanai ar acquis, un prasa tā vietā 
būtiski palielināt šo līdzekļu apmēru;

Rietumbalkānu valstīm 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta 
(IPA II) satvarā; Komisija ieteica sākt 
pievienošanās sarunas ar Albāniju un 
Ziemeļmaķedoniju, ko apstiprināja 
Eiropadome; ir svarīgi turēt solījumu un 
sākt pievienošanās sarunas jau 2019. 
gadā; šajā sakarībā nepiekrīt tam, ka tiek 
ierosināts samazināt Rietumbalkānu 
valstīm līdzekļus, kas paredzēti politisko 
reformu atbalstam un saskaņošanai ar 
acquis, un prasa tā vietā būtiski palielināt 
šo līdzekļu apmēru;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Michal Šimečka

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ir nepieciešams vēl 
vairāk palielināt finansējumu 
Rietumbalkānu valstīm 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta 
(IPA II) satvarā; šajā sakarībā nepiekrīt 
tam, ka tiek ierosināts samazināt 
Rietumbalkānu valstīm līdzekļus, kas 
paredzēti politisko reformu atbalstam un 
saskaņošanai ar acquis, un prasa tā vietā 
būtiski palielināt šo līdzekļu apmēru;

2. uzskata, ka ir nepieciešams vēl 
vairāk palielināt finansējumu 
Rietumbalkānu valstīm 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta 
(IPA II) satvarā, jo īpaši demokrātisku 
institūciju darbības, tiesiskuma, labas 
pārvaldības un publiskās administrācijas 
jomās; šajā sakarībā nepiekrīt tam, ka tiek 
ierosināts samazināt Rietumbalkānu 
valstīm līdzekļus, kas paredzēti politisko 
reformu atbalstam un saskaņošanai ar 
acquis, un prasa tā vietā būtiski palielināt 
šo līdzekļu apmēru;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Isabel Santos

Atzinuma projekts
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3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka piešķīrumi Turcijai 
joprojām ir zemākā līmenī, un uzskata, ka 
tas ir pamatoti, ņemot vērā to, ka Turcijā 
pastāvīgi vērojami nopietni trūkumi 
demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību 
jomā; atzinīgi vērtē to, ka pastiprināta 
uzmanība tiek pievērsta tam, lai atbalstītu 
pilsonisko sabiedrību un turpinātu pāreju 
uz tiešo pārvaldību, un mudina Komisiju 
turpināt šo līdzsvara atjaunošanu;

3. norāda, ka piešķīrumi Turcijai 
joprojām ir zemākā līmenī, un uzskata, ka 
tas ir pamatoti, ņemot vērā to, ka Turcijā 
pastāvīgi vērojami nopietni trūkumi 
demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību 
jomā; atzinīgi vērtē to, ka pastiprināta 
uzmanība tiek pievērsta tam, lai atbalstītu 
pilsonisko sabiedrību, demokrātiju un 
tiesiskumu un turpinātu pāreju uz tiešo 
pārvaldību, un mudina Komisiju turpināt 
šo līdzsvara atjaunošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Lukas Mandl

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka piešķīrumi Turcijai 
joprojām ir zemākā līmenī, un uzskata, ka 
tas ir pamatoti, ņemot vērā to, ka Turcijā 
pastāvīgi vērojami nopietni trūkumi 
demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību 
jomā; atzinīgi vērtē to, ka pastiprināta 
uzmanība tiek pievērsta tam, lai atbalstītu 
pilsonisko sabiedrību un turpinātu pāreju 
uz tiešo pārvaldību, un mudina Komisiju 
turpināt šo līdzsvara atjaunošanu;

3. norāda, ka piešķīrumi Turcijai 
joprojām ir zemākā līmenī, un uzskata, ka 
tas ir pamatoti, ņemot vērā to, ka Turcijā 
pastāvīgi vērojami nopietni trūkumi 
demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību 
jomā; aicina Komisiju cieši uzraudzīt 
situāciju un, ja nepieciešams, pārtraukt 
finansiālā atbalsta sniegšanu; atzinīgi 
vērtē to, ka pastiprināta uzmanība tiek 
pievērsta tam, lai atbalstītu pilsonisko 
sabiedrību un turpinātu pāreju uz tiešo 
pārvaldību, un mudina Komisiju turpināt 
šo līdzsvara atjaunošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Isabel Santos
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka piešķīrumi Turcijai 
joprojām ir zemākā līmenī, un uzskata, ka 
tas ir pamatoti, ņemot vērā to, ka Turcijā 
pastāvīgi vērojami nopietni trūkumi 
demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību 
jomā; atzinīgi vērtē to, ka pastiprināta 
uzmanība tiek pievērsta tam, lai atbalstītu 
pilsonisko sabiedrību un turpinātu pāreju 
uz tiešo pārvaldību, un mudina Komisiju 
turpināt šo līdzsvara atjaunošanu;

3. norāda, ka piešķīrumi Turcijai 
joprojām ir zemākā līmenī, un uzskata, ka 
tas ir pamatoti, ņemot vērā to, ka Turcijā 
pastāvīgi vērojami nopietni trūkumi 
demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību 
jomā; vienlaikus ir ārkārtīgi svarīgi 
saglabāt saiknes ar Turcijas 
iedzīvotājiem; atzinīgi vērtē to, ka 
pastiprināta uzmanība tiek pievērsta tam, 
lai atbalstītu pilsonisko sabiedrību un 
turpinātu pāreju uz tiešo pārvaldību, un 
mudina Komisiju turpināt šo līdzsvara 
atjaunošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka piešķīrumi Turcijai 
joprojām ir zemākā līmenī, un uzskata, ka 
tas ir pamatoti, ņemot vērā to, ka Turcijā 
pastāvīgi vērojami nopietni trūkumi 
demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību 
jomā; atzinīgi vērtē to, ka pastiprināta 
uzmanība tiek pievērsta tam, lai atbalstītu 
pilsonisko sabiedrību un turpinātu pāreju 
uz tiešo pārvaldību, un mudina Komisiju 
turpināt šo līdzsvara atjaunošanu;

3. norāda, ka, neraugoties uz 
situāciju, joprojām tiek paredzēti 
piešķīrumi Turcijai, un uzskata, ka tas ir 
pamatoti, ņemot vērā to, ka Turcijā 
pastāvīgi vērojami nopietni trūkumi 
demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību 
jomā; uzstāj, ka ir pilnībā jāpārtrauc šo 
līdzekļu piešķiršana Turcijai; prasa 
pilnībā pārtraukt Turcijas pievienošanās 
Savienībai procesu;

Or. fr

Grozījums Nr. 18
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Michael Gahler

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina atcelt dienvidu 
kaimiņvalstīm paredzētā budžeta ierosināto 
samazinājumu Eiropas kaimiņattiecību 
instrumenta (EKI) satvarā; atkārtoti norāda, 
ka Sīrijai izmaksātie līdzekļi no EKI un 
iemaksas ES trasta fondā Āfrikai nedrīkst 
notikt uz EKI galveno prioritāšu rēķina, un 
prasa pilnībā kompensēt šīs papildu 
saistības, piešķirot lielākus līdzekļus;

4. atgādina par stabilu Eiropas 
kaimiņreģionu nozīmi un jo īpaši uzsver 
nepieciešamību atbalstīt tādas svarīgas 
valstis kā Ukraina, Moldova, Tunisija un 
Gruzija, kurās ir vērojams nozīmīgs 
progress, kas būtu jāatzīst un jāatbalsta; 
aicina atcelt dienvidu kaimiņvalstīm 
paredzētā budžeta ierosināto samazinājumu 
Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (EKI) 
satvarā; atkārtoti norāda, ka Sīrijai 
izmaksātie līdzekļi no EKI un iemaksas ES 
trasta fondā Āfrikai nedrīkst notikt uz EKI 
galveno prioritāšu rēķina, un prasa pilnībā 
kompensēt šīs papildu saistības, piešķirot 
lielākus līdzekļus;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina atcelt dienvidu 
kaimiņvalstīm paredzētā budžeta 
ierosināto samazinājumu Eiropas 
kaimiņattiecību instrumenta (EKI) 
satvarā; atkārtoti norāda, ka Sīrijai 
izmaksātie līdzekļi no EKI un iemaksas 
ES trasta fondā Āfrikai nedrīkst notikt uz 
EKI galveno prioritāšu rēķina, un prasa 
pilnībā kompensēt šīs papildu saistības, 
piešķirot lielākus līdzekļus;

4. atgādina, ka Eiropas 
kaimiņattiecību instrumenta līdzekļu 
piešķiršana pasākumiem Sīrijā un 
iemaksas ES trasta fondā Āfrikai tiek 
veiktas, lai reaģētu uz migrācijas krīzi, ar 
kuru Savienība saskaras jau gadiem ilgi; 
tādēļ prasa nodrošināt lielāku 
pārredzamību un labākus instrumentus, 
lai izvērtētu šī finansējuma reālo ietekmi; 
norāda, ka, tā kā ar migrāciju saistītu 
problēmu risināšana Eiropas valstīm ir 
prioritāte, būtu vispirms jāizpēta attiecīgā 
finansējuma izmantošanas efektivitāte;
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Or. fr

Grozījums Nr. 20
Isabel Santos

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina atcelt dienvidu 
kaimiņvalstīm paredzētā budžeta ierosināto 
samazinājumu Eiropas kaimiņattiecību 
instrumenta (EKI) satvarā; atkārtoti norāda, 
ka Sīrijai izmaksātie līdzekļi no EKI un 
iemaksas ES trasta fondā Āfrikai nedrīkst 
notikt uz EKI galveno prioritāšu rēķina, un 
prasa pilnībā kompensēt šīs papildu 
saistības, piešķirot lielākus līdzekļus;

4. aicina atcelt dienvidu 
kaimiņvalstīm paredzētā budžeta ierosināto 
samazinājumu Eiropas kaimiņattiecību 
instrumenta (EKI) satvarā; atkārtoti norāda, 
ka Sīrijai izmaksātie līdzekļi no EKI un 
iemaksas ES trasta fondā Āfrikai nedrīkst 
notikt uz EKI galveno prioritāšu rēķina, un 
prasa pilnībā kompensēt šīs papildu 
saistības, piešķirot lielākus līdzekļus; prasa 
2020. gadā palielināt finansējumu ANO 
Palīdzības un darba aģentūrai Palestīnas 
bēgļiem Tuvajos Austrumos (UNRWA), 
lai saskaņā ar ES globālo stratēģiju un 
prioritātēm Tuvajos Austrumos saglabātu 
nepārtrauktu pamatpakalpojumu 
sniegšanu miljoniem Palestīnas bēgļu;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Isabel Santos

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina atcelt dienvidu 
kaimiņvalstīm paredzētā budžeta ierosināto 
samazinājumu Eiropas kaimiņattiecību 
instrumenta (EKI) satvarā; atkārtoti norāda, 
ka Sīrijai izmaksātie līdzekļi no EKI un 
iemaksas ES trasta fondā Āfrikai nedrīkst 
notikt uz EKI galveno prioritāšu rēķina, un 

4. saistībā ar nemieriem reģionā, 
tostarp konfliktiem Sīrijā un Lībijā, 
ekstrēmisma pieaugumu un ar to saistīto 
bēgļu un migrantu plūsmu, dienvidu 
kaimiņvalstis tiek pakļautas ārkārtīgi 
lielam spiedienam; tādēļ aicina atcelt 
dienvidu kaimiņvalstīm paredzētā budžeta 
ierosināto samazinājumu Eiropas 
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prasa pilnībā kompensēt šīs papildu 
saistības, piešķirot lielākus līdzekļus;

kaimiņattiecību instrumenta (EKI) satvarā; 
atkārtoti norāda, ka Sīrijai izmaksātie 
līdzekļi no EKI un iemaksas ES trasta 
fondā Āfrikai nedrīkst notikt uz EKI 
galveno prioritāšu rēķina, un prasa pilnībā 
kompensēt šīs papildu saistības, piešķirot 
lielākus līdzekļus;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Michal Šimečka

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina atcelt dienvidu 
kaimiņvalstīm paredzētā budžeta ierosināto 
samazinājumu Eiropas kaimiņattiecību 
instrumenta (EKI) satvarā; atkārtoti norāda, 
ka Sīrijai izmaksātie līdzekļi no EKI un 
iemaksas ES trasta fondā Āfrikai nedrīkst 
notikt uz EKI galveno prioritāšu rēķina, un 
prasa pilnībā kompensēt šīs papildu 
saistības, piešķirot lielākus līdzekļus;

4. aicina atcelt dienvidu 
kaimiņvalstīm paredzētā budžeta ierosināto 
samazinājumu Eiropas kaimiņattiecību 
instrumenta (EKI) satvarā; atkārtoti norāda, 
ka Sīrijai izmaksātie līdzekļi no EKI un 
iemaksas ES trasta fondā Āfrikai nedrīkst 
notikt uz EKI galveno prioritāšu rēķina, un 
prasa pilnībā kompensēt šīs papildu 
saistības, piešķirot lielākus līdzekļus; 
ņemot vērā nestabilo drošības vidi pie ES 
austrumu robežām un nepārtraukto 
drošības apdraudējumu austrumu 
kaimiņvalstīs, prasa arī pastiprināt 
saistības attiecībā uz austrumu 
kaimiņreģionu;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Vladimír Bilčík

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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4. aicina atcelt dienvidu 
kaimiņvalstīm paredzētā budžeta ierosināto 
samazinājumu Eiropas kaimiņattiecību 
instrumenta (EKI) satvarā; atkārtoti norāda, 
ka Sīrijai izmaksātie līdzekļi no EKI un 
iemaksas ES trasta fondā Āfrikai nedrīkst 
notikt uz EKI galveno prioritāšu rēķina, un 
prasa pilnībā kompensēt šīs papildu 
saistības, piešķirot lielākus līdzekļus;

4. atkārtoti norāda, ka Savienībai ir 
svarīgas gan austrumu, gan dienvidu 
kaimiņvalstis; aicina atcelt dienvidu 
kaimiņvalstīm paredzētā budžeta ierosināto 
samazinājumu Eiropas kaimiņattiecību 
instrumenta (EKI) satvarā; atkārtoti norāda, 
ka Sīrijai izmaksātie līdzekļi no EKI un 
iemaksas ES trasta fondā Āfrikai nedrīkst 
notikt uz EKI galveno prioritāšu rēķina, un 
prasa pilnībā kompensēt šīs papildu 
saistības, piešķirot lielākus līdzekļus; 
uzsver to, ka ir svarīgi turpināt sniegt 
atbalstu un nodrošināt līdzekļus 
Austrumu partnerības valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina atcelt dienvidu 
kaimiņvalstīm paredzētā budžeta ierosināto 
samazinājumu Eiropas kaimiņattiecību 
instrumenta (EKI) satvarā; atkārtoti norāda, 
ka Sīrijai izmaksātie līdzekļi no EKI un 
iemaksas ES trasta fondā Āfrikai nedrīkst 
notikt uz EKI galveno prioritāšu rēķina, un 
prasa pilnībā kompensēt šīs papildu 
saistības, piešķirot lielākus līdzekļus;

4. aicina atcelt dienvidu 
kaimiņvalstīm paredzētā budžeta ierosināto 
samazinājumu Eiropas kaimiņattiecību 
instrumenta (EKI) satvarā; uzsver to, ka 
par prioritāti būtu jānosaka ES austrumu 
un dienvidu kaimiņvalstu stabilitāte; 
atkārtoti norāda, ka Sīrijai izmaksātie 
līdzekļi no EKI un iemaksas ES trasta 
fondā Āfrikai nedrīkst notikt uz EKI 
galveno prioritāšu rēķina, un prasa pilnībā 
kompensēt šīs papildu saistības, piešķirot 
lielākus līdzekļus;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Michal Šimečka

Atzinuma projekts
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4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atkārtoti norāda, ka šie 
instrumenti ir svarīgi demokrātijas un 
cilvēktiesību atbalstīšanai ES ārpolitikas 
satvarā; uzsver nepieciešamību palielināt 
atbalstu pasākumiem konfliktu 
novēršanas un atrisināšanas jomā, kā arī 
atbalstu pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, kas darbojas cilvēktiesību, 
demokrātijas un tiesiskuma jomā; 
atgādina par ES vēlēšanu novērošanas 
misiju nozīmi;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Dragoş Tudorache

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atgādina, ka ir svarīgi saglabāt 
augstu ES iesaistes līmeni austrumu 
kaimiņreģionā, vienlaikus ņemot vērā 
partnervalstu apņemšanos veikt reformas; 
uzsver, ka Moldovas gadījumā ES 
vajadzētu izmantot politisko impulsu un 
nodrošināt spēcīgu finansiālo atbalstu, lai 
varētu notikt vajadzīgās demokrātiskās, 
ekonomiskās un sociālās reformas;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Isabel Santos

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.a prasa sniegt lielāku atbalstu 
Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību 
instrumentam (EIDHR); atkārtoti pauž 
stingru atbalstu cilvēktiesību aizstāvjiem, 
jo īpaši tiem, kas tiek visvairāk 
apdraudēti, atbilstīgi izsenis noteiktai ES 
cilvēktiesību politikas ārējo attiecību 
dimensijas prioritātei; turklāt ir 
jānodrošina lielāks finansējums ES 
vēlēšanu novērošanas misijām;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Nathalie 
Loiseau, Christophe Grudler

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver nepieciešamību palielināt 
finansiālās iemaksas Sīrijas trasta fondā 
“Madad” un to organizāciju centienus, 
kuras Sīrijā strādā pierādījumu vākšanas 
jomā, un prasa saglabāt pierādījumus par 
visu konfliktā iesaistīto pušu izdarītajiem 
kara noziegumiem un noziegumiem pret 
cilvēci, nosakot to par būtisku prioritāti;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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4.a prasa palielināt finansējumu 
Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību 
instrumenta satvarā tādu cilvēktiesību 
aizstāvju aizsardzībai, kuri atrodas riska 
situācijā, arī izmantojot cilvēktiesību 
aizstāvju mehānismu 
(ProtectDefenders.eu), ņemot vērā aizvien 
lielākās represijas vairākās valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzinīgi vērtē apņemšanos, kas tika 
pausta Briseles III konferencē “Atbalsts 
Sīrijas un reģiona nākotnei”, un uzsver, 
ka papildus piešķirtajiem 
560 miljoniem EUR ES ir jāapņemas 
veidot ilgu un stabilu iesaisti reģionā; 

Or. en

Grozījums Nr. 31
Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b ņem vērā, ka ir palielināts EP 
vietējiem birojiem piešķirtais finansējums, 
un aicina EP ģenerālsekretāru sagatavot 
detalizētu rakstisku ziņojumu par EP 
vietējo biroju īstenotajām darbībām un to 
pievienoto vērtību valstīs, kurās jau ir ES 
delegācijas, tostarp iekļaujot informāciju 
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par darbiniekiem, kas nosūtīti darbā šajos 
birojos;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b prasa atjaunot pilnvaras ES 
īpašajam pārstāvim Vidusjūras dienvidu 
reģionā, jo viņš būtu virzītājspēks ES 
sadarbībai ar šo reģionu un nodrošinātu 
lielāku ES pamanāmību;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c pauž sarūgtinājumu par sieviešu 
zemo īpatsvaru vidējā un augstākā 
vadības līmeņa amatos (attiecīgi 25 %un 
13 %); aicina augsto pārstāvi / 
priekšsēdētāja vietnieci rakstiski 
apņemties nodrošināt sieviešu 
pieņemšanu vadošos amatos, nosakot par 
mērķi to, ka līdz 2024. gadam 50 % 
delegāciju vadītāju amatu būtu jāieņem 
sievietēm;

Or. en
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Grozījums Nr. 34
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Nathalie 
Loiseau, Christophe Grudler

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c uzsver ES kopējās aizsardzības 
politikas pakāpeniskas izstrādes nozīmi 
un nepieciešamību atbalstīt turpmāku 
finansējumu, lai nodrošinātu tās 
īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.d uzsver sekas, ko attiecībā uz ES 
ārējo darbību radīs klimata pārmaiņas; 
uzsver nepieciešamību reaģēt uz ārkārtas 
stāvokli klimata jomā, ievērojami 
palielinot to fondu skaitu, kuri būtu 
paredzēti darbam pie klimata mērķu 
sasniegšanas un diplomātijas klimata 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.e punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.e prasa palielināt ES atbalstu divu 
valstu risinājuma dzīvotspējai, 
Palestīniešu pašpārvaldei, pilsoniskajai 
sabiedrībai gan Izraēlā, gan Palestīnā un 
UNRWA; ar bažām ņem vērā nesenos 
apgalvojumus par to, ka dažas UNRWA 
amatpersonas ir ļaunprātīgi izmantojušas 
savas pilnvaras, un sagaida, ka attiecībā 
uz šiem jautājumiem tiks veikta pilnīga un 
pārredzama izmeklēšana; turpina paust 
satraukumu par joprojām notiekošu ES 
finansētas humānās palīdzības 
iznīcināšanu un konfiskāciju 
Rietumkrastā; pauž nožēlu par to, ka 
saskaņā ar Revīzijas palātas konstatēto 
EĀDD un Komisija nav apņēmīgi 
rīkojusies, lai saņemtu no Izraēlas 
iestādēm kompensāciju, kā to savā 
2018. gada septembra rezolūcijā bija 
pieprasījis Eiropas Parlaments;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.f uzskata, ka vairāk līdzekļu būtu 
jāparedz civilo konfliktu novēršanas, 
mediācijas un samierināšanas centieniem, 
jo īpaši ES dienvidu un austrumu 
kaimiņreģionos;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atkārtoti pauž viedokli, ka Eiropas 
Aizsardzības aģentūras administratīvo un 
darbības izdevumu un pastāvīgās 
strukturētās sadarbības finansēšana no 
Savienības budžeta ir vienīgā Līgumos 
paredzētā iespēja.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 39
Sergey Lagodinsky
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atkārtoti pauž viedokli, ka Eiropas 
Aizsardzības aģentūras administratīvo un 
darbības izdevumu un pastāvīgās 
strukturētās sadarbības finansēšana no 
Savienības budžeta ir vienīgā Līgumos 
paredzētā iespēja.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 40
Fabio Massimo Castaldo

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atkārtoti pauž viedokli, ka Eiropas 
Aizsardzības aģentūras administratīvo un 
darbības izdevumu un pastāvīgās 
strukturētās sadarbības finansēšana no 

5. atkārtoti pauž viedokli, ka Eiropas 
drošības un aizsardzības jomas iniciatīvu 
finansēšana būtu rūpīgi jāsaskaņo ar 
dalībvalstīm un NATO, vispusīgi ņemot 
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Savienības budžeta ir vienīgā Līgumos 
paredzētā iespēja.

vērā Eiropas mainīgo drošības scenāriju 
un pašreizējos Līgumu ierobežojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Charlie Weimers

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atkārtoti pauž viedokli, ka Eiropas 
Aizsardzības aģentūras administratīvo un 
darbības izdevumu un pastāvīgās 
strukturētās sadarbības finansēšana no 
Savienības budžeta ir vienīgā Līgumos 
paredzētā iespēja.

5. izturas noraidoši pret Eiropas 
Aizsardzības aģentūras administratīvo un 
darbības izdevumu un pastāvīgās 
strukturētās sadarbības finansēšanu no 
Savienības budžeta; norāda, ka 
aizsardzība ir joma, kas ietilpst tikai valstu 
kompetencē.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a stingri atbalsta to, ka no KĀDP ir 
jāatbalsta arī tie izdevumi, kas attiecas uz 
kuģošanas drošību, jo vairāk nekā 90 % 
no pasaules precēm tiek piegādātas pa 
jūru un jebkādi šķēršļi tieši un netieši 
ietekmē Eiropas drošību; prasa ES vairāk 
iesaistīties, lai nodrošinātu vispārēju 
kuģošanas brīvību, galveno pasaules 
tirdzniecības ceļu aizsardzību un ES 
finansiālo interešu drošību.

Or. en
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Grozījums Nr. 43
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Christophe Grudler, Bernard Guetta

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atkārtoti pauž stingru atbalstu 
Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības 
programmai (EDIDP), kuras mērķis ir 
veicināt Savienības aizsardzības 
rūpniecības konkurētspēju un 
inovētspēju; atkārtoti norāda, ka EDIDP 
sekmē Eiropas Aizsardzības tehniskā un 
rūpnieciskā pamata atbilstību, līdz 
2021. gadā tiks izveidots pilnībā 
funkcionējošs Eiropas Aizsardzības fonds;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzinīgi vērtē to, ka Eiropas 
aizsardzības rūpniecības attīstības 
programmai (EDIDP) ir paredzēti 
255 miljoni EUR, un atgādina par svarīgo 
lomu, kas Eiropas Aizsardzības fondam 
(EAF) būs jāpilda turpmāko gadu 
budžetos, jo īpaši nākamajā DFS.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Luisa Porritt, Martin Horwood, Irina Von Wiese, Phil Bennion
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Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver nepieciešamību atbalstīt un 
aizsargāt LGBTI+ kopienu visā pasaulē; 
prasa piešķirt ES finansējumu, lai 
atbalstītu LGBTI+ kopienas valstīs, kurās 
to tiesības ir apdraudētas.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Lukas Mandl

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver to, ka ir svarīgi sadarboties 
Eiropas Aizsardzības fonda satvarā, un 
aicina dalībvalstis aizvien vairāk izmantot 
šīs finansēšanas iespējas.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver ES atbildību attiecībā uz 
atbalsta sniegšanu Arktikas aizsardzībai; 
uzsver to, ka ir svarīgi veidot saskaņotāku 
ES politiku attiecībā uz Arktiku;

Or. en
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Grozījums Nr. 48
Charlie Weimers

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a izsaka pateicību ASV nodokļu 
maksātājiem par to, ka viņi subsidē ES 
dalībvalstu aizsardzības budžetu, ļaujot 
ES dalībvalstīm izmantot ASV dominētās 
NATO kodolaizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Vladimír Bilčík

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a prasa palielināt finansējumu, kas 
paredzēts cīņai pret dezinformācijas 
kampaņām, kuras apdraud demokrātiskos 
procesus Savienības kaimiņreģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Lukas Mandl

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b lai gūtu precīzu pārskatu par 
asociācijas nolīgumu īstenošanu un to, kā 
valstīs, kuras gatavojas pievienoties 
Savienībai, kā arī Austrumu partnerības 
valstīs notiek tuvināšanās ES acquis, 
EĀDD būtu jāparedz iecelt vietēju aģentu, 
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kurš būtu atbildīgs par notikumu 
attīstības uzraudzību attiecīgās valsts 
parlamentā; tādējādi ES varētu tikt 
informēta par politiskā ziņā atbilstīgiem 
notikumiem šo valstu parlamentos, 
ieguldot tajā samērīgi nelielu daļu 
budžeta līdzekļu.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Luisa Porritt, Martin Horwood, Irina Von Wiese, Phil Bennion

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver izšķirošo nepieciešamību 
izskaust seksuālu un ar dzimumu saistītu 
vardarbību, nepieļaujot, ka to plaši un 
sistemātiski izmanto kā kara līdzekli; 
prasa izmantot ES finansējumu, lai 
atbalstītu visā pasaulē sieviešu tiesības 
piekļūt droša un legāla aborta iespējām.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b norāda uz to, ka neparedzētu krīžu 
gadījumā ir vajadzīgs budžeta elastīgums 
un rīcības brīvība, un tādēļ atgādina par 
to, ka ir jānodrošina gatavība un spējas 
vajadzības gadījumā rīkoties ātri un 
efektīvi.

Or. en
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Grozījums Nr. 53
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Nathalie 
Loiseau, Christophe Grudler

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b prasa palielināt finansējumu 
projektiem, kas vērsti uz to, lai sniegtu 
atbalstu bēgļiem, kuri no Venecuēlas ir 
devušies uz kaimiņvalstīm, tostarp ES 
dalībvalstu teritorijām Karību jūras 
reģionā.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b atbalsta to, ka ES Pārraudzības 
misija Gruzijā uzņemas spēcīgāku un 
pamanāmāku lomu, ņemot vērā aizvien 
lielāku Krievijas agresiju pret Gruziju, 
kas saasina jau pastāvošo spriedzi.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Anna Fotyga

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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5.c uzskata, ka, ņemot vērā atklātībā 
nonākušo iekšējo ANO ētikas ziņojumu, 
kurā uzsvērta nepareiza pārvaldība un 
ļaunprātīga pilnvaru izmantošana 
augstākajos UNRWA vadības līmeņos, 
tostarp pārkāpumi, ko izdarījis UNRWA 
ģenerālkomisārs, Eiropas Revīzijas 
palātai ir jāpārbauda finansējums, kas 
tiek piešķirts UNRWA; jebkādam līdzekļu 
samazinājumam nevajadzētu ietekmēt 
palīdzības un pakalpojumu 
nodrošināšanu attiecīgajām personām, 
bet gan jāveicina budžeta efektīvāka 
izmantošana un lielāka starptautiskā 
atbildība par finansējuma sniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Nathalie 
Loiseau, Christophe Grudler

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c uzsver izšķirošo nepieciešamību 
izskaust seksuālu un ar dzimumu saistītu 
vardarbību, nepieļaujot, ka to plaši un 
sistemātiski izmanto kā kara līdzekli; 
prasa izmantot ES finansējumu, lai 
sniegtu atbalstu personām, kuras cietušas 
no vardarbības, kas saistīta ar dzimumu.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.c ņem vērā, ka finansējums ir 
nedaudz palielināts Eiropas Demokrātijas 
un cilvēktiesību instrumentam (EIDHR), 
un cita starpā norāda uz to, ka ir svarīgi 
pastiprināt ES vēlēšanu novērošanas 
misijas (EOM).

Or. en

Grozījums Nr. 58
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.d uzsver vēlēšanu novērošanas 
misiju svarīgo nozīmi demokrātisko 
institūciju stiprināšanā un sabiedrības 
uzticēšanās vēlēšanu procesam veidošanā, 
tādējādi sekmējot stabilitāti un palīdzot 
īstenot citus ārpolitikas mērķus, tostarp 
miera veidošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Atzinuma projekts
5.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.e atgādina, ka pašreizējā budžeta 
priekšlikuma pamatā ir budžets, kurā visa 
2020. gada garumā ir paredzētas 
Apvienotās Karalistes iemaksas pilnā 
apmērā;

Or. en
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Grozījums Nr. 60
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Atzinuma projekts
5.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.f atgādina, ka valstis dienvidu 
kaimiņreģionā saskaras ar milzīgu 
spiedienu, ko radījuši nemieri reģionā, 
tostarp konflikti Sīrijā un Lībijā, 
ekstrēmisma palielināšanās un ar to 
saistītās bēgļu un migrantu plūsmas, un 
uzskata, ka pašreizējās problēmas varētu 
atrisināt, palielinot centienus un piešķirot 
lielāku finansējumu uzticēšanās 
veidošanas pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Atzinuma projekts
5.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.g turklāt atgādina, ka, ņemot vērā 
drošības vides pasliktināšanos pie ES 
austrumu robežām, ir svarīgi turpināt 
uzticēšanās veidošanu ar austrumu 
partnervalstīm, un piešķirt pietiekamu 
finansējumu stabilitātes un demokrātijas 
veidošanai reģionā, jo īpaši attiecībā uz 
Ukrainu un pašreizējo konfliktsituāciju 
Austrumukrainā.

Or. en

Grozījums Nr. 62
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Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Atzinuma projekts
5.h punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.h uzsver, ka pasaulē, kurā 
pastiprinās jau esošās problēmas un rodas 
jauni izaicinājumi, EĀDD var pildīt savus 
uzdevumus un pilnvaras tikai tad, ja tam 
tiek piešķirts atbilstīgs finansējums un 
personāls, un tādēļ atzinīgi vērtē EĀDD 
priekšlikumu par jaunu štata vietu 
izveidošanu, jo īpaši stratēģiskās 
komunikācijas un KDAP jomās.

Or. en


