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Grozījums Nr. 285
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Elena Yoncheva, Demetris 
Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. atzinīgi vērtē panākumus, kas gūti 
ES un NATO sadarbībā kopš 2016. gada 
kopīgās Varšavas deklarācijas; atzinīgi 
vērtē progresu, kas panākts, īstenojot 2017. 
gada decembra kopīgo priekšlikumu 
kopumu, jo īpaši ES un NATO politiskā 
dialoga pastiprināšanu visos līmeņos, kā arī 
strukturēto dialogu par militāro mobilitāti, 
centienus nodrošināt lielāku saskaņotību 
starp attiecīgajiem aizsardzības plānošanas 
procesiem un ciešāku sadarbību 
hibrīddraudu un dezinformācijas kampaņu 
apkarošanā; aicina ES un NATO vēl vairāk 
uzlabot savstarpēji pastiprinošo sadarbību 
un padziļināt stratēģisko partnerību;

24. atzinīgi vērtē panākumus, kas gūti 
ES un NATO sadarbībā kopš 2016. gada 
kopīgās Varšavas deklarācijas; atzinīgi 
vērtē progresu, kas panākts, īstenojot 2017. 
gada decembra kopīgo priekšlikumu 
kopumu, jo īpaši ES un NATO politiskā 
dialoga pastiprināšanu visos līmeņos, kā arī 
strukturēto dialogu par militāro mobilitāti, 
centienus nodrošināt lielāku saskaņotību 
starp attiecīgajiem aizsardzības plānošanas 
procesiem un ciešāku sadarbību 
kiberdrošības un aizsardzības jomā un 
hibrīddraudu un dezinformācijas kampaņu 
apkarošanā; aicina ES un NATO vēl vairāk 
uzlabot savstarpēji pastiprinošo sadarbību 
un padziļināt stratēģisko partnerību;

Or. en

Grozījums Nr. 286
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. atzinīgi vērtē panākumus, kas gūti 
ES un NATO sadarbībā kopš 2016. gada 
kopīgās Varšavas deklarācijas; atzinīgi 
vērtē progresu, kas panākts, īstenojot 2017. 
gada decembra kopīgo priekšlikumu 
kopumu, jo īpaši ES un NATO politiskā 
dialoga pastiprināšanu visos līmeņos, kā arī 
strukturēto dialogu par militāro mobilitāti, 
centienus nodrošināt lielāku saskaņotību 

24. atzinīgi vērtē panākumus, kas gūti 
ES un NATO sadarbībā kopš 2016. gada 
kopīgās Varšavas deklarācijas; atzinīgi 
vērtē progresu, kas panākts, īstenojot 2017. 
gada decembra kopīgo priekšlikumu 
kopumu, jo īpaši ES un NATO politiskā 
dialoga pastiprināšanu visos līmeņos, kā arī 
strukturēto dialogu par militāro mobilitāti, 
centienus nodrošināt lielāku saskaņotību 
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starp attiecīgajiem aizsardzības plānošanas 
procesiem un ciešāku sadarbību 
hibrīddraudu un dezinformācijas kampaņu 
apkarošanā; aicina ES un NATO vēl vairāk 
uzlabot savstarpēji pastiprinošo sadarbību 
un padziļināt stratēģisko partnerību;

starp attiecīgajiem aizsardzības plānošanas 
procesiem un ciešāku sadarbību 
hibrīddraudu un dezinformācijas kampaņu 
apkarošanā; aicina ES un NATO vēl vairāk 
uzlabot savstarpēji pastiprinošo sadarbību, 
tostarp misiju un operāciju jomā, un 
padziļināt stratēģisko partnerību;

Or. en

Grozījums Nr. 287
Traian Băsescu

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a uzsver, ka ir svarīgi vēl vairāk 
stiprināt ES un NATO partnerību 
militārās mobilitātes jomā; šajā sakarībā 
aicina ES un NATO apzināt un novērst 
visus trūkumus un atšķirības to attiecībās 
militārās mobilitātes jomā, piemēram, 
saistībā ar infrastruktūru, terminoloģiju, 
juridiskajiem aspektiem un militārās 
mobilitātes īstenošanas mērķiem; īpaši 
uzsver nepieciešamību saskaņot 
nosacījumus un noteikumus attiecībā uz 
NATO spēku tranzītu caur dalībvalstīm 
un likvidēt muitas barjeras un regulatīvās 
procedūras, kas var tos aizkavēt 
robežkontroles punktos, ja tie uzsāk 
darbību kādas ES dalībvalsts teritorijā;

Or. ro

Grozījums Nr. 288
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a uzsver militārās mobilitātes 
nozīmi; uzstāj, ka ir svarīgi, lai militārās 
mobilitātes projektiem nākamajā DFS 
tiktu paredzēti pienācīgi budžeta līdzekļi; 
uzsver ES un NATO sadarbības 
papildināmību nolūkā uzlabot militāro 
mobilitāti visā Eiropas Savienībā; atzinīgi 
vērtē to, ka militārās mobilitātes projekts 
ir daļa no PESCO;

Or. en

Grozījums Nr. 289
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
operāciju "Atlantic Resolve" un NATO 
pastiprinātu pirmrindas klātbūtni Eiropas 
kontinentā un atzīst NATO spēku nozīmi 
saistībā ar centieniem atturēt Krieviju no 
turpmākas agresijas un sniegt nozīmīgu 
atbalstu konflikta gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 290
Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, 
Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
24.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.b atzīst, ka būtu cieši jāsadarbojas 
arī ar trešām valstīm, izmantojot NATO 
vadības un plānošanas struktūras; šāda 
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sadarbība nodrošinās vitāli svarīgas 
spējas, piemēram, stratēģisko transportu, 
kas ir būtisks operācijām Eiropas 
perifērijā;

Or. en

Grozījums Nr. 291
Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. uzsver, ka NATO joprojām ir 
kolektīvās aizsardzības stūrakmens tām 
dalībvalstīm, kuras ir arī Ziemeļatlantijas 
līguma organizācijas locekles; atgādina, 
ka saskaņā ar “vienotu spēku” principu 
ES aizsardzības spēju attīstība dos labumu 
arī aliansei;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 292
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. uzsver, ka NATO joprojām ir 
kolektīvās aizsardzības stūrakmens tām 
dalībvalstīm, kuras ir arī Ziemeļatlantijas 
līguma organizācijas locekles; atgādina, 
ka saskaņā ar “vienotu spēku” principu 
ES aizsardzības spēju attīstība dos labumu 
arī aliansei;

25. uzsver, ka NATO ir atbildīga par 
lielāko daļu nestabilitātes Eiropas 
kaimiņvalstīs, jo īpaši par sekām, ko 
radīja nelikumīgais agresijas karš pret 
Lībiju, kura rezultātā sabruka Lībijas 
valsts, par verdzības atgriešanos pirmo 
reizi 100 gadu laikā un par bruņotu 
paramilitāru grupējumu — daudzus no 
tiem NATO apbruņoja un atbalstīja 
bombardēšanas un režīma maiņas kara 
laikā — skaita palielināšanos; šie 
grupējumi ir pārvākušies uz daudzām 
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valstīm pie Lībijas robežām un ir veikuši 
darbības, kas ir pielīdzināmas kara 
noziegumiem, piemēram, Sirte pilsētā; 
norāda, ka NATO ir vairākkārt pārkāpusi 
starptautiskās tiesības un nav spēks, ka 
nodrošina mieru vai stabilitāti pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 293
Arnaud Danjean

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. uzsver, ka NATO joprojām ir 
kolektīvās aizsardzības stūrakmens tām 
dalībvalstīm, kuras ir arī Ziemeļatlantijas 
līguma organizācijas locekles; atgādina, ka 
saskaņā ar “vienotu spēku” principu ES 
aizsardzības spēju attīstība dos labumu arī 
aliansei;

25. atgādina, ka NATO joprojām ir 
kolektīvās aizsardzības stūrakmens tām 
dalībvalstīm, kuras ir arī Ziemeļatlantijas 
līguma organizācijas locekles, kā skaidri 
atzīts Līgumā par Eiropas Savienības 
darbību; uzskata, ka ES un NATO 
sadarbībai ir jābūt papildinošai un tajā 
pilnībā jāņem vērā abu pušu īpatnības un 
loma; ar bažām norāda, ka dažas 
atšķirības ir nepārprotami apdraudējušas 
alianses solidaritāti pēc Turcijas 
darbībām Vidusjūras austrumdaļā; 
atgādina, ka saskaņā ar “vienotu spēku” 
principu ES aizsardzības spēju attīstība dos 
labumu arī aliansei;

Or. en

Grozījums Nr. 294
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. uzsver, ka NATO joprojām ir 25. uzsver, ka NATO joprojām ir 
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kolektīvās aizsardzības stūrakmens tām 
dalībvalstīm, kuras ir arī Ziemeļatlantijas 
līguma organizācijas locekles; atgādina, ka 
saskaņā ar “vienotu spēku” principu ES 
aizsardzības spēju attīstība dos labumu arī 
aliansei;

kolektīvās aizsardzības stūrakmens tām 
dalībvalstīm, kuras ir arī Ziemeļatlantijas 
līguma organizācijas locekles; atzīst, ka 
KDAP darbības ir neliela mēroga 
operācijas Eiropas perifērijā un tām ir 
ierobežoti cilvēkresursi un mērķi, un tādēļ 
atzīst, ka ES nevar atkārtot vai aizstāt 
NATO vadības un aizsardzības 
plānošanas struktūras; atgādina, ka 
saskaņā ar “vienotu spēku” principu ES 
aizsardzības spēju attīstība dos labumu arī 
aliansei;

Or. en

Grozījums Nr. 295
Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Urmas Paet, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. uzsver, ka NATO joprojām ir 
kolektīvās aizsardzības stūrakmens tām 
dalībvalstīm, kuras ir arī Ziemeļatlantijas 
līguma organizācijas locekles; atgādina, ka 
saskaņā ar “vienotu spēku” principu ES 
aizsardzības spēju attīstība dos labumu arī 
aliansei;

25. uzsver, ka NATO joprojām ir 
kolektīvās aizsardzības stūrakmens tām 
dalībvalstīm, kuras ir arī Ziemeļatlantijas 
līguma organizācijas locekles; atgādina, ka 
saskaņā ar “vienotu spēku” principu ES 
aizsardzības spēju attīstība nerada 
konkurences apdraudējumu aliansei un 
dos labumu arī ES un alianses vispārējām 
spējām;

Or. en

Grozījums 296
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. uzsver, ka NATO joprojām ir 25. uzsver, ka NATO joprojām ir 
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kolektīvās aizsardzības stūrakmens tām 
dalībvalstīm, kuras ir arī Ziemeļatlantijas 
līguma organizācijas locekles; atgādina, ka 
saskaņā ar “vienotu spēku” principu ES 
aizsardzības spēju attīstība dos labumu arī 
aliansei;

kolektīvās aizsardzības stūrakmens tām 
dalībvalstīm, kuras ir arī Ziemeļatlantijas 
līguma organizācijas locekles; atgādina, ka 
saskaņā ar “vienotu spēku” principu 
aizsardzības spēju attīstība militārās 
KDAP vajadzībām dos labumu arī aliansei 
attiecībā uz tām valstīm, kuras ir abu 
organizāciju locekles;

Or. en

Grozījums Nr. 297
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. uzsver, ka NATO joprojām ir 
kolektīvās aizsardzības stūrakmens tām 
dalībvalstīm, kuras ir arī Ziemeļatlantijas 
līguma organizācijas locekles; atgādina, ka 
saskaņā ar “vienotu spēku” principu ES 
aizsardzības spēju attīstība dos labumu arī 
aliansei;

25. atgādina, ka NATO joprojām ir 
kolektīvās aizsardzības stūrakmens tām 
dalībvalstīm, kuras ir arī Ziemeļatlantijas 
līguma organizācijas locekles; atgādina, ka 
saskaņā ar “vienotu spēku” principu ES 
aizsardzības spēju attīstība dos labumu arī 
aliansei;

Or. en

Grozījums Nr. 298
Traian Băsescu

Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.a uzsver, ka ir nepieciešama ES un 
NATO sadarbība, lai kopīgi un efektīvi 
novērstu jūras drošības apdraudējumus, 
piemēram, pārrobežu un organizēto 
noziedzību, tostarp organizētās 
noziedzības tīklus, kas veicina nelegālo 
migrāciju, ieroču un narkotiku 
tirdzniecību, kontrabandu un jūras 
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pirātismu;

Or. ro

Grozījums Nr. 299
Kinga Gál

Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.a norāda, ka ar efektīvāku sadarbību 
drošības un aizsardzības jomā ES varētu 
uzņemties lielāku lomu savas drošības 
garantēšanā un aktīvāk risināt tādas 
problēmas kā cīņa pret terorismu;

Or. en

Grozījums Nr. 300
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau

Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.a uzsver, ka ir svarīgi organizēt un 
īstenot kopīgu Eiropas bruņoto spēku 
apmācību un mācības, kā arī paralēlas un 
koordinētas ES un NATO mācības;

Or. en

Grozījums Nr. 301
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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26. stingri atbalsta ES un ANO 
stratēģisko partnerību krīžu pārvarēšanā un 
civilajā, policijas un militārajā miera 
uzturēšanā; atzinīgi vērtē progresu, kas 
panākts, īstenojot astoņas kopīgi noteiktās 
un saskaņotās ES un ANO 2019.–2021. 
gada prioritātes attiecībā uz miera 
operācijām un krīžu pārvarēšanu; 
norāda, ka ir gūti zināmi panākumi, 
uzlabojot sadarbību starp misijām un 
operācijām uz vietas, saistībā ar 
programma sieviešu, miera un drošības 
jomā (SMD), kas palīdz īstenot ES rīcības 
plānu par sievietēm, mieru un drošību, kā 
arī saistībā ar konfliktu novēršanu un 
politisko un stratēģisko līmeni; aicina ES 
un ANO turpināt pētīt ciešākas sadarbības 
iespējas, jo īpaši kopīgās operāciju norises 
vietās, tādās jomās kā misiju pārejas 
plānošana, atbalsta pasākumi uz vietas, 
informācijas apmaiņa ārpus misiju 
jomām un ar Covid-19 saistītās ārkārtas 
rīcības plānošana, kā arī klimata un 
aizsardzības jomā;

26. norāda uz ES un ANO stratēģisko 
partnerību krīžu pārvarēšanā un civilajā, 
policijas un militārajā miera uzturēšanā; 
aicina ES un ANO turpināt pētīt ciešākas 
sadarbības iespējas, jo īpaši attiecībā uz 
starptautisko tiesību un ANO Statūtu 
ievērošanas nodrošināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 302
Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. stingri atbalsta ES un ANO 
stratēģisko partnerību krīžu pārvarēšanā un 
civilajā, policijas un militārajā miera 
uzturēšanā; atzinīgi vērtē progresu, kas 
panākts, īstenojot astoņas kopīgi noteiktās 
un saskaņotās ES un ANO 2019.–2021. 
gada prioritātes attiecībā uz miera 
operācijām un krīžu pārvarēšanu; norāda, 
ka ir gūti zināmi panākumi, uzlabojot 
sadarbību starp misijām un operācijām uz 
vietas, saistībā ar programma sieviešu, 
miera un drošības jomā (SMD), kas palīdz 

26. norāda uz ES un ANO stratēģisko 
partnerību krīžu pārvarēšanā un civilajā, 
policijas un militārajā miera uzturēšanā; 
norāda uz progresu, kas panākts, īstenojot 
astoņas kopīgi noteiktās un saskaņotās ES 
un ANO 2019.–2021. gada prioritātes 
attiecībā uz miera operācijām un krīžu 
pārvarēšanu; norāda, ka ir gūti zināmi 
panākumi, uzlabojot sadarbību starp 
misijām un operācijām uz vietas, saistībā ar 
programma sieviešu, miera un drošības 
jomā (SMD), kas palīdz īstenot ES rīcības 
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īstenot ES rīcības plānu par sievietēm, 
mieru un drošību, kā arī saistībā ar 
konfliktu novēršanu un politisko un 
stratēģisko līmeni; aicina ES un ANO 
turpināt pētīt ciešākas sadarbības iespējas, 
jo īpaši kopīgās operāciju norises vietās, 
tādās jomās kā misiju pārejas plānošana, 
atbalsta pasākumi uz vietas, informācijas 
apmaiņa ārpus misiju jomām un ar 
Covid-19 saistītās ārkārtas rīcības 
plānošana, kā arī klimata un aizsardzības 
jomā;

plānu par sievietēm, mieru un drošību, kā 
arī saistībā ar konfliktu novēršanu un 
politisko un stratēģisko līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 303
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. stingri atbalsta ES un ANO 
stratēģisko partnerību krīžu pārvarēšanā un 
civilajā, policijas un militārajā miera 
uzturēšanā; atzinīgi vērtē progresu, kas 
panākts, īstenojot astoņas kopīgi noteiktās 
un saskaņotās ES un ANO 2019.–2021. 
gada prioritātes attiecībā uz miera 
operācijām un krīžu pārvarēšanu; norāda, 
ka ir gūti zināmi panākumi, uzlabojot 
sadarbību starp misijām un operācijām uz 
vietas, saistībā ar programma sieviešu, 
miera un drošības jomā (SMD), kas palīdz 
īstenot ES rīcības plānu par sievietēm, 
mieru un drošību, kā arī saistībā ar 
konfliktu novēršanu un politisko un 
stratēģisko līmeni; aicina ES un ANO 
turpināt pētīt ciešākas sadarbības iespējas, 
jo īpaši kopīgās operāciju norises vietās, 
tādās jomās kā misiju pārejas plānošana, 
atbalsta pasākumi uz vietas, informācijas 
apmaiņa ārpus misiju jomām un ar Covid-
19 saistītās ārkārtas rīcības plānošana, kā 

26. stingri atbalsta ES un ANO 
stratēģisko partnerību krīžu pārvarēšanā un 
civilajā, policijas un militārajā miera 
uzturēšanā; atzinīgi vērtē progresu, kas 
panākts, īstenojot astoņas kopīgi noteiktās 
un saskaņotās ES un ANO 2019.–2021. 
gada prioritātes attiecībā uz miera 
operācijām un krīžu pārvarēšanu; mudina 
dalībvalstis dot lielāku ieguldījumu ANO 
miera uzturēšanas darbībās un aicina ES 
iestādes tām šajā ziņā palīdzēt; norāda, ka 
ir gūti zināmi panākumi, uzlabojot 
sadarbību starp misijām un operācijām uz 
vietas, saistībā ar programma sieviešu, 
miera un drošības jomā (SMD), kas palīdz 
īstenot ES rīcības plānu par sievietēm, 
mieru un drošību, kā arī saistībā ar 
konfliktu novēršanu un politisko un 
stratēģisko līmeni; aicina ES un ANO 
turpināt pētīt ciešākas sadarbības iespējas, 
jo īpaši kopīgās operāciju norises vietās, 
tādās jomās kā misiju pārejas plānošana, 
atbalsta pasākumi uz vietas, informācijas 
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arī klimata un aizsardzības jomā; apmaiņa ārpus misiju jomām un ar Covid-
19 saistītās ārkārtas rīcības plānošana, kā 
arī klimata un aizsardzības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 304
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a pieņem zināšanai, ka Apvienotā 
Karaliste izstāsies no ES KDAP misijām 
un operācijām līdz pārejas perioda 
beigām 2020. gada 31. decembrī; uzsver, 
ka iespējamai Apvienotās Karalistes 
dalībai KDAP misijās un operācijās būtu 
vajadzīgs pamatnolīgums starp ES un 
Apvienoto Karalisti; mudina Apvienoto 
Karalisti piedalīties ES krīžu 
pārvarēšanas operācijās, aizsardzības 
spēju attīstībā, attiecīgo Savienības 
aģentūru darbā, kā arī pastāvīgās 
strukturētās sadarbības (PESCO) 
projektos; kopumā uzsver, ka šādai 
līdzdalībai būtu jāpiemēro stingri 
nosacījumi, parakstot pamatnolīgumu, 
kurā ir ievērota ES lēmumu pieņemšanas 
autonomija un Apvienotās Karalistes 
suverenitāte, kā arī līdzsvarotu tiesību un 
pienākumu princips un kura pamatā ir 
efektīva savstarpība; uzsver, ka šādai 
Apvienotās Karalistes kā trešās valsts 
līdzdalībai būtu jāietver taisnīgs un 
pienācīgs finansiālais ieguldījums; 
atgādina, ka Apvienotā Karaliste ir 
izdarījusi suverēnu izvēli kļūt par trešo 
valsti un tas ietekmē šādas partnerības 
būtību un intensitāti;

Or. en
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Grozījums Nr. 305
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Javier Nart, Nathalie 
Loiseau

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a uzskata, ka ir būtiski saglabāt 
spēcīgu, ciešu un specializētu sadarbību 
aizsardzības un drošības jomā starp ES 
un Apvienoto Karalisti, jo gan ES, gan 
Apvienotajai Karalistei ir kopīga 
stratēģiskā vide un tie paši miera un 
drošības apdraudējumi;

Or. en

Grozījums Nr. 306
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. aicina divdesmit gadus pēc ANO 
Drošības padomes Rezolūcijas Nr. 1325 
par sievietēm, mieru un drošību 
pieņemšanas sistemātiskāk to īstenot un 
stiprināt ES SMD programmu; aicina ES 
KDAP formulēšanā jēgpilni integrēt 
dzimumu līdztiesības aspektu, jo īpaši 
nodrošinot labāku dzimumu līdzsvaru 
KDAP misiju un operāciju personālā un 
vadībā un izvietotā personāla īpašu 
apmācību;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 307
Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
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27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. aicina divdesmit gadus pēc ANO 
Drošības padomes Rezolūcijas Nr. 1325 
par sievietēm, mieru un drošību 
pieņemšanas sistemātiskāk to īstenot un 
stiprināt ES SMD programmu; aicina ES 
KDAP formulēšanā jēgpilni integrēt 
dzimumu līdztiesības aspektu, jo īpaši 
nodrošinot labāku dzimumu līdzsvaru 
KDAP misiju un operāciju personālā un 
vadībā un izvietotā personāla īpašu 
apmācību;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 308
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. aicina divdesmit gadus pēc ANO 
Drošības padomes Rezolūcijas Nr. 1325 
par sievietēm, mieru un drošību 
pieņemšanas sistemātiskāk to īstenot un 
stiprināt ES SMD programmu; aicina ES 
KDAP formulēšanā jēgpilni integrēt 
dzimumu līdztiesības aspektu, jo īpaši 
nodrošinot labāku dzimumu līdzsvaru 
KDAP misiju un operāciju personālā un 
vadībā un izvietotā personāla īpašu 
apmācību;

27. aicina divdesmit gadus pēc ANO 
Drošības padomes Rezolūcijas Nr. 1325 
par sievietēm, mieru un drošību 
pieņemšanas sistemātiskāk to īstenot un 
stiprināt ES SMD programmu;

Or. en

Grozījums Nr. 309
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki
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Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums Nr.

27. aicina divdesmit gadus pēc ANO 
Drošības padomes Rezolūcijas Nr. 1325 
par sievietēm, mieru un drošību 
pieņemšanas sistemātiskāk to īstenot un 
stiprināt ES SMD programmu; aicina ES 
KDAP formulēšanā jēgpilni integrēt 
dzimumu līdztiesības aspektu, jo īpaši 
nodrošinot labāku dzimumu līdzsvaru 
KDAP misiju un operāciju personālā un 
vadībā un izvietotā personāla īpašu 
apmācību;

27. aicina divdesmit gadus pēc ANO 
Drošības padomes Rezolūcijas Nr. 1325 
par sievietēm, mieru un drošību 
pieņemšanas sistemātiskāk to īstenot un 
stiprināt ES SMD programmu; aicina ES 
KDAP formulēšanā jēgpilni integrēt 
dzimumu līdztiesības aspektu, kas 
nodrošina kompetenču un kvalifikāciju 
primāro nozīmi, jo īpaši nodrošinot labāku 
dzimumu līdzsvaru KDAP misiju un 
operāciju personālā un vadībā un izvietotā 
personāla īpašu apmācību;

Or. en

Grozījums Nr. 310
Fabio Massimo Castaldo

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a iesaka turpināt ilgstošas attiecības 
ar Āfrikas Savienību visās četrās jomās, 
kas noteiktas piektajā ĀS un ES augstākā 
līmeņa sanāksmē 2017. gada novembrī, 
tostarp noturības, miera, drošības un 
pārvaldības stiprināšanā; ierosina 
saglabāt pienācīgu atbalstu ĀS 
centieniem sekmēt Āfrikas miera un 
drošības sistēmas darbības uzsākšanu, 
pilnībā ievērojot ĀS vēlmi nodrošināt 
“Āfrikas risinājumus Āfrikas 
problēmām”; atzinīgi vērtē pozitīvos 
rezultātus, kas līdz šim gūti ĀS vadītajās 
miera atbalsta operācijās un KDAP 
misijās un operācijās kontinentā; mudina 
dalībvalstis koordinēt savas valsts 
darbības jomās, kurās Savienības līmenī 
darbojas KDAP misijas, nolūkā 
nodrošināt rīcības konsekvenci;
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Or. en

Grozījums Nr. 311
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a turklāt aicina ES pieturēties pie 
savām ceturtajā ES un Āfrikas augstākā 
līmeņa sanāksmē paustajām saistībām 
atbalstīt ekonomisko un politisko 
stabilitāti un turpināt atbalstīt Āfrikas 
rezerves spēku spējas; atzīst, ka ciešāka 
sadarbība ar jau pastāvošajiem 
reģionālajiem spēkiem, piemēram, Āfrikas 
Savienību, Sāhelas G5 apvienotajiem 
spēkiem un Rietumāfrikas valstu 
ekonomikas kopienu (ECOWAS), kā arī 
ASV, ir būtiska operāciju veiksmīgai 
īstenošanai Āfrikā;

Or. en

Grozījums Nr. 312
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a aicina īstenot ANO Drošības 
padomes Rezolūciju Nr. 2250 par 
jauniešiem, mieru un drošību (YPS) un 
jēgpilnu jauniešu un viņu perspektīvu 
integrāciju konfliktu analīzē, kas ir KDAP 
misiju un operāciju sniegtā atbalsta 
pamatā; aicina veikt ES pasākumus, kuru 
mērķis ir palielināt iespējas jēgpilnai 
jauniešu līdzdalībai miera un drošības 
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uzturēšanā un veicināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 313
Željana Zovko

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a atgādina, ka sadarbība 
aizsardzības jomā ir viens no 
transatlantiskās sadarbības pīlāriem un 
joprojām ir ārkārtīgi svarīga ES un ASV, 
kā arī sabiedroto valstu un partnervalstu 
savstarpējām drošības un tirdzniecības 
interesēm, un tādēļ atkārtoti uzsver, ka ir 
vajadzīgas ciešākas attiecības;

Or. en

Grozījums Nr. 314
Lukas Mandl

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a atkārtoti apstiprina, ka, 
neraugoties uz Brexit, Apvienotā Karaliste 
joprojām ir tuva ES un tās dalībvalstu 
stratēģiskā partnere, un tādēļ atkārtoti 
aicina veidot pēc iespējas ciešāku 
partnerību ar Apvienoto Karalisti drošības 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 315
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
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Nart, Urmas Paet

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a uzsver Savienības drošības vides 
pastāvīgo pasliktināšanos un to, ka tajā 
vairāki apdraudējumi ietekmē vai var 
ietekmēt Eiropas Savienības, tās 
dalībvalstu un pilsoņu drošību; norāda, 
ka šie apdraudējumi ir dažādi, piemēram, 
bruņoti konflikti un neaizsargātas valstis 
Eiropas kontinentā, kā arī tā tuvākos un 
tālākos kaimiņreģionos, terorisms, 
hibrīddraudi un karadarbība 
(kiberuzbrukumi, CBRN apdraudējumi, 
ārvalstu iejaukšanās un dezinformācija, 
kas vērsta pret ES un tās dalībvalstīm, 
utt.), atbruņošanās centienu un 
starptautisko ieroču kontroles režīmu 
vājināšana, kā arī ietver kritisko dabas 
resursu apdraudējumus, enerģētisko 
nedrošību un klimata pārmaiņas;

Or. en

Grozījums Nr. 316
Željana Zovko

Rezolūcijas priekšlikums
27.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.b norāda uz pieaugošo sadarbību 
saskaņā ar tā saukto “QUAD” 
(četrpusējais drošības dialogs) Indijas un 
Klusā okeāna reģionā un uzsver, ka ES 
un tās dalībvalstīm ir jāturpina uzlabot 
savas stratēģiskās partnerattiecības ar 
līdzīgi domājošiem partneriem, kas nav 
NATO partneri, piemēram, Austrāliju, 
Indiju un Japānu;

Or. en



PE660.087v04-00 20/101 AM\1218440LV.docx

LV

Grozījums Nr. 317
Lukas Mandl

Rezolūcijas priekšlikums
27.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.b uzsver, ka ES un tās dalībvalstīm 
ir jāturpina uzlabot stratēģiskās 
partnerības ar līdzīgi domājošām valstīm, 
kas nav NATO dalībvalstis, piemēram, 
Austrāliju, Bosniju un Hercegovinu, 
Izraēlu, Japānu, Koreju, Kosovu un 
Serbiju;

Or. en

Grozījums Nr. 318
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
27.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.b mudina dalībvalstis turpināt 
sadarboties ar ASEAN valstīm visos 
aspektos, par kuriem jau ir panākta 
vienošanās, un turklāt uzsver 
nepieciešamību sadarboties ekonomikas 
jomā un terorisma apkarošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 319
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
Paragraph 27 c (new)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.c atzīst Ziemeļu polārā loka augošo 
nozīmi no politiskā, ekonomiskā, vides, 
drošības un stratēģiskā viedokļa; mudina 
dalībvalstis turpināt sadarbību ar Arktikas 
Padomi visos jautājumos, kas skar ES 
intereses, un formulēt vispusīgu stratēģiju 
attiecībā uz šo reģionu;

Or. en

Grozījums Nr. 320
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
27.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.d aicina ES novērst pastāvīgos un 
pieaugošos draudus kultūras mantojuma 
aizsardzībai un saglabāšanai un apkarot 
kultūras priekšmetu kontrabandu, jo īpaši 
konfliktu skartajās zonās; norāda, ka, 
atņemot sabiedrībai tās kultūras 
mantojumu un vēsturiskās saknes, tā tiek 
padarīta neaizsargātāka pret 
radikalizāciju un uzņēmīgāka pret 
globālām džihādistu ideoloģijām; aicina 
ES izstrādāt plašu stratēģiju šādu draudu 
novēršanai;

Or. en

Grozījums Nr. 321
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. pauž bažas, ka noteikumos balstīta 28. pauž bažas par to, ka starptautisko 
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starptautiskā kārtība un ilgtspējīga miera, 
labklājības un brīvības vērtības, kuras ir 
Eiropas Savienības izveides pamatā, 
saskaras ar izaicinājumiem; norāda, ka 
Covid-19 pandēmija ir parādījusi un 
saasinājusi pašreizējo globālo nestabilitāti 
un spriedzi; uzsver, ka pandēmija ir 
stiprinājusi sabiedrības atbalstu 
spēcīgākai Eiropas Savienības lomai un 
lielākai Eiropas vienotībai, solidaritātei un 
izturētspējai; atzinīgi vērtē Padomes 2020. 
gada jūnija secinājumus, kuros pausts 
atbalsts spēcīgai Eiropas Savienībai, kas 
veicina mieru un drošību un aizsargā 
savus pilsoņus;

tiesību principi un ilgtspējīga miera, 
labklājības un brīvības vērtības, kas atbilst 
pamatiem, uz kuriem balstās Eiropas 
Savienība, saskaras ar problēmām, ko 
rada daudzas Eiropas lēmumu 
pieņemšanā iesaistītās personas, kuras ir 
koncentrējušās uz Savienības 
militarizāciju un vecu konfliktu 
turpināšanu, nevis strādā pie tā, lai 
nodrošinātu ES iekšējo kohēziju; ar 
bažām norāda, ka dažas iesaistītās puses 
izmanto Covid-19 pandēmiju, lai vairotu 
globālo nestabilitāti un spriedzi, un jo īpaši 
norāda, ka daži ieņem pārāk agresīvu 
nostāju pret mūsu austrumu 
kaimiņvalstīm, piemēram, Krieviju un 
Ķīnu; aicina dalībvalstis sadarboties, lai 
no jauna izvērtētu mūsu kopējo 
ārpolitikas virzienu, ņemot vērā 
visneatliekamākās bažas, ar ko mēs 
saskaramies globālā līmenī, jo īpaši 
globālās veselības krīzes, globālo 
nevienlīdzību un klimata sistēmu 
sabrukumu; uzsver — tā kā problēmas, ar 
kurām cilvēce saskaras, ir apjomīgas un 
daudzveidīgas, mums ir jāīsteno daudz 
ciešāka starptautiskā sadarbība, palīdzība 
un solidaritāte, kā arī jāpārvirza resursi 
no militārisma uz cilvēkiem;

Or. en

Grozījums Nr. 322
Dragoş Tudorache

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. pauž bažas, ka noteikumos balstīta 
starptautiskā kārtība un ilgtspējīga miera, 
labklājības un brīvības vērtības, kuras ir 
Eiropas Savienības izveides pamatā, 
saskaras ar izaicinājumiem; norāda, ka 
Covid-19 pandēmija ir parādījusi un 
saasinājusi pašreizējo globālo nestabilitāti 

28. pauž bažas, ka noteikumos balstīta 
starptautiskā kārtība un ilgtspējīga miera, 
labklājības un brīvības vērtības, kuras ir 
Eiropas Savienības izveides pamatā, 
saskaras ar izaicinājumiem; norāda, ka 
Covid-19 pandēmija ir parādījusi un 
saasinājusi pašreizējo globālo nestabilitāti 
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un spriedzi; uzsver, ka pandēmija ir 
stiprinājusi sabiedrības atbalstu spēcīgākai 
Eiropas Savienības lomai un lielākai 
Eiropas vienotībai, solidaritātei un 
izturētspējai; atzinīgi vērtē Padomes 2020. 
gada jūnija secinājumus, kuros pausts 
atbalsts spēcīgai Eiropas Savienībai, kas 
veicina mieru un drošību un aizsargā savus 
pilsoņus;

un spriedzi; uzsver, ka pandēmija ir 
stiprinājusi sabiedrības atbalstu spēcīgākai 
Eiropas Savienības lomai un lielākai 
Eiropas vienotībai, solidaritātei un 
izturētspējai; atzinīgi vērtē Padomes 2020. 
gada jūnija secinājumus, kuros pausts 
atbalsts spēcīgai Eiropas Savienībai, kas 
veicina mieru un drošību un aizsargā savus 
pilsoņus; uzsver, ka saskaņotāka 
ārpolitika ir priekšnoteikums spēcīgākai 
ES lomai starptautiskajā arēnā, un aicina 
dalībvalstis pāriet uz kvalificēta 
vairākuma balsošanu vismaz tajos 
jautājumos, kas saistīti ar cilvēktiesībām 
un sankciju īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 323
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. pauž bažas, ka noteikumos balstīta 
starptautiskā kārtība un ilgtspējīga miera, 
labklājības un brīvības vērtības, kuras ir 
Eiropas Savienības izveides pamatā, 
saskaras ar izaicinājumiem; norāda, ka 
Covid-19 pandēmija ir parādījusi un 
saasinājusi pašreizējo globālo nestabilitāti 
un spriedzi; uzsver, ka pandēmija ir 
stiprinājusi sabiedrības atbalstu spēcīgākai 
Eiropas Savienības lomai un lielākai 
Eiropas vienotībai, solidaritātei un 
izturētspējai; atzinīgi vērtē Padomes 2020. 
gada jūnija secinājumus, kuros pausts 
atbalsts spēcīgai Eiropas Savienībai, kas 
veicina mieru un drošību un aizsargā savus 
pilsoņus;

28. pauž bažas, ka daži pasaules 
mēroga dalībnieki un arvien lielāks skaits 
reģionālo dalībnieku apzināti apiet vai 
mēģina iznīcināt uz noteikumiem balstītu 
starptautisko kārtību un ilgtspējīga miera, 
labklājības un brīvības vērtības, kuras ir 
Eiropas Savienības izveides pamatā; 
norāda, ka Covid-19 pandēmija ir 
parādījusi un saasinājusi pašreizējo globālo 
nestabilitāti un spriedzi; uzsver, ka 
pandēmija ir stiprinājusi sabiedrības 
atbalstu Savienībai, kas ir mazāk atkarīga 
no pārējās pasaules, vairāk aizsargāta un 
autonomāka, un spēcīgākai Eiropas 
Savienības lomai un lielākai Eiropas 
vienotībai, solidaritātei un izturētspējai; 
atzinīgi vērtē Padomes 2020. gada jūnija 
secinājumus, kuros pausts atbalsts spēcīgai 
Eiropas Savienībai, kas veicina mieru un 
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drošību un aizsargā savus pilsoņus;

Or. en

Grozījums Nr. 324
Nicolae Ştefănuță

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. pauž bažas, ka noteikumos balstīta 
starptautiskā kārtība un ilgtspējīga miera, 
labklājības un brīvības vērtības, kuras ir 
Eiropas Savienības izveides pamatā, 
saskaras ar izaicinājumiem; norāda, ka 
Covid-19 pandēmija ir parādījusi un 
saasinājusi pašreizējo globālo nestabilitāti 
un spriedzi; uzsver, ka pandēmija ir 
stiprinājusi sabiedrības atbalstu spēcīgākai 
Eiropas Savienības lomai un lielākai 
Eiropas vienotībai, solidaritātei un 
izturētspējai; atzinīgi vērtē Padomes 2020. 
gada jūnija secinājumus, kuros pausts 
atbalsts spēcīgai Eiropas Savienībai, kas 
veicina mieru un drošību un aizsargā savus 
pilsoņus;

28. pauž bažas, ka noteikumos balstīta 
starptautiskā kārtība, multilaterālisms un 
ilgtspējīga miera, labklājības un brīvības 
vērtības, kuras ir Eiropas Savienības 
izveides pamatā, saskaras ar 
izaicinājumiem; norāda, ka Covid-19 
pandēmija ir parādījusi un saasinājusi 
pašreizējo globālo nestabilitāti un spriedzi; 
uzsver, ka pandēmija ir stiprinājusi 
sabiedrības atbalstu spēcīgākai Eiropas 
Savienības lomai un lielākai Eiropas 
vienotībai, solidaritātei un izturētspējai; 
atzinīgi vērtē Padomes 2020. gada jūnija 
secinājumus, kuros pausts atbalsts spēcīgai 
Eiropas Savienībai, kas veicina mieru un 
drošību un aizsargā savus pilsoņus; uzsver 
Eiropas Savienības apņemšanos 
nodrošināt efektīvu multilaterālismu, 
kura centrā ir Apvienoto Nāciju 
Organizācija un kurš ir ES ārpolitikas 
centrālais elements;

Or. en

Grozījums Nr. 325
Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. pauž bažas, ka noteikumos balstīta 28. pauž bažas, ka noteikumos balstīta 
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starptautiskā kārtība un ilgtspējīga miera, 
labklājības un brīvības vērtības, kuras ir 
Eiropas Savienības izveides pamatā, 
saskaras ar izaicinājumiem; norāda, ka 
Covid-19 pandēmija ir parādījusi un 
saasinājusi pašreizējo globālo nestabilitāti 
un spriedzi; uzsver, ka pandēmija ir 
stiprinājusi sabiedrības atbalstu 
spēcīgākai Eiropas Savienības lomai un 
lielākai Eiropas vienotībai, solidaritātei 
un izturētspējai; atzinīgi vērtē Padomes 
2020. gada jūnija secinājumus, kuros 
pausts atbalsts spēcīgai Eiropas Savienībai, 
kas veicina mieru un drošību un aizsargā 
savus pilsoņus;

starptautiskā kārtība un ilgtspējīga miera, 
labklājības un brīvības vērtības, kuras ir 
Eiropas Savienības izveides pamatā, 
saskaras ar izaicinājumiem; norāda, ka 
Covid-19 pandēmija ir parādījusi un 
saasinājusi pašreizējo globālo nestabilitāti 
un spriedzi; norāda uz Padomes 2020. 
gada jūnija secinājumiem, kuros pausts 
atbalsts spēcīgai Eiropas Savienībai, kas 
veicina mieru un drošību un aizsargā savus 
pilsoņus;

Or. en

Grozījums Nr. 326
Klemen Grošelj, Javier Nart, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. pauž bažas, ka noteikumos balstīta 
starptautiskā kārtība un ilgtspējīga miera, 
labklājības un brīvības vērtības, kuras ir 
Eiropas Savienības izveides pamatā, 
saskaras ar izaicinājumiem; norāda, ka 
Covid-19 pandēmija ir parādījusi un 
saasinājusi pašreizējo globālo nestabilitāti 
un spriedzi; uzsver, ka pandēmija ir 
stiprinājusi sabiedrības atbalstu spēcīgākai 
Eiropas Savienības lomai un lielākai 
Eiropas vienotībai, solidaritātei un 
izturētspējai; atzinīgi vērtē Padomes 2020. 
gada jūnija secinājumus, kuros pausts 
atbalsts spēcīgai Eiropas Savienībai, kas 
veicina mieru un drošību un aizsargā savus 
pilsoņus;

28. pauž bažas, ka noteikumos balstīta 
starptautiskā kārtība, multilaterālisms un 
ilgtspējīga miera, labklājības un brīvības 
vērtības, kuras ir Eiropas Savienības 
izveides pamatā, saskaras ar 
izaicinājumiem; norāda, ka Covid-19 
pandēmija ir parādījusi jaunus globālās 
nestabilitātes un saspīlējuma aspektus un 
pastiprinājusi jau pastāvošos; uzsver, ka 
pandēmija ir stiprinājusi sabiedrības 
atbalstu spēcīgākai Eiropas Savienības 
lomai un lielākai Eiropas vienotībai, 
solidaritātei un izturētspējai; atzinīgi vērtē 
Padomes 2020. gada jūnija secinājumus, 
kuros pausts atbalsts spēcīgai Eiropas 
Savienībai, kas veicina mieru un drošību 
un aizsargā savus pilsoņus;

Or. en
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Grozījums Nr. 327
Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. pauž bažas, ka noteikumos balstīta 
starptautiskā kārtība un ilgtspējīga miera, 
labklājības un brīvības vērtības, kuras ir 
Eiropas Savienības izveides pamatā, 
saskaras ar izaicinājumiem; norāda, ka 
Covid-19 pandēmija ir parādījusi un 
saasinājusi pašreizējo globālo nestabilitāti 
un spriedzi; uzsver, ka pandēmija ir 
stiprinājusi sabiedrības atbalstu spēcīgākai 
Eiropas Savienības lomai un lielākai 
Eiropas vienotībai, solidaritātei un 
izturētspējai; atzinīgi vērtē Padomes 2020. 
gada jūnija secinājumus, kuros pausts 
atbalsts spēcīgai Eiropas Savienībai, kas 
veicina mieru un drošību un aizsargā savus 
pilsoņus;

28. pauž bažas, ka noteikumos balstīta 
starptautiskā kārtība un ilgtspējīga miera, 
labklājības un brīvības vērtības, kuras ir 
Eiropas Savienības izveides pamatā, 
saskaras ar izaicinājumiem; norāda, ka 
Covid-19 pandēmija ir parādījusi un 
saasinājusi pašreizējo globālo nestabilitāti 
un spriedzi; uzsver, ka pandēmija ir 
stiprinājusi sabiedrības atbalstu spēcīgākai 
Eiropas Savienības lomai un lielākai 
Eiropas vienotībai, solidaritātei un 
izturētspējai; atzinīgi vērtē Padomes 2020. 
gada jūnija secinājumus, kuros pausts 
atbalsts spēcīgai un neatkarīgai Eiropas 
Savienībai, kas veicina mieru un drošību 
un aizsargā savus pilsoņus;

Or. fr

Grozījums Nr. 328
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. uzsver bruņoto spēku svarīgo lomu 
Covid-19 pandēmijas laikā un atzinīgi 
vērtē militāro palīdzību civilās palīdzības 
operācijām, jo īpaši, lai izvietotu lauka 
slimnīcas, transportētu pacientus un 
piegādātu un izplatītu ekipējumu; uzskata, 
ka šis vērtīgais ieguldījums ir parādījis 
dalībvalstu militāro līdzekļu un spēju 
nozīmi Savienības civilās aizsardzības 
mehānisma atbalstīšanā, kā arī humānās 
palīdzības nolūkos; atkārtoti uzsver 
savstarpējās palīdzības un solidaritātes 

29. uzsver publisko pakalpojumu 
svarīgo nozīmi Covid-19 pandēmijas laikā; 
uzsver, ka turpmāki ieguldījumi civilās 
transporta sistēmās un sabiedrības 
veselības aizsardzības sistēmās ir ļoti 
svarīgi un tiem jābūt Savienības 
galvenajai prioritātei, lai nodrošinātu ES 
gatavību turpmākām veselības krīzēm;



AM\1218440LV.docx 27/101 PE660.087v04-00

LV

nozīmi saskaņā ar LES 42. panta 7. 
punktu un LESD 222. pantu; mudina 
izveidot Eiropas mehānismus, kuru 
mērķis ir atvieglot militāro loģistikas 
spēju pārrobežu izmantošanu šādu 
ārkārtas situāciju risināšanai, lai 
nodrošinātu lielāku koordināciju, 
sinerģiju, solidaritāti un atbalstu; uzsver 
nepieciešamību palielināt ES gatavību 
CBRN;

Or. en

Grozījums Nr. 329
Traian Băsescu

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. uzsver bruņoto spēku svarīgo lomu 
Covid-19 pandēmijas laikā un atzinīgi 
vērtē militāro palīdzību civilās palīdzības 
operācijām, jo īpaši, lai izvietotu lauka 
slimnīcas, transportētu pacientus un 
piegādātu un izplatītu ekipējumu; uzskata, 
ka šis vērtīgais ieguldījums ir parādījis 
dalībvalstu militāro līdzekļu un spēju 
nozīmi Savienības civilās aizsardzības 
mehānisma atbalstīšanā, kā arī humānās 
palīdzības nolūkos; atkārtoti uzsver 
savstarpējās palīdzības un solidaritātes 
nozīmi saskaņā ar LES 42. panta 7. punktu 
un LESD 222. pantu; mudina izveidot 
Eiropas mehānismus, kuru mērķis ir 
atvieglot militāro loģistikas spēju 
pārrobežu izmantošanu šādu ārkārtas 
situāciju risināšanai, lai nodrošinātu lielāku 
koordināciju, sinerģiju, solidaritāti un 
atbalstu; uzsver nepieciešamību palielināt 
ES gatavību CBRN;

29. uzsver bruņoto spēku svarīgo lomu 
Covid-19 pandēmijas laikā un atzinīgi 
vērtē militāro palīdzību civilās palīdzības 
operācijām, jo īpaši, lai izvietotu lauka 
slimnīcas, transportētu pacientus un 
piegādātu un izplatītu ekipējumu; uzskata, 
ka šis vērtīgais ieguldījums ir parādījis 
dalībvalstu militāro līdzekļu un spēju 
nozīmi Savienības civilās aizsardzības 
mehānisma atbalstīšanā, kā arī humānās 
palīdzības nolūkos; atkārtoti uzsver 
savstarpējās palīdzības un solidaritātes 
nozīmi saskaņā ar LES 42. panta 7. punktu 
un LESD 222. pantu; mudina izveidot 
Eiropas mehānismus, kuru mērķis ir 
atvieglot militāro loģistikas spēju 
pārrobežu izmantošanu šādu ārkārtas 
situāciju risināšanai, lai nodrošinātu lielāku 
koordināciju, sinerģiju, solidaritāti un 
atbalstu; uzsver nepieciešamību palielināt 
ES gatavību CBRN; uzsver, ka ir 
jāpalielina ES militāro spēku spēja 
nodrošināt dalībvalstu veselības aprūpes 
sistēmas ar mobilām lauka slimnīcām, 
kuras var ātri pārvietot un uzbūvēt 
jebkurā vietā ES, kur tās ir vajadzīgas; 
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turklāt uzskata, ka, lai efektīvi rīkotos 
veselības krīzes laikā, ir būtiski sagatavot 
dalībvalstu militāro medicīnisko korpusu 
dalībai un ātrai integrācijai sabiedrības 
veselības aizsardzības sistēmās;

Or. ro

Grozījums Nr. 330
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Dragoş 
Tudorache

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. uzsver bruņoto spēku svarīgo lomu 
Covid-19 pandēmijas laikā un atzinīgi 
vērtē militāro palīdzību civilās palīdzības 
operācijām, jo īpaši, lai izvietotu lauka 
slimnīcas, transportētu pacientus un 
piegādātu un izplatītu ekipējumu; uzskata, 
ka šis vērtīgais ieguldījums ir parādījis 
dalībvalstu militāro līdzekļu un spēju 
nozīmi Savienības civilās aizsardzības 
mehānisma atbalstīšanā, kā arī humānās 
palīdzības nolūkos; atkārtoti uzsver 
savstarpējās palīdzības un solidaritātes 
nozīmi saskaņā ar LES 42. panta 7. punktu 
un LESD 222. pantu; mudina izveidot 
Eiropas mehānismus, kuru mērķis ir 
atvieglot militāro loģistikas spēju 
pārrobežu izmantošanu šādu ārkārtas 
situāciju risināšanai, lai nodrošinātu lielāku 
koordināciju, sinerģiju, solidaritāti un 
atbalstu; uzsver nepieciešamību palielināt 
ES gatavību CBRN;

29. uzsver bruņoto spēku svarīgo lomu 
Covid-19 pandēmijas laikā un atzinīgi 
vērtē militāro palīdzību civilās palīdzības 
operācijām, jo īpaši, lai izvietotu lauka 
slimnīcas, transportētu pacientus un 
piegādātu un izplatītu ekipējumu; uzskata, 
ka šis vērtīgais ieguldījums ir parādījis 
dalībvalstu militāro līdzekļu un spēju 
nozīmi Savienības civilās aizsardzības 
mehānisma atbalstīšanā, kā arī humānās 
palīdzības nolūkos; atkārtoti uzsver 
savstarpējās palīdzības un solidaritātes 
nozīmi saskaņā ar LES 42. panta 7. punktu 
un LESD 222. pantu; mudina izveidot 
Eiropas mehānismus, kuru mērķis ir 
atvieglot militāro loģistikas spēju 
pārrobežu izmantošanu šādu ārkārtas 
situāciju risināšanai, lai nodrošinātu lielāku 
koordināciju, sinerģiju, solidaritāti un 
atbalstu; uzstāj, ka līdzīga palīdzība un 
solidaritāte pandēmiju un līdzīgu krīžu 
laikā cita starpā būtu jāsniedz arī 
partnervalstīm ES tuvākajās 
kaimiņvalstīs; uzsver nepieciešamību 
palielināt ES gatavību CBRN;

Or. en
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Grozījums Nr. 331
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Javier Nart

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. uzsver bruņoto spēku svarīgo lomu 
Covid-19 pandēmijas laikā un atzinīgi 
vērtē militāro palīdzību civilās palīdzības 
operācijām, jo īpaši, lai izvietotu lauka 
slimnīcas, transportētu pacientus un 
piegādātu un izplatītu ekipējumu; uzskata, 
ka šis vērtīgais ieguldījums ir parādījis 
dalībvalstu militāro līdzekļu un spēju 
nozīmi Savienības civilās aizsardzības 
mehānisma atbalstīšanā, kā arī humānās 
palīdzības nolūkos; atkārtoti uzsver 
savstarpējās palīdzības un solidaritātes 
nozīmi saskaņā ar LES 42. panta 7. punktu 
un LESD 222. pantu; mudina izveidot 
Eiropas mehānismus, kuru mērķis ir 
atvieglot militāro loģistikas spēju 
pārrobežu izmantošanu šādu ārkārtas 
situāciju risināšanai, lai nodrošinātu lielāku 
koordināciju, sinerģiju, solidaritāti un 
atbalstu; uzsver nepieciešamību palielināt 
ES gatavību CBRN;

29. uzsver bruņoto spēku svarīgo lomu 
Covid-19 pandēmijas laikā un atzinīgi 
vērtē militāro palīdzību civilās palīdzības 
operācijām, jo īpaši, lai izvietotu lauka 
slimnīcas, transportētu pacientus un 
piegādātu un izplatītu ekipējumu; uzskata, 
ka šis vērtīgais ieguldījums ir parādījis 
dalībvalstu militāro līdzekļu un spēju 
nozīmi Savienības civilās aizsardzības 
mehānisma atbalstīšanā, kā arī humānās 
palīdzības nolūkos; atkārtoti uzsver 
savstarpējās palīdzības un solidaritātes 
nozīmi saskaņā ar LES 42. panta 7. punktu 
un LESD 222. pantu; mudina izveidot 
Eiropas mehānismus, kuru mērķis ir 
atvieglot militāro loģistikas spēju 
pārrobežu izmantošanu šādu ārkārtas 
situāciju risināšanai, lai nodrošinātu lielāku 
koordināciju, sinerģiju, solidaritāti un 
atbalstu; uzsver nepieciešamību palielināt 
ES gatavību CBRN; uzsver 
nepieciešamību pastiprināt vitāli svarīgas 
un kritiskas infrastruktūras uzraudzību 
un aizsardzību, jo īpaši attiecībā uz 
zemjūras optiskās šķiedras interneta 
kabeļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 332
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. uzsver bruņoto spēku svarīgo lomu 
Covid-19 pandēmijas laikā un atzinīgi 

29. uzsver bruņoto spēku svarīgo lomu 
Covid-19 pandēmijas laikā un atzinīgi 
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vērtē militāro palīdzību civilās palīdzības 
operācijām, jo īpaši, lai izvietotu lauka 
slimnīcas, transportētu pacientus un 
piegādātu un izplatītu ekipējumu; uzskata, 
ka šis vērtīgais ieguldījums ir parādījis 
dalībvalstu militāro līdzekļu un spēju 
nozīmi Savienības civilās aizsardzības 
mehānisma atbalstīšanā, kā arī humānās 
palīdzības nolūkos; atkārtoti uzsver 
savstarpējās palīdzības un solidaritātes 
nozīmi saskaņā ar LES 42. panta 7. punktu 
un LESD 222. pantu; mudina izveidot 
Eiropas mehānismus, kuru mērķis ir 
atvieglot militāro loģistikas spēju 
pārrobežu izmantošanu šādu ārkārtas 
situāciju risināšanai, lai nodrošinātu lielāku 
koordināciju, sinerģiju, solidaritāti un 
atbalstu; uzsver nepieciešamību palielināt 
ES gatavību CBRN;

vērtē militāro palīdzību civilās palīdzības 
operācijām, jo īpaši, lai izvietotu lauka 
slimnīcas, transportētu pacientus un 
piegādātu un izplatītu ekipējumu; uzskata, 
ka šis vērtīgais ieguldījums ir parādījis 
dalībvalstu militāro līdzekļu un spēju 
nozīmi Savienības civilās aizsardzības 
mehānisma atbalstīšanā, kā arī humānās 
palīdzības nolūkos; atkārtoti uzsver 
savstarpējās palīdzības un solidaritātes 
nozīmi saskaņā ar LES 42. panta 7. punktu 
un LESD 222. pantu; norāda, ka militārās 
mobilitātes attīstība labvēlīgi ietekmē 
civilo krīžu pārvaldību; mudina izveidot 
Eiropas mehānismus, kuru mērķis ir 
atvieglot militāro loģistikas spēju 
pārrobežu izmantošanu šādu ārkārtas 
situāciju risināšanai, lai nodrošinātu lielāku 
koordināciju, sinerģiju, solidaritāti un 
atbalstu; uzsver nepieciešamību palielināt 
ES gatavību CBRN;

Or. en

Grozījums Nr. 333
Fabio Massimo Castaldo

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. uzsver bruņoto spēku svarīgo lomu 
Covid-19 pandēmijas laikā un atzinīgi 
vērtē militāro palīdzību civilās palīdzības 
operācijām, jo īpaši, lai izvietotu lauka 
slimnīcas, transportētu pacientus un 
piegādātu un izplatītu ekipējumu; uzskata, 
ka šis vērtīgais ieguldījums ir parādījis 
dalībvalstu militāro līdzekļu un spēju 
nozīmi Savienības civilās aizsardzības 
mehānisma atbalstīšanā, kā arī humānās 
palīdzības nolūkos; atkārtoti uzsver 
savstarpējās palīdzības un solidaritātes 
nozīmi saskaņā ar LES 42. panta 7. punktu 
un LESD 222. pantu; mudina izveidot 
Eiropas mehānismus, kuru mērķis ir 

29. uzsver bruņoto spēku svarīgo lomu 
Covid-19 pandēmijas laikā un atzinīgi 
vērtē militāro palīdzību civilās palīdzības 
operācijām, jo īpaši, lai izvietotu lauka 
slimnīcas, transportētu pacientus un 
piegādātu un izplatītu ekipējumu; uzskata, 
ka šis vērtīgais ieguldījums ir parādījis 
dalībvalstu militāro līdzekļu un spēju 
nozīmi, atbalstot Savienības civilās 
aizsardzības mehānismu, kas joprojām ir 
svarīgākais instruments, kuru Savienībai 
būtu jāizmanto ārkārtas situācijās, kā arī 
humānās palīdzības nolūkos; atkārtoti 
uzsver savstarpējās palīdzības un 
solidaritātes nozīmi saskaņā ar LES 42. 
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atvieglot militāro loģistikas spēju 
pārrobežu izmantošanu šādu ārkārtas 
situāciju risināšanai, lai nodrošinātu lielāku 
koordināciju, sinerģiju, solidaritāti un 
atbalstu; uzsver nepieciešamību palielināt 
ES gatavību CBRN;

panta 7. punktu un LESD 222. pantu; 
mudina izveidot Eiropas mehānismus, kuru 
mērķis ir atvieglot militāro loģistikas spēju 
pārrobežu izmantošanu šādu ārkārtas 
situāciju risināšanai, lai nodrošinātu lielāku 
koordināciju, sinerģiju, solidaritāti un 
atbalstu; uzsver nepieciešamību palielināt 
ES gatavību CBRN;

Or. en

Grozījums Nr. 334
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Javier Nart

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. uzsver bruņoto spēku svarīgo lomu 
Covid-19 pandēmijas laikā un atzinīgi 
vērtē militāro palīdzību civilās palīdzības 
operācijām, jo īpaši, lai izvietotu lauka 
slimnīcas, transportētu pacientus un 
piegādātu un izplatītu ekipējumu; uzskata, 
ka šis vērtīgais ieguldījums ir parādījis 
dalībvalstu militāro līdzekļu un spēju 
nozīmi Savienības civilās aizsardzības 
mehānisma atbalstīšanā, kā arī humānās 
palīdzības nolūkos; atkārtoti uzsver 
savstarpējās palīdzības un solidaritātes 
nozīmi saskaņā ar LES 42. panta 7. punktu 
un LESD 222. pantu; mudina izveidot 
Eiropas mehānismus, kuru mērķis ir 
atvieglot militāro loģistikas spēju 
pārrobežu izmantošanu šādu ārkārtas 
situāciju risināšanai, lai nodrošinātu lielāku 
koordināciju, sinerģiju, solidaritāti un 
atbalstu; uzsver nepieciešamību palielināt 
ES gatavību CBRN;

29. uzsver bruņoto spēku svarīgo lomu 
Covid-19 pandēmijas laikā un atzinīgi 
vērtē militāro palīdzību civilās palīdzības 
operācijām, jo īpaši, lai izvietotu lauka 
slimnīcas, transportētu pacientus un 
piegādātu un izplatītu ekipējumu; uzskata, 
ka šis vērtīgais ieguldījums ir parādījis 
dalībvalstu militāro līdzekļu un spēju 
nozīmi Savienības civilās aizsardzības 
mehānisma atbalstīšanā, kā arī humānās 
palīdzības nolūkos; atkārtoti uzsver 
savstarpējās palīdzības un solidaritātes 
nozīmi saskaņā ar LES 42. panta 7. punktu 
un LESD 222. pantu; uzskata, ka ir 
jāvirzās uz priekšu un jāpalielina militārā 
mobilitāte; mudina izveidot Eiropas 
mehānismus, kuru mērķis ir atvieglot 
militāro loģistikas spēju pārrobežu 
izmantošanu šādu ārkārtas situāciju 
risināšanai, lai nodrošinātu lielāku 
koordināciju, sinerģiju, solidaritāti un 
atbalstu; uzsver nepieciešamību palielināt 
ES gatavību CBRN;

Or. en
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Grozījums Nr. 335
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. uzsver bruņoto spēku svarīgo lomu 
Covid-19 pandēmijas laikā un atzinīgi 
vērtē militāro palīdzību civilās palīdzības 
operācijām, jo īpaši, lai izvietotu lauka 
slimnīcas, transportētu pacientus un 
piegādātu un izplatītu ekipējumu; uzskata, 
ka šis vērtīgais ieguldījums ir parādījis 
dalībvalstu militāro līdzekļu un spēju 
nozīmi Savienības civilās aizsardzības 
mehānisma atbalstīšanā, kā arī humānās 
palīdzības nolūkos; atkārtoti uzsver 
savstarpējās palīdzības un solidaritātes 
nozīmi saskaņā ar LES 42. panta 7. punktu 
un LESD 222. pantu; mudina izveidot 
Eiropas mehānismus, kuru mērķis ir 
atvieglot militāro loģistikas spēju 
pārrobežu izmantošanu šādu ārkārtas 
situāciju risināšanai, lai nodrošinātu lielāku 
koordināciju, sinerģiju, solidaritāti un 
atbalstu; uzsver nepieciešamību palielināt 
ES gatavību CBRN;

29. uzsver bruņoto spēku svarīgo lomu 
Covid-19 pandēmijas laikā un atzinīgi 
vērtē militāro palīdzību civilās palīdzības 
operācijām, jo īpaši, lai izvietotu lauka 
slimnīcas, transportētu pacientus un 
piegādātu un izplatītu ekipējumu; uzskata, 
ka šis vērtīgais ieguldījums ir parādījis 
dalībvalstu militāro līdzekļu un spēju 
nozīmi Savienības civilās aizsardzības 
mehānisma atbalstīšanā, kā arī humānās 
palīdzības nolūkos; atkārtoti uzsver 
savstarpējās palīdzības un solidaritātes 
nozīmi saskaņā ar LES 42. panta 7. punktu 
un LESD 222. pantu; mudina izveidot 
Eiropas mehānismus, kuru mērķis ir 
atvieglot militāro loģistikas spēju 
pārrobežu izmantošanu šādu ārkārtas 
situāciju risināšanai, lai sekmētu pilnīgu 
militāro mobilitāti visā Eiropā un 
nodrošinātu lielāku koordināciju, sinerģiju, 
solidaritāti un atbalstu; uzsver 
nepieciešamību palielināt ES gatavību 
CBRN;

Or. en

Grozījums Nr. 336
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. uzsver bruņoto spēku svarīgo lomu 
Covid-19 pandēmijas laikā un atzinīgi 
vērtē militāro palīdzību civilās palīdzības 

29. uzsver bruņoto spēku svarīgo lomu 
Covid-19 pandēmijas laikā un atzinīgi 
vērtē militāro palīdzību civilās palīdzības 
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operācijām, jo īpaši, lai izvietotu lauka 
slimnīcas, transportētu pacientus un 
piegādātu un izplatītu ekipējumu; uzskata, 
ka šis vērtīgais ieguldījums ir parādījis 
dalībvalstu militāro līdzekļu un spēju 
nozīmi Savienības civilās aizsardzības 
mehānisma atbalstīšanā, kā arī humānās 
palīdzības nolūkos; atkārtoti uzsver 
savstarpējās palīdzības un solidaritātes 
nozīmi saskaņā ar LES 42. panta 7. punktu 
un LESD 222. pantu; mudina izveidot 
Eiropas mehānismus, kuru mērķis ir 
atvieglot militāro loģistikas spēju 
pārrobežu izmantošanu šādu ārkārtas 
situāciju risināšanai, lai nodrošinātu lielāku 
koordināciju, sinerģiju, solidaritāti un 
atbalstu; uzsver nepieciešamību palielināt 
ES gatavību CBRN;

operācijām, jo īpaši, lai izvietotu lauka 
slimnīcas, transportētu pacientus un 
piegādātu un izplatītu ekipējumu; uzskata, 
ka šis vērtīgais ieguldījums ir parādījis 
dalībvalstu militāro līdzekļu un spēju 
nozīmi Savienības civilās aizsardzības 
mehānisma atbalstīšanā, kā arī humānās 
palīdzības nolūkos; atkārtoti norāda, ka ir 
jāizvērtē gūtā pieredze, lai pastiprinātu 
savstarpējo palīdzību un solidaritāti 
saskaņā ar LES 42. panta 7. punktu un 
LESD 222. pantu; uzstāj, ka ir jāizveido 
Eiropas mehānismi, kuru mērķis ir 
atvieglot militāro loģistikas spēju 
pārrobežu izmantošanu šādu ārkārtas 
situāciju risināšanai, lai nodrošinātu lielāku 
koordināciju, sinerģiju, solidaritāti un 
atbalstu; uzsver nepieciešamību palielināt 
ES gatavību CBRN;

Or. en

Grozījums Nr. 337
Klemen Grošelj, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. uzsver bruņoto spēku svarīgo lomu 
Covid-19 pandēmijas laikā un atzinīgi 
vērtē militāro palīdzību civilās palīdzības 
operācijām, jo īpaši, lai izvietotu lauka 
slimnīcas, transportētu pacientus un 
piegādātu un izplatītu ekipējumu; uzskata, 
ka šis vērtīgais ieguldījums ir parādījis 
dalībvalstu militāro līdzekļu un spēju 
nozīmi Savienības civilās aizsardzības 
mehānisma atbalstīšanā, kā arī humānās 
palīdzības nolūkos; atkārtoti uzsver 
savstarpējās palīdzības un solidaritātes 
nozīmi saskaņā ar LES 42. panta 7. punktu 
un LESD 222. pantu; mudina izveidot 
Eiropas mehānismus, kuru mērķis ir 
atvieglot militāro loģistikas spēju 
pārrobežu izmantošanu šādu ārkārtas 

29. uzsver bruņoto spēku svarīgo lomu 
Covid-19 pandēmijas laikā un atzinīgi 
vērtē militāro palīdzību civilās palīdzības 
operācijām, jo īpaši, lai izvietotu lauka 
slimnīcas, transportētu pacientus un 
piegādātu un izplatītu ekipējumu; uzskata, 
ka šis vērtīgais ieguldījums ir parādījis 
dalībvalstu militāro līdzekļu un spēju 
nozīmi Savienības civilās aizsardzības 
mehānisma atbalstīšanā, kā arī humānās 
palīdzības nolūkos; atkārtoti uzsver 
savstarpējās palīdzības un solidaritātes 
nozīmi saskaņā ar LES 42. panta 7. punktu 
un LESD 222. pantu; mudina izveidot 
Eiropas mehānismus, kuru mērķis ir 
atvieglot militāro loģistikas spēju 
pārrobežu izmantošanu šādu ārkārtas 
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situāciju risināšanai, lai nodrošinātu lielāku 
koordināciju, sinerģiju, solidaritāti un 
atbalstu; uzsver nepieciešamību palielināt 
ES gatavību CBRN;

situāciju risināšanai, lai nodrošinātu lielāku 
koordināciju, sinerģiju, solidaritāti un 
atbalstu; uzsver nepieciešamību palielināt 
ES gatavību CBRN un tai nepieciešamās 
spējas;

Or. en

Grozījums Nr. 338
Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. uzsver bruņoto spēku svarīgo lomu 
Covid-19 pandēmijas laikā un atzinīgi 
vērtē militāro palīdzību civilās palīdzības 
operācijām, jo īpaši, lai izvietotu lauka 
slimnīcas, transportētu pacientus un 
piegādātu un izplatītu ekipējumu; uzskata, 
ka šis vērtīgais ieguldījums ir parādījis 
dalībvalstu militāro līdzekļu un spēju 
nozīmi Savienības civilās aizsardzības 
mehānisma atbalstīšanā, kā arī humānās 
palīdzības nolūkos; atkārtoti uzsver 
savstarpējās palīdzības un solidaritātes 
nozīmi saskaņā ar LES 42. panta 7. punktu 
un LESD 222. pantu; mudina izveidot 
Eiropas mehānismus, kuru mērķis ir 
atvieglot militāro loģistikas spēju 
pārrobežu izmantošanu šādu ārkārtas 
situāciju risināšanai, lai nodrošinātu lielāku 
koordināciju, sinerģiju, solidaritāti un 
atbalstu; uzsver nepieciešamību palielināt 
ES gatavību CBRN;

29. uzsver bruņoto spēku svarīgo lomu 
Covid-19 pandēmijas laikā un atzinīgi 
vērtē militāro palīdzību civilās palīdzības 
operācijām, jo īpaši, lai izvietotu lauka 
slimnīcas, transportētu pacientus un 
piegādātu un izplatītu ekipējumu; uzskata, 
ka šis vērtīgais ieguldījums ir parādījis 
dalībvalstu militāro līdzekļu un spēju 
nozīmi, tostarp humānās palīdzības 
nolūkos; atkārtoti uzsver savstarpējās 
palīdzības un solidaritātes nozīmi saskaņā 
ar LES 42. panta 7. punktu un LESD 222. 
pantu; mudina izveidot Eiropas 
mehānismus, kuru mērķis ir atvieglot 
militāro loģistikas spēju pārrobežu 
izmantošanu šādu ārkārtas situāciju 
risināšanai, lai nodrošinātu lielāku 
koordināciju, sinerģiju, solidaritāti un 
atbalstu; uzsver nepieciešamību palielināt 
ES gatavību CBRN;

Or. en

Grozījums Nr. 339
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
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29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. uzsver bruņoto spēku svarīgo lomu 
Covid-19 pandēmijas laikā un atzinīgi 
vērtē militāro palīdzību civilās palīdzības 
operācijām, jo īpaši, lai izvietotu lauka 
slimnīcas, transportētu pacientus un 
piegādātu un izplatītu ekipējumu; uzskata, 
ka šis vērtīgais ieguldījums ir parādījis 
dalībvalstu militāro līdzekļu un spēju 
nozīmi Savienības civilās aizsardzības 
mehānisma atbalstīšanā, kā arī humānās 
palīdzības nolūkos; atkārtoti uzsver 
savstarpējās palīdzības un solidaritātes 
nozīmi saskaņā ar LES 42. panta 7. punktu 
un LESD 222. pantu; mudina izveidot 
Eiropas mehānismus, kuru mērķis ir 
atvieglot militāro loģistikas spēju 
pārrobežu izmantošanu šādu ārkārtas 
situāciju risināšanai, lai nodrošinātu lielāku 
koordināciju, sinerģiju, solidaritāti un 
atbalstu; uzsver nepieciešamību palielināt 
ES gatavību CBRN;

29. uzsver bruņoto spēku svarīgo lomu 
dažās dalībvalstīs Covid-19 pandēmijas 
laikā un atzinīgi vērtē militāro palīdzību 
civilās palīdzības operācijām, jo īpaši, lai 
izvietotu lauka slimnīcas, transportētu 
pacientus un piegādātu un izplatītu 
ekipējumu; uzskata, ka šis vērtīgais 
ieguldījums ir parādījis dalībvalstu militāro 
līdzekļu un spēju nozīmi Savienības civilās 
aizsardzības mehānisma atbalstīšanā, kā arī 
humānās palīdzības nolūkos; atkārtoti 
uzsver savstarpējās palīdzības un 
solidaritātes nozīmi saskaņā ar LES 42. 
panta 7. punktu un LESD 222. pantu; 
mudina izveidot Eiropas mehānismus, kuru 
mērķis ir atvieglot militāro loģistikas spēju 
pārrobežu izmantošanu šādu ārkārtas 
situāciju risināšanai, lai nodrošinātu lielāku 
koordināciju, sinerģiju, solidaritāti un 
atbalstu; uzsver nepieciešamību palielināt 
ES gatavību CBRN;

Or. en

Grozījums Nr. 340
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Elena Yoncheva, Costas 
Mavrides, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. uzsver bruņoto spēku svarīgo lomu 
Covid-19 pandēmijas laikā un atzinīgi 
vērtē militāro palīdzību civilās palīdzības 
operācijām, jo īpaši, lai izvietotu lauka 
slimnīcas, transportētu pacientus un 
piegādātu un izplatītu ekipējumu; uzskata, 
ka šis vērtīgais ieguldījums ir parādījis 
dalībvalstu militāro līdzekļu un spēju 
nozīmi Savienības civilās aizsardzības 

29. uzsver bruņoto spēku svarīgo lomu 
Covid-19 pandēmijas laikā un atzinīgi 
vērtē militāro palīdzību civilajām 
iestādēm, jo īpaši, lai izvietotu lauka 
slimnīcas, transportētu pacientus un 
piegādātu un izplatītu ekipējumu; uzskata, 
ka šis vērtīgais ieguldījums ir parādījis 
dalībvalstu militāro līdzekļu un spēju 
nozīmi Savienības civilās aizsardzības 
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mehānisma atbalstīšanā, kā arī humānās 
palīdzības nolūkos; atkārtoti uzsver 
savstarpējās palīdzības un solidaritātes 
nozīmi saskaņā ar LES 42. panta 7. punktu 
un LESD 222. pantu; mudina izveidot 
Eiropas mehānismus, kuru mērķis ir 
atvieglot militāro loģistikas spēju 
pārrobežu izmantošanu šādu ārkārtas 
situāciju risināšanai, lai nodrošinātu lielāku 
koordināciju, sinerģiju, solidaritāti un 
atbalstu; uzsver nepieciešamību palielināt 
ES gatavību CBRN;

mehānisma atbalstīšanā, kā arī humānās 
palīdzības nolūkos; atkārtoti uzsver 
savstarpējās palīdzības un solidaritātes 
nozīmi saskaņā ar LES 42. panta 7. punktu 
un LESD 222. pantu; mudina izveidot 
Eiropas mehānismus, kuru mērķis ir 
atvieglot militāro loģistikas spēju 
pārrobežu izmantošanu šādu ārkārtas 
situāciju risināšanai, lai nodrošinātu lielāku 
koordināciju, sinerģiju, solidaritāti un 
atbalstu; uzsver nepieciešamību palielināt 
ES gatavību CBRN;

Or. en

Grozījums Nr. 341
Traian Băsescu

Rezolūcijas priekšlikums
29.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29.a uzsver, ka ir jāstiprina ES kā 
reģionāla jūras drošības nodrošinātāja 
statuss un jāstiprina ES un tās dalībvalstu 
noturība krīzes situācijās to teritoriālajos 
ūdeņos; uzskata, ka ir jāsaskaņo 
noteikumi par intervences un aprīkojuma 
standartiem un jāpastiprina dalībvalstu 
darbinieku apmācība koordinētās un 
vienotās darbībās saistībā ar operācijām 
Eiropas/starptautiskā līmenī un jūras 
krīžu un notikumu/incidentu gadījumā;

Or. ro

Grozījums Nr. 342
Lukas Mandl

Rezolūcijas priekšlikums
29.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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29.a uzskata, ka Covid-19 pandēmija ir 
parādījusi ES neaizsargātību, saskaroties 
ar ārkārtas situācijām sabiedrības 
veselības jomā, kā arī tās atkarību no 
trešām valstīm, un tādēļ uzsver 
nepieciešamību pastiprināt ES centienus 
panākt stratēģisko autonomiju;

Or. en

Grozījums Nr. 343
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Javier Nart, Nathalie 
Loiseau

Rezolūcijas priekšlikums
29.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29.a uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt 
labāku saikni starp ES politikas iekšējiem 
un ārējiem aspektiem, lai nodrošinātu to, 
ka ES politika, tostarp ES enerģētikas 
politika, ir vērsta uz kopēju ārpolitikas un 
drošības politikas mērķu sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 344
Traian Băsescu

Rezolūcijas priekšlikums
29.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29.b uzskata, ka ir būtiski aizsargāt 
visus Eiropas Savienības vājos punktus, 
lai nodrošinātu efektīvu Eiropas 
iedzīvotāju kopējo aizsardzību; ar bažām 
norāda uz pieaugošo Krimas pussalas 
militarizāciju un Krievijas Federācijas 
mēģinājumiem destabilizēt Melnās jūras 
reģionu, kā rezultātā NATO augstākā 
līmeņa sanāksmē Velsā 2014. gadā tika 
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atzīta Ziemeļatlantijas alianses austrumu 
daļas neaizsargātība; aicina ES atzīt 
Austrumeiropas dalībvalstu 
neaizsargātību, lai stiprinātu Eiropas 
aizsardzību un kopā ar NATO izstrādātu 
visaptverošu stratēģiju austrumu flanga 
drošībai un aizsardzībai;

Or. ro

Grozījums Nr. 345
Željana Zovko

Rezolūcijas priekšlikums
29.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29.a atzinīgi vērtē Eiropas Ārējās 
darbības dienesta un Austrumu 
Stratēģiskās komunikācijas operatīvās 
grupas centienus atklāt un apturēt 
dezinformācijas kampaņas un aicina 
īstenot turpmāku budžeta un politisko 
atbalstu, lai efektīvi cīnītos pret 
maldinošu informāciju un labāk 
informētu par ES darbībām un politikas 
virzieniem;

Or. en

Grozījums Nr. 346
Željana Zovko

Rezolūcijas priekšlikums
29.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29.b uzsver, ka nolūkā veicināt ES 
darbību pamanāmību ir steidzami 
jāstiprina KDAP misijas, kā arī ES 
vispārējā stratēģiskās plānošanas un 
komunikācijas politika; uzskata, ka tas ir 
būtiski, īstenojot centienus ierobežot un 
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apkarot to trešo valstu ietekmi, kurām ir 
pretējas un kaitnieciskas ilgtermiņa 
intereses attiecīgajos reģionos;

Or. en

Grozījums Nr. 347
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. atzinīgi vērtē prioritāšu un 
pamatnostādņu kopumu, kas pieņemts ES 
sadarbībai hibrīddraudu apkarošanas un 
noturības pret šiem draudiem uzlabošanas 
jomā, tostarp dezinformācijas apkarošanai 
un ātrās brīdināšanas sistēmas izveidei, lai 
veicinātu sadarbību ar starptautiskiem 
partneriem, piemēram, G7 un NATO; 
aicina ES un tās dalībvalstis izstrādāt un 
stiprināt tās informācijas un komunikācijas 
sistēmu drošību, tostarp drošus saziņas 
kanālus; uzsver, ka ES ir svarīgi steidzami 
pastiprināt stratēģisko komunikāciju un 
novērst pieaugošo un kaitniecisko ārvalstu 
iejaukšanos, kas apdraud tās demokrātisko 
sistēmu,

30. atzinīgi vērtē prioritāšu un 
pamatnostādņu kopumu, kas pieņemts ES 
sadarbībai hibrīddraudu apkarošanas un 
noturības pret šiem draudiem uzlabošanas 
jomā, tostarp dezinformācijas apkarošanai 
un ātrās brīdināšanas sistēmas izveidei, lai 
veicinātu sadarbību ar starptautiskiem 
partneriem, piemēram, G7 un NATO; 
aicina ES kļūt par galveno tādas 
kolektīvas pašaizsardzības un 
pretpasākumu sadarbības sistēmas 
atbalstītāju, kas vērsta pret 
hibrīddraudiem, ar mērķi izveidot liberālu 
demokrātiju globālu koalīciju, kas 
darbotos gadījumos, ja demokrātiskas 
valsts pretpasākums nebūtu pietiekams, 
bet aicinājums uz kolektīvu militāru 
pašaizsardzību būtu pārāk tālejošs; aicina 
ES un tās dalībvalstis izstrādāt un stiprināt 
tās informācijas un komunikācijas sistēmu 
drošību, tostarp drošus saziņas kanālus; 
uzsver, ka ES ir svarīgi steidzami 
palielināt stratēģiskās komunikācijas un 
Stratēģiskās komunikācijas operatīvo 
grupu finansējumu un novērst pieaugošo 
un kaitniecisko ārvalstu iejaukšanos un 
dezinformācijas kampaņas, kas apdraud 
tās demokrātisko sistēmu; aicina ES 
mainīt tendenci, ka gandrīz visi zinātnieki 
strādā pie jaunām un detalizētām 
viltošanas tehnoloģijām un tikai nedaudzi 
pie tā, lai atklātu ļaunprātīgas 



PE660.087v04-00 40/101 AM\1218440LV.docx

LV

dezinformācijas kampaņas;

Or. en

Grozījums Nr. 348
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Dragoş 
Tudorache, Christophe Grudler

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. atzinīgi vērtē prioritāšu un 
pamatnostādņu kopumu, kas pieņemts ES 
sadarbībai hibrīddraudu apkarošanas un 
noturības pret šiem draudiem uzlabošanas 
jomā, tostarp dezinformācijas apkarošanai 
un ātrās brīdināšanas sistēmas izveidei, lai 
veicinātu sadarbību ar starptautiskiem 
partneriem, piemēram, G7 un NATO; 
aicina ES un tās dalībvalstis izstrādāt un 
stiprināt tās informācijas un komunikācijas 
sistēmu drošību, tostarp drošus saziņas 
kanālus; uzsver, ka ES ir svarīgi steidzami 
pastiprināt stratēģisko komunikāciju un 
novērst pieaugošo un kaitniecisko ārvalstu 
iejaukšanos, kas apdraud tās demokrātisko 
sistēmu;

30. atzinīgi vērtē prioritāšu un 
pamatnostādņu kopumu, kas pieņemts ES 
sadarbībai hibrīddraudu apkarošanas un 
noturības pret šiem draudiem uzlabošanas 
jomā, tostarp dezinformācijas apkarošanai 
un ātrās brīdināšanas sistēmas izveidei, lai 
veicinātu sadarbību ar starptautiskiem 
partneriem, piemēram, G7 un NATO; 
aicina ES un tās dalībvalstis izstrādāt un 
stiprināt tās informācijas un komunikācijas 
sistēmu drošību, tostarp drošus saziņas 
kanālus; uzsver, ka ES ir svarīgi steidzami 
pastiprināt stratēģisko komunikāciju un 
novērst pieaugošo un kaitniecisko ārvalstu 
iejaukšanos, kas apdraud tās demokrātisko 
sistēmu; uzsver, ka ir svarīgi sadarboties 
un palīdzēt partnervalstīm, jo īpaši ES 
tuvākajās kaimiņvalstīs, to centienos 
novērst un apkarot ārvalstu ļaunprātīgo 
iejaukšanos, jo īpaši dezinformāciju un 
propagandu, jo daudzos gadījumos šādu 
darbību mērķis ir novērst attiecīgo valstu 
virzību uz demokrātiskām reformām un 
apdraudēt Eiropas vērtības un ideālus;

Or. en

Grozījums Nr. 349
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Rezolūcijas priekšlikums
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30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. atzinīgi vērtē prioritāšu un 
pamatnostādņu kopumu, kas pieņemts ES 
sadarbībai hibrīddraudu apkarošanas un 
noturības pret šiem draudiem uzlabošanas 
jomā, tostarp dezinformācijas apkarošanai 
un ātrās brīdināšanas sistēmas izveidei, lai 
veicinātu sadarbību ar starptautiskiem 
partneriem, piemēram, G7 un NATO; 
aicina ES un tās dalībvalstis izstrādāt un 
stiprināt tās informācijas un komunikācijas 
sistēmu drošību, tostarp drošus saziņas 
kanālus; uzsver, ka ES ir svarīgi steidzami 
pastiprināt stratēģisko komunikāciju un 
novērst pieaugošo un kaitniecisko ārvalstu 
iejaukšanos, kas apdraud tās demokrātisko 
sistēmu,

30. atzinīgi vērtē prioritāšu un 
pamatnostādņu kopumu, kas pieņemts ES 
sadarbībai hibrīddraudu apkarošanas un 
noturības pret šiem draudiem uzlabošanas 
jomā, tostarp dezinformācijas apkarošanai 
un ātrās brīdināšanas sistēmas izveidei, lai 
veicinātu sadarbību ar starptautiskiem 
partneriem, piemēram, G7 un NATO; 
aicina ES un tās dalībvalstis izstrādāt un 
stiprināt tās informācijas un komunikācijas 
sistēmu drošību, tostarp drošus saziņas 
kanālus; uzsver, ka ES ir svarīgi steidzami 
pastiprināt stratēģisko komunikāciju un 
novērst pieaugošo un kaitniecisko ārvalstu 
iejaukšanos, kas apdraud tās demokrātisko 
sistēmu, īstenojot attiecīgās spēkā esošās 
normas un vajadzības gadījumā pieņemot 
attiecīgas tiesību normas; uzstāj, ka ir 
jānodrošina pietiekams personāls un 
finansējums visiem ES dienestiem, kas 
nodarbojas ar ārvalstu iejaukšanos un 
dezinformāciju, lai labāk identificētu, 
izmeklētu un novērstu mēģinājumus 
iejaukties ES demokrātiskajos procesos 
vai ES darbībās ārvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 350
Nicolae Ştefănuță

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. atzinīgi vērtē prioritāšu un 
pamatnostādņu kopumu, kas pieņemts ES 
sadarbībai hibrīddraudu apkarošanas un 
noturības pret šiem draudiem uzlabošanas 
jomā, tostarp dezinformācijas apkarošanai 
un ātrās brīdināšanas sistēmas izveidei, lai 
veicinātu sadarbību ar starptautiskiem 

30. atzinīgi vērtē prioritāšu un 
pamatnostādņu kopumu, kas pieņemts ES 
sadarbībai hibrīddraudu apkarošanas un 
noturības pret šiem draudiem uzlabošanas 
jomā, tostarp dezinformācijas un 
propagandas apkarošanai gan Savienības 
iekšienē, gan ārpus tās, kā arī ātrās 
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partneriem, piemēram, G7 un NATO; 
aicina ES un tās dalībvalstis izstrādāt un 
stiprināt tās informācijas un komunikācijas 
sistēmu drošību, tostarp drošus saziņas 
kanālus; uzsver, ka ES ir svarīgi steidzami 
pastiprināt stratēģisko komunikāciju un 
novērst pieaugošo un kaitniecisko ārvalstu 
iejaukšanos, kas apdraud tās demokrātisko 
sistēmu,

brīdināšanas sistēmas izveidei, lai veicinātu 
sadarbību ar starptautiskiem partneriem, 
piemēram, G7 un NATO; aicina ES un tās 
dalībvalstis izstrādāt un stiprināt tās 
informācijas un komunikācijas sistēmu 
drošību, tostarp drošus saziņas kanālus; 
uzsver, ka ES ir svarīgi steidzami 
pastiprināt stratēģisko komunikāciju un 
novērst pieaugošo un kaitniecisko ārvalstu, 
galvenokārt Krievijas un Ķīnas, 
iejaukšanos, kas apdraud ES demokrātisko 
sistēmu, uzsver, ka dalībvalstīm kopā ar 
faktu pārbaudītājiem, pētniekiem, 
jaunuzņēmumiem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām ir jāizstrādā 
spēcīgi valstu rīcības plāni cīņai pret 
dezinformāciju un propagandu;

Or. en

Grozījums Nr. 351
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. atzinīgi vērtē prioritāšu un 
pamatnostādņu kopumu, kas pieņemts ES 
sadarbībai hibrīddraudu apkarošanas un 
noturības pret šiem draudiem uzlabošanas 
jomā, tostarp dezinformācijas apkarošanai 
un ātrās brīdināšanas sistēmas izveidei, lai 
veicinātu sadarbību ar starptautiskiem 
partneriem, piemēram, G7 un NATO; 
aicina ES un tās dalībvalstis izstrādāt un 
stiprināt tās informācijas un komunikācijas 
sistēmu drošību, tostarp drošus saziņas 
kanālus; uzsver, ka ES ir svarīgi steidzami 
pastiprināt stratēģisko komunikāciju un 
novērst pieaugošo un kaitniecisko ārvalstu 
iejaukšanos, kas apdraud tās demokrātisko 
sistēmu,

30. atzinīgi vērtē prioritāšu un 
pamatnostādņu kopumu, kas pieņemts ES 
sadarbībai hibrīddraudu apkarošanas un 
noturības pret šiem draudiem uzlabošanas 
jomā, tostarp dezinformācijas apkarošanai 
un ātrās brīdināšanas sistēmas izveidei, lai 
veicinātu sadarbību ar starptautiskiem 
partneriem, piemēram, G7 un NATO; 
aicina ES un tās dalībvalstis izstrādāt un 
stiprināt tās informācijas un komunikācijas 
sistēmu drošību, tostarp drošus saziņas 
kanālus; prasa palielināt finansējumu 
Austrumu Stratēģiskās komunikācijas 
operatīvajai grupai; uzsver, ka ES ir 
svarīgi steidzami pastiprināt stratēģisko 
komunikāciju, atmaskot dezinformāciju un 
novērst un atturēt pieaugošo un 
kaitniecisko ārvalstu iejaukšanos, kas 
apdraud tās demokrātisko sistēmu, uzsver 
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nozīmi, kāda ir Eiropas Parlamenta 
Īpašajai komitejai attiecībā uz ārvalstu 
iejaukšanos visos demokrātiskajos 
procesos Eiropas Savienībā, tostarp 
dezinformāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 352
Lukas Mandl

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. atzinīgi vērtē prioritāšu un 
pamatnostādņu kopumu, kas pieņemts ES 
sadarbībai hibrīddraudu apkarošanas un 
noturības pret šiem draudiem uzlabošanas 
jomā, tostarp dezinformācijas apkarošanai 
un ātrās brīdināšanas sistēmas izveidei, lai 
veicinātu sadarbību ar starptautiskiem 
partneriem, piemēram, G7 un NATO; 
aicina ES un tās dalībvalstis izstrādāt un 
stiprināt tās informācijas un komunikācijas 
sistēmu drošību, tostarp drošus saziņas 
kanālus; uzsver, ka ES ir svarīgi steidzami 
pastiprināt stratēģisko komunikāciju un 
novērst pieaugošo un kaitniecisko ārvalstu 
iejaukšanos, kas apdraud tās demokrātisko 
sistēmu;

30. atzinīgi vērtē prioritāšu un 
pamatnostādņu kopumu, kas pieņemts ES 
sadarbībai hibrīddraudu apkarošanas un 
noturības pret šiem draudiem uzlabošanas 
jomā, tostarp dezinformācijas apkarošanai 
un ātrās brīdināšanas sistēmas izveidei, lai 
veicinātu sadarbību ar starptautiskiem 
partneriem, piemēram, G7 un NATO; 
aicina ES un tās dalībvalstis izstrādāt un 
stiprināt tās informācijas un komunikācijas 
sistēmu drošību, tostarp drošus saziņas 
kanālus; uzsver, ka ES ir svarīgi steidzami 
pastiprināt stratēģisko komunikāciju un 
novērst pieaugošo un kaitniecisko ārvalstu 
iejaukšanos, kas apdraud tās demokrātisko 
sistēmu; uzsver Austrumu Stratēģiskās 
komunikācijas operatīvās grupas svarīgo 
nozīmi un aicina sniegt papildu budžeta 
un politisko atbalstu, lai vēl vairāk 
uzlabotu tās spēju apkarot dezinformāciju 
un informēt par ES darbībām un politikas 
virzieniem;

Or. en

Grozījums Nr. 353
Emmanouil Fragkos, Angel Dzhambazki

Rezolūcijas priekšlikums
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30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. atzinīgi vērtē prioritāšu un 
pamatnostādņu kopumu, kas pieņemts ES 
sadarbībai hibrīddraudu apkarošanas un 
noturības pret šiem draudiem uzlabošanas 
jomā, tostarp dezinformācijas apkarošanai 
un ātrās brīdināšanas sistēmas izveidei, lai 
veicinātu sadarbību ar starptautiskiem 
partneriem, piemēram, G7 un NATO; 
aicina ES un tās dalībvalstis izstrādāt un 
stiprināt tās informācijas un komunikācijas 
sistēmu drošību, tostarp drošus saziņas 
kanālus; uzsver, ka ES ir svarīgi steidzami 
pastiprināt stratēģisko komunikāciju un 
novērst pieaugošo un kaitniecisko ārvalstu 
iejaukšanos, kas apdraud tās demokrātisko 
sistēmu,

30. atzinīgi vērtē prioritāšu un 
pamatnostādņu kopumu, kas pieņemts ES 
sadarbībai hibrīddraudu apkarošanas un 
noturības pret šiem draudiem uzlabošanas 
jomā, tostarp dezinformācijas apkarošanai 
un ātrās brīdināšanas sistēmas izveidei, lai 
veicinātu sadarbību ar starptautiskiem 
partneriem, piemēram, G7 un NATO; 
aicina ES un tās dalībvalstis izstrādāt un 
stiprināt tās informācijas un komunikācijas 
sistēmu drošību, tostarp drošus saziņas 
kanālus; uzsver, ka ES ir svarīgi steidzami 
pastiprināt stratēģisko komunikāciju un 
novērst pieaugošo un kaitniecisko ārvalstu, 
piemēram, Turcijas, iejaukšanos, kas 
apdraud mūsu suverenitāti, demokrātisko 
sistēmu un iedzīvotājus;

Or. en

Grozījums Nr. 354
Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. atzinīgi vērtē prioritāšu un 
pamatnostādņu kopumu, kas pieņemts ES 
sadarbībai hibrīddraudu apkarošanas un 
noturības pret šiem draudiem uzlabošanas 
jomā, tostarp dezinformācijas apkarošanai 
un ātrās brīdināšanas sistēmas izveidei, lai 
veicinātu sadarbību ar starptautiskiem 
partneriem, piemēram, G7 un NATO; 
aicina ES un tās dalībvalstis izstrādāt un 
stiprināt tās informācijas un komunikācijas 
sistēmu drošību, tostarp drošus saziņas 
kanālus; uzsver, ka ES ir svarīgi steidzami 
pastiprināt stratēģisko komunikāciju un 
novērst pieaugošo un kaitniecisko ārvalstu 
iejaukšanos, kas apdraud tās demokrātisko 

30. atzinīgi vērtē prioritāšu un 
pamatnostādņu kopumu, kas pieņemts ES 
sadarbībai hibrīddraudu apkarošanas un 
noturības pret šiem draudiem uzlabošanas 
jomā, tostarp dezinformācijas apkarošanai 
un ātrās brīdināšanas sistēmas izveidei, lai 
veicinātu sadarbību ar starptautiskiem 
partneriem, piemēram, G7; aicina ES un 
tās dalībvalstis izstrādāt un stiprināt tās 
informācijas un komunikācijas sistēmu 
drošību, tostarp drošus saziņas kanālus; 
uzsver, ka ES ir svarīgi steidzami 
pastiprināt stratēģisko komunikāciju un 
novērst jebkādu ārvalstu iejaukšanos;
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sistēmu,

Or. fr

Grozījums Nr. 355
Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. atzinīgi vērtē prioritāšu un 
pamatnostādņu kopumu, kas pieņemts ES 
sadarbībai hibrīddraudu apkarošanas un 
noturības pret šiem draudiem uzlabošanas 
jomā, tostarp dezinformācijas apkarošanai 
un ātrās brīdināšanas sistēmas izveidei, lai 
veicinātu sadarbību ar starptautiskiem 
partneriem, piemēram, G7 un NATO; 
aicina ES un tās dalībvalstis izstrādāt un 
stiprināt tās informācijas un komunikācijas 
sistēmu drošību, tostarp drošus saziņas 
kanālus; uzsver, ka ES ir svarīgi steidzami 
pastiprināt stratēģisko komunikāciju un 
novērst pieaugošo un kaitniecisko ārvalstu 
iejaukšanos, kas apdraud tās demokrātisko 
sistēmu;

30. atzinīgi vērtē prioritāšu un 
pamatnostādņu kopumu, kas pieņemts ES 
sadarbībai hibrīddraudu apkarošanas un 
noturības pret šiem draudiem uzlabošanas 
jomā, tostarp dezinformācijas apkarošanai 
un ātrās brīdināšanas sistēmas izveidei, lai 
veicinātu sadarbību ar starptautiskiem 
partneriem, piemēram, G7 un NATO; 
aicina ES un tās dalībvalstis izstrādāt un 
stiprināt tās informācijas un komunikācijas 
sistēmu drošību, tostarp drošus saziņas 
kanālus; uzsver, ka ES ir svarīgi steidzami 
novērst pieaugošo un kaitniecisko ārvalstu 
iejaukšanos, kas apdraud tās demokrātisko 
sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 356
David McAllister

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. atzinīgi vērtē prioritāšu un 
pamatnostādņu kopumu, kas pieņemts ES 
sadarbībai hibrīddraudu apkarošanas un 
noturības pret šiem draudiem uzlabošanas 
jomā, tostarp dezinformācijas apkarošanai 
un ātrās brīdināšanas sistēmas izveidei, lai 

30. atzinīgi vērtē prioritāšu un 
pamatnostādņu kopumu, kas pieņemts ES 
sadarbībai hibrīddraudu apkarošanas un 
noturības pret šiem draudiem uzlabošanas 
jomā, tostarp dezinformācijas apkarošanai 
un ātrās brīdināšanas sistēmas izveidei, lai 
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veicinātu sadarbību ar starptautiskiem 
partneriem, piemēram, G7 un NATO; 
aicina ES un tās dalībvalstis izstrādāt un 
stiprināt tās informācijas un komunikācijas 
sistēmu drošību, tostarp drošus saziņas 
kanālus; uzsver, ka ES ir svarīgi steidzami 
pastiprināt stratēģisko komunikāciju un 
novērst pieaugošo un kaitniecisko ārvalstu 
iejaukšanos, kas apdraud tās demokrātisko 
sistēmu;

veicinātu sadarbību ar starptautiskiem 
partneriem, piemēram, G7 un NATO; 
aicina ES un tās dalībvalstis izstrādāt un 
stiprināt tās informācijas un komunikācijas 
sistēmu drošību, tostarp drošus saziņas 
kanālus; uzsver, ka ES ir svarīgi steidzami 
ieguldīt stratēģiskajā komunikācijā un 
novērst pieaugošo un kaitniecisko ārvalstu 
iejaukšanos, kas apdraud tās demokrātisko 
sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 357
David Lega

Rezolūcijas priekšlikums
30.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

30.a šajā sakarībā mudina Eiropas 
Ārējās darbības dienestu (EĀDD) vēl 
vairāk stiprināt tā spējas apkarot 
dezinformāciju, hibrīdkaru, propagandu 
un spiegošanu, tostarp izveidot īpašas 
stratēģiskās komunikācijas operatīvās 
grupas, kas pievērstos dezinformācijai no 
a) Ķīnas un b) Tuvajiem Austrumiem, jo 
īpaši Irānas, un piemērot maksas valstīm 
un nevalstiskiem dalībniekiem, kas 
apzināti izplata dezinformāciju, lai šķeltu 
ES, tās dalībvalstis, kā arī EKP partnerus 
un kaimiņvalstis un tiem kaitētu; norāda, 
ka ne tikai Krievija un Ķīna, bet arī Irāna 
veic plašas izlūkošanas operācijas Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 358
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Javier Nart, Nathalie 
Loiseau

Rezolūcijas priekšlikums
30.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30.a uzskata, ka ES ir jāievieš stingrāka 
stratēģija cīņai pret agresīvas 
dezinformācijas kampaņām un jāpiemēro 
maksas valstīm, kuras cenšas šķelt ES un 
kaitēt tās interesēm; uzsver, ka ir 
jāpārskata EĀDD stratēģiskās 
komunikācijas grupas pilnvaras risināt 
jautājumus saistībā ar ārvalstu 
iejaukšanos, ko veic jauni dalībnieki, 
piemēram, Ķīna;

Or. en

Grozījums Nr. 359
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. atzinīgi vērtē to, ka Padome ir 
pieņēmusi lēmumu, kas pirmo reizi ļauj ES 
noteikt mērķtiecīgus ierobežojošus 
pasākumus, lai nepieļautu 
kiberuzbrukumus, kas rada ārējus draudus 
ES vai tās dalībvalstīm, tostarp 
kiberuzbrukumus trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, un lai 
piemērotu sankcijas personām vai 
struktūrām, kas ir par tām atbildīgas, kā arī 
reaģētu uz šādiem kiberuzbrukumiem; 
uzsver, ka ES krīžu pārvarēšanas sistēmās 
vēl vairāk ir jāiekļauj kibernoziegumu 
aspekti; uzsver, ka šajos īpašās 
neaizsargātības laikos būtiska ir ciešāka 
sadarbība kiberuzbrukumu novēršanā un 
apkarošanā, lai veicinātu starptautisko 
drošību un stabilitāti kibertelpā; šajā 
sakarībā pieprasa Eiropas Savienības 
Kiberdrošības aģentūras (ENISA) atbalstu 
un ciešu koordināciju ar NATO Kopējo 
kiberaizsardzības izcilības centru; aicina 
pastiprināt ES koordināciju attiecībā uz 

31. atzinīgi vērtē to, ka Padome ir 
pieņēmusi lēmumu, kas pirmo reizi ļauj ES 
noteikt mērķtiecīgus ierobežojošus 
pasākumus, lai nepieļautu 
kiberuzbrukumus, kas rada ārējus draudus 
ES vai tās dalībvalstīm, tostarp 
kiberuzbrukumus trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, un lai 
piemērotu sankcijas personām vai 
struktūrām, kas ir par tām atbildīgas, kā arī 
reaģētu uz šādiem kiberuzbrukumiem; 
uzsver nepieciešamību uzlabot vīzu 
ierobežojumu sistēmu kā daļu no ES 
sankciju mehānisma, izmantojot 
biometrisko vīzu procedūras, lai 
ierobežotu hibrīdkarā iesaistīto personu 
ceļošanu uz ES ar viltus identitāti; uzsver, 
ka ES krīžu pārvarēšanas sistēmās vēl 
vairāk ir jāiekļauj kibernoziegumu aspekti; 
uzsver, ka šajos īpašās neaizsargātības 
laikos būtiska ir ciešāka sadarbība 
kiberuzbrukumu novēršanā un apkarošanā, 
lai veicinātu starptautisko drošību un 
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kolektīvas atbildības noteikšanu par 
ļaunprātīgiem kiberincidentiem;

stabilitāti kibertelpā, un tādēļ mudina 
visas ES izlūkošanas aģentūras būtiski 
palielināt savstarpējo koordināciju un 
sadarbību, kas būtu analoga pašreizējai 
sadarbībai terorisma apkarošanas jomā, 
attiecinot to arī uz kiberjomām un 
ārvalstu pretinieku tehnisko attīstību; šajā 
sakarībā pieprasa Eiropas Savienības 
Kiberdrošības aģentūras (ENISA) atbalstu 
un ciešu koordināciju ar NATO Kopējo 
kiberaizsardzības izcilības centru; aicina 
pastiprināt ES koordināciju attiecībā uz 
kolektīvas atbildības noteikšanu par 
ļaunprātīgiem kiberincidentiem;

Or. en

Grozījums Nr. 360
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. atzinīgi vērtē to, ka Padome ir 
pieņēmusi lēmumu, kas pirmo reizi ļauj ES 
noteikt mērķtiecīgus ierobežojošus 
pasākumus, lai nepieļautu 
kiberuzbrukumus, kas rada ārējus draudus 
ES vai tās dalībvalstīm, tostarp 
kiberuzbrukumus trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, un lai 
piemērotu sankcijas personām vai 
struktūrām, kas ir par tām atbildīgas, kā arī 
reaģētu uz šādiem kiberuzbrukumiem; 
uzsver, ka ES krīžu pārvarēšanas sistēmās 
vēl vairāk ir jāiekļauj kibernoziegumu 
aspekti; uzsver, ka šajos īpašās 
neaizsargātības laikos būtiska ir ciešāka 
sadarbība kiberuzbrukumu novēršanā un 
apkarošanā, lai veicinātu starptautisko 
drošību un stabilitāti kibertelpā; šajā 
sakarībā pieprasa Eiropas Savienības 
Kiberdrošības aģentūras (ENISA) atbalstu 
un ciešu koordināciju ar NATO Kopējo 
kiberaizsardzības izcilības centru; aicina 

31. atzinīgi vērtē to, ka Padome ir 
pieņēmusi lēmumu, kas pirmo reizi ļauj ES 
noteikt mērķtiecīgus ierobežojošus 
pasākumus, lai nepieļautu 
kiberuzbrukumus, kas rada ārējus draudus 
ES vai tās dalībvalstīm, tostarp 
kiberuzbrukumus trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, un lai 
piemērotu sankcijas personām vai 
struktūrām, kas ir par tām atbildīgas, kā arī 
reaģētu uz šādiem kiberuzbrukumiem; 
uzsver, ka ES krīžu pārvarēšanas sistēmās 
vēl vairāk ir jāiekļauj kibernoziegumu 
aspekti; uzsver, ka šajos īpašās 
neaizsargātības laikos būtiska ir ciešāka 
sadarbība kiberuzbrukumu novēršanā un 
apkarošanā, lai veicinātu starptautisko 
drošību un stabilitāti kibertelpā; atzinīgi 
vērtē labos panākumus, kas šajā sakarā 
gūti PESCO kiberdrošības ātrās 
reaģēšanas vienības projektā; šajā 
sakarībā pieprasa Eiropas Savienības 
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pastiprināt ES koordināciju attiecībā uz 
kolektīvas atbildības noteikšanu par 
ļaunprātīgiem kiberincidentiem;

Kiberdrošības aģentūras (ENISA) atbalstu 
un ciešu koordināciju ar NATO Kopējo 
kiberaizsardzības izcilības centru; aicina 
pastiprināt ES koordināciju attiecībā uz 
kolektīvas atbildības noteikšanu par 
ļaunprātīgiem kiberincidentiem;

Or. en

Grozījums Nr. 361
Fabio Massimo Castaldo

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. atzinīgi vērtē to, ka Padome ir 
pieņēmusi lēmumu, kas pirmo reizi ļauj ES 
noteikt mērķtiecīgus ierobežojošus 
pasākumus, lai nepieļautu 
kiberuzbrukumus, kas rada ārējus draudus 
ES vai tās dalībvalstīm, tostarp 
kiberuzbrukumus trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, un lai 
piemērotu sankcijas personām vai 
struktūrām, kas ir par tām atbildīgas, kā arī 
reaģētu uz šādiem kiberuzbrukumiem; 
uzsver, ka ES krīžu pārvarēšanas sistēmās 
vēl vairāk ir jāiekļauj kibernoziegumu 
aspekti; uzsver, ka šajos īpašās 
neaizsargātības laikos būtiska ir ciešāka 
sadarbība kiberuzbrukumu novēršanā un 
apkarošanā, lai veicinātu starptautisko 
drošību un stabilitāti kibertelpā; šajā 
sakarībā pieprasa Eiropas Savienības 
Kiberdrošības aģentūras (ENISA) atbalstu 
un ciešu koordināciju ar NATO Kopējo 
kiberaizsardzības izcilības centru; aicina 
pastiprināt ES koordināciju attiecībā uz 
kolektīvas atbildības noteikšanu par 
ļaunprātīgiem kiberincidentiem;

31. atzinīgi vērtē to, ka Padome ir 
pieņēmusi lēmumu, kas pirmo reizi ļauj ES 
noteikt mērķtiecīgus ierobežojošus 
pasākumus, lai nepieļautu 
kiberuzbrukumus, kas rada ārējus draudus 
ES vai tās dalībvalstīm, tostarp 
kiberuzbrukumus trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, un lai 
piemērotu sankcijas personām vai 
struktūrām, kas ir par tām atbildīgas, kā arī 
reaģētu uz šādiem kiberuzbrukumiem; 
uzsver, ka ES krīžu pārvarēšanas sistēmās 
vēl vairāk ir jāiekļauj kibernoziegumu 
aspekti; uzsver, ka šajos īpašās 
neaizsargātības laikos būtiska ir ciešāka 
sadarbība kiberuzbrukumu novēršanā un 
apkarošanā, lai veicinātu starptautisko 
drošību un stabilitāti kibertelpā; šajā 
sakarībā pieprasa Eiropas Savienības 
Kiberdrošības aģentūras (ENISA) atbalstu 
un ciešu koordināciju ar NATO Kopējo 
kiberaizsardzības izcilības centru; aicina 
pastiprināt ES koordināciju attiecībā uz 
kolektīvas atbildības noteikšanu par 
ļaunprātīgiem kiberincidentiem, kā arī 
ciešāku sadarbību ar līdzīgi domājošām 
starptautiskām organizācijām un valstīm;

Or. en
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Grozījums Nr. 362
Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. atzinīgi vērtē to, ka Padome ir 
pieņēmusi lēmumu, kas pirmo reizi ļauj ES 
noteikt mērķtiecīgus ierobežojošus 
pasākumus, lai nepieļautu 
kiberuzbrukumus, kas rada ārējus draudus 
ES vai tās dalībvalstīm, tostarp 
kiberuzbrukumus trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, un lai 
piemērotu sankcijas personām vai 
struktūrām, kas ir par tām atbildīgas, kā arī 
reaģētu uz šādiem kiberuzbrukumiem; 
uzsver, ka ES krīžu pārvarēšanas sistēmās 
vēl vairāk ir jāiekļauj kibernoziegumu 
aspekti; uzsver, ka šajos īpašās 
neaizsargātības laikos būtiska ir ciešāka 
sadarbība kiberuzbrukumu novēršanā un 
apkarošanā, lai veicinātu starptautisko 
drošību un stabilitāti kibertelpā; šajā 
sakarībā pieprasa Eiropas Savienības 
Kiberdrošības aģentūras (ENISA) atbalstu 
un ciešu koordināciju ar NATO Kopējo 
kiberaizsardzības izcilības centru; aicina 
pastiprināt ES koordināciju attiecībā uz 
kolektīvas atbildības noteikšanu par 
ļaunprātīgiem kiberincidentiem;

31. atzinīgi vērtē to, ka Padome ir 
pieņēmusi lēmumu, kas pirmo reizi ļauj ES 
noteikt mērķtiecīgus ierobežojošus 
pasākumus, lai nepieļautu 
kiberuzbrukumus, kas rada ārējus draudus 
ES vai tās dalībvalstīm, tostarp 
kiberuzbrukumus trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, un lai 
piemērotu sankcijas personām vai 
struktūrām, kas ir par tām atbildīgas, kā arī 
reaģētu uz šādiem kiberuzbrukumiem; 
uzsver, ka ES krīžu pārvarēšanas sistēmās 
vēl vairāk ir jāiekļauj kibernoziegumu 
aspekti; uzsver, ka šajos īpašās 
neaizsargātības laikos būtiska ir ciešāka 
sadarbība kiberuzbrukumu novēršanā un 
apkarošanā, lai veicinātu starptautisko 
drošību un stabilitāti kibertelpā; šajā 
sakarībā pieprasa Eiropas Savienības 
Kiberdrošības aģentūras (ENISA) atbalstu; 
aicina pastiprināt ES koordināciju attiecībā 
uz kolektīvas atbildības noteikšanu par 
ļaunprātīgiem kiberincidentiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 363
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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31. atzinīgi vērtē to, ka Padome ir 
pieņēmusi lēmumu, kas pirmo reizi ļauj ES 
noteikt mērķtiecīgus ierobežojošus 
pasākumus, lai nepieļautu 
kiberuzbrukumus, kas rada ārējus draudus 
ES vai tās dalībvalstīm, tostarp 
kiberuzbrukumus trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, un lai 
piemērotu sankcijas personām vai 
struktūrām, kas ir par tām atbildīgas, kā arī 
reaģētu uz šādiem kiberuzbrukumiem; 
uzsver, ka ES krīžu pārvarēšanas sistēmās 
vēl vairāk ir jāiekļauj kibernoziegumu 
aspekti; uzsver, ka šajos īpašās 
neaizsargātības laikos būtiska ir ciešāka 
sadarbība kiberuzbrukumu novēršanā un 
apkarošanā, lai veicinātu starptautisko 
drošību un stabilitāti kibertelpā; šajā 
sakarībā pieprasa Eiropas Savienības 
Kiberdrošības aģentūras (ENISA) atbalstu 
un ciešu koordināciju ar NATO Kopējo 
kiberaizsardzības izcilības centru; aicina 
pastiprināt ES koordināciju attiecībā uz 
kolektīvas atbildības noteikšanu par 
ļaunprātīgiem kiberincidentiem;

31. atzinīgi vērtē to, ka Padome ir 
pieņēmusi lēmumu, kas pirmo reizi ļauj ES 
noteikt mērķtiecīgus ierobežojošus 
pasākumus, lai nepieļautu 
kiberuzbrukumus, kas rada ārējus draudus 
ES vai tās dalībvalstīm, tostarp 
kiberuzbrukumus trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, un lai 
piemērotu sankcijas personām vai 
struktūrām, kas ir par tām atbildīgas, kā arī 
reaģētu uz šādiem kiberuzbrukumiem; 
uzsver, ka ES krīžu pārvarēšanas sistēmās 
steidzami vēl vairāk jāiekļauj 
kibernoziegumu aspekti; uzsver, ka šajos 
īpašās neaizsargātības laikos būtiska ir 
ciešāka sadarbība kiberuzbrukumu 
novēršanā un apkarošanā, lai veicinātu 
starptautisko drošību un stabilitāti 
kibertelpā; šajā sakarībā pieprasa 
pastiprināt atbalstu Eiropas Savienības 
Kiberdrošības aģentūrai (ENISA) un 
īstenot ciešu koordināciju ar NATO 
Kopējo kiberaizsardzības izcilības centru; 
aicina pastiprināt ES koordināciju attiecībā 
uz kolektīvas atbildības noteikšanu par 
ļaunprātīgiem kiberincidentiem;

Or. en

Grozījums Nr. 364
Emmanouil Fragkos, Angel Dzhambazki

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. atzinīgi vērtē to, ka Padome ir 
pieņēmusi lēmumu, kas pirmo reizi ļauj ES 
noteikt mērķtiecīgus ierobežojošus 
pasākumus, lai nepieļautu 
kiberuzbrukumus, kas rada ārējus draudus 
ES vai tās dalībvalstīm, tostarp 
kiberuzbrukumus trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, un lai 
piemērotu sankcijas personām vai 
struktūrām, kas ir par tām atbildīgas, kā arī 

31. atzinīgi vērtē to, ka Padome ir 
pieņēmusi lēmumu, kas pirmo reizi ļauj ES 
noteikt mērķtiecīgus ierobežojošus 
pasākumus, lai nepieļautu 
kiberuzbrukumus, kas rada ārējus draudus 
ES vai tās dalībvalstīm, tostarp 
kiberuzbrukumus trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, un lai 
piemērotu sankcijas personām vai 
struktūrām, kas ir par tām atbildīgas, kā arī 
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reaģētu uz šādiem kiberuzbrukumiem; 
uzsver, ka ES krīžu pārvarēšanas sistēmās 
vēl vairāk ir jāiekļauj kibernoziegumu 
aspekti; uzsver, ka šajos īpašās 
neaizsargātības laikos būtiska ir ciešāka 
sadarbība kiberuzbrukumu novēršanā un 
apkarošanā, lai veicinātu starptautisko 
drošību un stabilitāti kibertelpā; šajā 
sakarībā pieprasa Eiropas Savienības 
Kiberdrošības aģentūras (ENISA) atbalstu 
un ciešu koordināciju ar NATO Kopējo 
kiberaizsardzības izcilības centru; aicina 
pastiprināt ES koordināciju attiecībā uz 
kolektīvas atbildības noteikšanu par 
ļaunprātīgiem kiberincidentiem;

reaģētu uz šādiem kiberuzbrukumiem; 
uzsver, ka ES krīžu pārvarēšanas sistēmās 
vēl vairāk ir jāiekļauj kibernoziegumu 
aspekti; uzsver, ka šajos īpašās 
neaizsargātības laikos būtiska ir ciešāka 
sadarbība kiberuzbrukumu novēršanā un 
apkarošanā, lai veicinātu starptautisko 
drošību un stabilitāti kibertelpā; šajā 
sakarībā pieprasa būtiski modernizēt 
Eiropas Savienības Kiberdrošības 
aģentūru (ENISA) un īstenot ciešu 
koordināciju ar NATO Kopējo 
kiberaizsardzības izcilības centru; aicina 
pastiprināt ES koordināciju attiecībā uz 
kolektīvas atbildības noteikšanu par 
ļaunprātīgiem kiberincidentiem;

Or. en

Grozījums Nr. 365
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Rezolūcijas priekšlikums
31.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31.a pauž īpašas bažas par to, ka 
pastāvīgi tiek atklāti maza mēroga 
kiberuzbrukumi vai iejaukšanās kritiskās 
infrastruktūras sistēmās, kuriem 
pagaidām nav bijis būtiskas nozīmes, taču 
kuriem potenciāli varētu būt liela ietekme; 
mudina dalībvalstis visos līmeņos atlaist 
darbiniekus savās kritiskās 
infrastruktūras sistēmās, piemēram, 
elektroenerģijas ražošanā un stratēģiskajā 
komunikācijā; šajā sakarībā aicina 
pastiprināt atbalstu Eiropas Savienības 
Kiberdrošības aģentūrai (ENISA) un 
īstenot ciešu koordināciju ar NATO 
Kopējo kiberaizsardzības izcilības centru; 
aicina pastiprināt ES koordināciju 
attiecībā uz kolektīvas atbildības 
noteikšanu par ļaunprātīgiem 
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kiberincidentiem;

Or. en

Grozījums Nr. 366
Željana Zovko

Rezolūcijas priekšlikums
31.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31.a norāda, cik svarīgas ir globālās 
jūras plūsmas, un atkārtoti uzsver 
nepieciešamību īstenot saskaņotu 
stratēģiju, iesaistot ES globālos partnerus, 
lai cīnītos pret nelegāliem nevalstiskiem 
dalībniekiem jūrniecības jomā, piemēram, 
pirātiem, cilvēku un ieroču tirgotājiem, 
teroristiem un krimināliem sindikātiem; 
turklāt pauž bažas par jūras strīdu 
pieaugumu attiecībā uz jūras robežām un 
ekskluzīvo ekonomikas zonu (EEZ) 
norobežošanu un aicina visas jūras 
konfliktos iesaistītās puses lūgt ANO 
starpniecību un ievērot visus tās 
nolēmumus;

Or. en

Grozījums Nr. 367
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Raphaël Glucksmann, Kati Piri, 
Costas Mavrides, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Rezolūcijas priekšlikums
31.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31.a uzsver, ka ES ir jākļūst 
noturīgākai pret ārvalstu iejaukšanos; 
atzīst svarīgo darbu, kas paveikts projektā 
EUvsDisinfo; uzsver, ka ES ir steidzami 
jānodrošina noturīgi līdzekļi, lai proaktīvi 
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vērstos pret propagandu, viltus ziņām un 
dezinformācijas kampaņām, kuras vērstas 
pret ES un kuras uzsākušas trešās valstis 
un nevalstiski dalībnieki;

Or. en

Grozījums Nr. 368
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
31.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31.a atzīst, ka aizvien lielāku nozīmi 
iegūst spējas īstenot kiberizlūkošanu un 
automatizētu izlūkošanu, un uzsver, ka 
abi minētie elementi rada apdraudējumu 
visām dalībvalstīm un ES iestādēm; 
mudina visas ES iestādes un dalībvalstis 
pastāvīgi pilnveidot savas 
kibertehnoloģijas un automatizētās 
tehnoloģijas, un turklāt mudina 
sadarboties šo tehnoloģiju modernizācijas 
nolūkā;

Or. en

Grozījums Nr. 369
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
31.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31.b vērš uzmanību uz to, ka ir svarīgi 
attīstīt kvantu datošanas spējas, un uzsver 
nepieciešamību pēc ciešākas ES un ASV 
sadarbības šajā jomā, lai nodrošinātu, ka 
kvantu datošana vispirms tiek īstenota 
starp partneriem, kuriem ir draudzīgas 
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attiecības un kopīgi atbalstāmi mērķi;

Or. en

Grozījums Nr. 370
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Rezolūcijas priekšlikums
31.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31.c atzīmē, ka kosmosa drošība un 
satelīti iegūst aizvien lielāku nozīmi; 
uzsver Eiropas Savienības Satelītcentra 
darbības nozīmi un uzdod šai aģentūrai 
veikt analītisko darbu un sniegt ziņojumu 
par to, cik lielā mērā ES un dalībvalstu 
satelīti ir droši un/vai neaizsargāti pret 
kosmosa atkritumiem, kiberuzbrukumu 
un tiešu raķešu uzbrukumu;

Or. en

Grozījums Nr. 371
Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. uzsver, ka atbilstīgs finanšu 
resursu, personāla un aktīvu līmenis ir 
būtisks, lai nodrošinātu, ka Savienībai ir 
spēks un spēja veicināt mieru un drošību 
savā teritorijā un pasaulē;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 372
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda
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Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. uzsver, ka atbilstīgs finanšu 
resursu, personāla un aktīvu līmenis ir 
būtisks, lai nodrošinātu, ka Savienībai ir 
spēks un spēja veicināt mieru un drošību 
savā teritorijā un pasaulē;

32. uzsver, ka mieru vislabāk var 
veicināt ar dialoga, sadarbības, palīdzības 
un diplomātijas palīdzību; uzsver, ka 
saskaņā ar ES informāciju militārā 
intervence neveicina mieru; uzsver, ka ES 
ir svarīgi īstenot pārdomu procesu un 
atzīt, ka ideja par Eiropas policijas 
darbību pasaulē ir baltās rases pārākumu 
sludinoša ideja, kas ir pretrunā 
starptautiskajām tiesībām un 
neiejaukšanās principam;

Or. en

Grozījums Nr. 373
Fabio Massimo Castaldo

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. uzsver, ka atbilstīgs finanšu 
resursu, personāla un aktīvu līmenis ir 
būtisks, lai nodrošinātu, ka Savienībai ir 
spēks un spēja veicināt mieru un drošību 
savā teritorijā un pasaulē;

32. uzsver, ka atbilstīgs finanšu 
resursu, personāla un aktīvu līmenis ir 
būtisks, lai nodrošinātu, ka Savienībai ir 
spēks un spēja veicināt mieru un drošību 
savā teritorijā un pasaulē; aicina 
dalībvalstis izrādīt politisko gribu, lai 
panāktu atbilstību Eiropas mērķiem 
aizsardzības jomā un izpildītu savas 
saistības;

Or. en

Grozījums Nr. 374
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet, 
Bart Groothuis

Rezolūcijas priekšlikums
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32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. uzsver, ka atbilstīgs finanšu 
resursu, personāla un aktīvu līmenis ir 
būtisks, lai nodrošinātu, ka Savienībai ir 
spēks un spēja veicināt mieru un drošību 
savā teritorijā un pasaulē;

32. uzsver, ka atbilstīgs finanšu 
resursu, personāla un aktīvu līmenis ir 
būtisks, lai nodrošinātu, ka Savienībai ir 
spēks un spēja veicināt mieru un drošību 
savā teritorijā un tuvākajās un tālākajās 
kaimiņvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 375
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. pauž nožēlu par Eiropadomes 
pašreizējo mērķu trūkumu daudzgadu 
finanšu shēmā (DFS) attiecībā uz 
aizsardzības iniciatīvām; mudina Padomi 
saglabāt vērienīgu budžetu Eiropas 
Aizsardzības fondam un militārajai 
mobilitātei tādā līmenī, kādā sākotnēji to 
ierosināja Komisija un pirmajā lasījumā 
pieņēma Parlaments; atgādina, ka 
Eiropas iedzīvotāji ir skaidri un 
konsekventi aicinājuši Savienību 
palielināt savu lomu ilgtspējīgas 
stabilitātes un drošības nodrošināšanā, un 
to var panākt tikai ar nepieciešamajiem 
finanšu līdzekļiem un vērienīgu DFS 
ārējās darbības un aizsardzības jomā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 376
Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. pauž nožēlu par Eiropadomes 
pašreizējo mērķu trūkumu daudzgadu 
finanšu shēmā (DFS) attiecībā uz 
aizsardzības iniciatīvām; mudina Padomi 
saglabāt vērienīgu budžetu Eiropas 
Aizsardzības fondam un militārajai 
mobilitātei tādā līmenī, kādā sākotnēji to 
ierosināja Komisija un pirmajā lasījumā 
pieņēma Parlaments; atgādina, ka 
Eiropas iedzīvotāji ir skaidri un 
konsekventi aicinājuši Savienību 
palielināt savu lomu ilgtspējīgas 
stabilitātes un drošības nodrošināšanā, un 
to var panākt tikai ar nepieciešamajiem 
finanšu līdzekļiem un vērienīgu DFS 
ārējās darbības un aizsardzības jomā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 377
Nicolae Ştefănuță

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. pauž nožēlu par Eiropadomes 
pašreizējo mērķu trūkumu daudzgadu 
finanšu shēmā (DFS) attiecībā uz 
aizsardzības iniciatīvām; mudina Padomi 
saglabāt vērienīgu budžetu Eiropas 
Aizsardzības fondam un militārajai 
mobilitātei tādā līmenī, kādā sākotnēji to 
ierosināja Komisija un pirmajā lasījumā 
pieņēma Parlaments; atgādina, ka Eiropas 
iedzīvotāji ir skaidri un konsekventi 
aicinājuši Savienību palielināt savu lomu 
ilgtspējīgas stabilitātes un drošības 
nodrošināšanā, un to var panākt tikai ar 
nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem un 
vērienīgu DFS ārējās darbības un 
aizsardzības jomā;

33. pauž nožēlu par Eiropadomes 
pašreizējo mērķu trūkumu daudzgadu 
finanšu shēmā (DFS) attiecībā uz drošības 
un aizsardzības iniciatīvām; mudina 
Padomi saglabāt vērienīgu budžetu Eiropas 
Aizsardzības fondam (gan pētniecībai, gan 
citām jomām), kura mērķis ir stiprināt 
sadarbības pasākumus un pārrobežu 
sadarbību visā Savienībā, kā arī 
militārajai mobilitātei nolūkā palīdzēt 
dalībvalstīm rīkoties ātrāk un efektīvāk 
saistībā ar iespējamiem konfliktiem 
nākotnē, tostarp finansējot divējāda 
lietojuma transporta infrastruktūru un 
vienkāršojot diplomātisko atļauju sistēmu 
un muitas noteikumus tādā līmenī, kādā 
sākotnēji to ierosināja Komisija un pirmajā 
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lasījumā pieņēma Parlaments; atgādina, ka 
Eiropas iedzīvotāji ir skaidri un 
konsekventi aicinājuši Savienību palielināt 
savu lomu ilgtspējīgas stabilitātes un 
drošības nodrošināšanā, un to var panākt 
tikai ar nepieciešamajiem finanšu 
līdzekļiem un vērienīgu DFS ārējās 
darbības un aizsardzības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 378
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. pauž nožēlu par Eiropadomes 
pašreizējo mērķu trūkumu daudzgadu 
finanšu shēmā (DFS) attiecībā uz 
aizsardzības iniciatīvām; mudina Padomi 
saglabāt vērienīgu budžetu Eiropas 
Aizsardzības fondam un militārajai 
mobilitātei tādā līmenī, kādā sākotnēji to 
ierosināja Komisija un pirmajā lasījumā 
pieņēma Parlaments; atgādina, ka Eiropas 
iedzīvotāji ir skaidri un konsekventi 
aicinājuši Savienību palielināt savu lomu 
ilgtspējīgas stabilitātes un drošības 
nodrošināšanā, un to var panākt tikai ar 
nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem un 
vērienīgu DFS ārējās darbības un 
aizsardzības jomā;

33. pauž nožēlu par Eiropadomes 
pašreizējo mērķu trūkumu daudzgadu 
finanšu shēmā (DFS) attiecībā uz 
aizsardzības iniciatīvām; mudina Padomi 
atjaunot vērienīgu budžetu Eiropas 
Aizsardzības fondam un militārajai 
mobilitātei tādā līmenī, kādā sākotnēji to 
ierosināja Komisija un pirmajā lasījumā 
pieņēma Parlaments; atgādina, ka Eiropas 
iedzīvotāji ir skaidri un konsekventi 
aicinājuši Savienību palielināt savu lomu 
ilgtspējīgas stabilitātes un drošības 
nodrošināšanā, un to var panākt tikai ar 
nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem un 
vērienīgu DFS ārējās darbības un 
aizsardzības jomā; aicina Padomi pieņemt 
Parlamenta nostāju attiecībā uz gaidāmās 
EAF regulas 5. pantu; uzsver 
nepieciešamību nekavējoties pabeigt EAF 
izveidi; uzsver, ka ir svarīgi saglabāt 
Parlamenta nostāju attiecībā uz EAF 
piešķiramo summu;

Or. en
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Grozījums Nr. 379
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. pauž nožēlu par Eiropadomes 
pašreizējo mērķu trūkumu daudzgadu 
finanšu shēmā (DFS) attiecībā uz 
aizsardzības iniciatīvām; mudina Padomi 
saglabāt vērienīgu budžetu Eiropas 
Aizsardzības fondam un militārajai 
mobilitātei tādā līmenī, kādā sākotnēji to 
ierosināja Komisija un pirmajā lasījumā 
pieņēma Parlaments; atgādina, ka Eiropas 
iedzīvotāji ir skaidri un konsekventi 
aicinājuši Savienību palielināt savu lomu 
ilgtspējīgas stabilitātes un drošības 
nodrošināšanā, un to var panākt tikai ar 
nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem un 
vērienīgu DFS ārējās darbības un 
aizsardzības jomā;

33. pauž nožēlu par Eiropadomes 
pašreizējo mērķu trūkumu daudzgadu 
finanšu shēmā (DFS) attiecībā uz 
aizsardzības iniciatīvām; aicina ES 
izveidot savu ballistisko raķešu 
aizsardzības sistēmu, kā arī integrētu un 
daudzslāņainu stratēģisko gaisa 
aizsardzības sistēmu, kas arī paredzēta 
cīņai pret hiperskaņas raķetēm; mudina 
Padomi saglabāt vērienīgu budžetu Eiropas 
Aizsardzības fondam un militārajai 
mobilitātei tādā līmenī, kādā sākotnēji to 
ierosināja Komisija un pirmajā lasījumā 
pieņēma Parlaments; atgādina, ka Eiropas 
iedzīvotāji ir skaidri un konsekventi 
aicinājuši Savienību palielināt savu lomu 
ilgtspējīgas stabilitātes un drošības 
nodrošināšanā, un to var panākt tikai ar 
nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem un 
vērienīgu DFS ārējās darbības un 
aizsardzības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 380
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. pauž nožēlu par Eiropadomes 
pašreizējo mērķu trūkumu daudzgadu 
finanšu shēmā (DFS) attiecībā uz 
aizsardzības iniciatīvām; mudina Padomi 
saglabāt vērienīgu budžetu Eiropas 
Aizsardzības fondam un militārajai 

33. pauž nožēlu par Eiropadomes 
pašreizējo mērķu trūkumu daudzgadu 
finanšu shēmā (DFS) attiecībā uz 
ārpolitikas un drošības iniciatīvām; 
mudina Padomi saglabāt vērienīgu KĀDP 
un NDICI budžetu tādā līmenī, kādā 



AM\1218440LV.docx 61/101 PE660.087v04-00

LV

mobilitātei tādā līmenī, kādā sākotnēji to 
ierosināja Komisija un pirmajā lasījumā 
pieņēma Parlaments; atgādina, ka Eiropas 
iedzīvotāji ir skaidri un konsekventi 
aicinājuši Savienību palielināt savu lomu 
ilgtspējīgas stabilitātes un drošības 
nodrošināšanā, un to var panākt tikai ar 
nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem un 
vērienīgu DFS ārējās darbības un 
aizsardzības jomā;

sākotnēji to ierosināja Komisija un pirmajā 
lasījumā pieņēma Parlaments; atgādina, ka 
Eiropas iedzīvotāji ir skaidri un 
konsekventi aicinājuši pastiprināt 
sadarbību drošības jomā un palielināt ES 
lomu ilgtspējīgas stabilitātes un drošības 
nodrošināšanā, un to var panākt tikai ar 
nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem un 
vērienīgu DFS ārējās darbības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 381
Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. brīdina par briesmām, ko rada 
mērķtiecības trūkums DFS attiecībā uz 
Eiropas aizsardzības finansēšanu, 
apvienojumā ar būtiskiem un 
nekoordinētiem valstu aizsardzības 
budžetu samazinājumiem Covid-19 krīzes 
rezultātā; uzsver, ka dalībvalstīm ir 
jāpiešķir nepieciešamie finanšu resursi 
valsts līmenī, lai Savienība varētu 
darboties kā globāla miera veicinātāja; 
piekrīt Eiropas Revīzijas palātas 
novērtējumam, ka “ ES dalībvalstu 
militārās spējas pašlaik ievērojami 
atpaliek no tām, kas vajadzīgas, lai 
atbilstu ES militāro mērķu 
vērienīgumam”;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 382
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. brīdina par briesmām, ko rada 
mērķtiecības trūkums DFS attiecībā uz 
Eiropas aizsardzības finansēšanu, 
apvienojumā ar būtiskiem un 
nekoordinētiem valstu aizsardzības 
budžetu samazinājumiem Covid-19 krīzes 
rezultātā; uzsver, ka dalībvalstīm ir 
jāpiešķir nepieciešamie finanšu resursi 
valsts līmenī, lai Savienība varētu 
darboties kā globāla miera veicinātāja; 
piekrīt Eiropas Revīzijas palātas 
novērtējumam, ka “ ES dalībvalstu 
militārās spējas pašlaik ievērojami 
atpaliek no tām, kas vajadzīgas, lai 
atbilstu ES militāro mērķu 
vērienīgumam”;

34. atzinīgi vērtē jebkādus valstu 
aizsardzības budžetu samazinājumus 
Covid-19 krīzes rezultātā;

Or. en

Grozījums Nr. 383
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. brīdina par briesmām, ko rada 
mērķtiecības trūkums DFS attiecībā uz 
Eiropas aizsardzības finansēšanu, 
apvienojumā ar būtiskiem un 
nekoordinētiem valstu aizsardzības 
budžetu samazinājumiem Covid-19 krīzes 
rezultātā; uzsver, ka dalībvalstīm ir 
jāpiešķir nepieciešamie finanšu resursi 
valsts līmenī, lai Savienība varētu darboties 
kā globāla miera veicinātāja; piekrīt 
Eiropas Revīzijas palātas novērtējumam, 
ka “ ES dalībvalstu militārās spējas pašlaik 
ievērojami atpaliek no tām, kas vajadzīgas, 
lai atbilstu ES militāro mērķu 
vērienīgumam”;

34. uzsver, ka dalībvalstīm ir jāpiešķir 
nepieciešamie finanšu resursi valsts līmenī, 
lai Savienība varētu darboties kā globāla 
miera veicinātāja; piekrīt Eiropas Revīzijas 
palātas novērtējumam, ka “ ES dalībvalstu 
militārās spējas pašlaik ievērojami atpaliek 
no tām, kas vajadzīgas, lai atbilstu ES 
militāro mērķu vērienīgumam”;
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Or. en

Grozījums Nr. 384
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. brīdina par briesmām, ko rada 
mērķtiecības trūkums DFS attiecībā uz 
Eiropas aizsardzības finansēšanu, 
apvienojumā ar būtiskiem un 
nekoordinētiem valstu aizsardzības budžetu 
samazinājumiem Covid-19 krīzes rezultātā; 
uzsver, ka dalībvalstīm ir jāpiešķir 
nepieciešamie finanšu resursi valsts līmenī, 
lai Savienība varētu darboties kā globāla 
miera veicinātāja; piekrīt Eiropas Revīzijas 
palātas novērtējumam, ka “ ES dalībvalstu 
militārās spējas pašlaik ievērojami atpaliek 
no tām, kas vajadzīgas, lai atbilstu ES 
militāro mērķu vērienīgumam”;

34. brīdina par briesmām, ko rada 
mērķtiecības trūkums DFS attiecībā uz 
Eiropas aizsardzības iniciatīvu 
finansēšanu, apvienojumā ar būtiskiem un 
nekoordinētiem valstu aizsardzības budžetu 
samazinājumiem Covid-19 krīzes rezultātā; 
uzsver, ka dalībvalstīm ir jāpiešķir 
nepieciešamie finanšu resursi valsts līmenī, 
lai Savienība varētu darboties kā globāla 
miera veicinātāja; šajā sakarībā piekrīt 
Eiropas Revīzijas palātas novērtējumam, 
ka “ ES dalībvalstu militārās spējas pašlaik 
ievērojami atpaliek no tām, kas vajadzīgas, 
lai atbilstu ES militāro mērķu 
vērienīgumam”;

Or. en

Grozījums Nr. 385
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Rezolūcijas priekšlikums
35. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35. atgādina — lai gan kopējiem 
Eiropas aizsardzības projektiem un 
iniciatīvām ir būtiska nozīme, lai novērstu 
trūkumus ar aizsardzību saistītās 
pētniecības un izstrādes jomās, apvienojot 
resursus un koordinējot centienus, lielāko 
daļu aizsardzības līdzekļu, ko izmanto 
KDAP misijām, joprojām ražo dalībvalstis 
un apmaksā no valstu aizsardzības 

svītrots
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budžetiem;

Or. en

Grozījums Nr. 386
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Rezolūcijas priekšlikums
35. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35. atgādina — lai gan kopējiem 
Eiropas aizsardzības projektiem un 
iniciatīvām ir būtiska nozīme, lai novērstu 
trūkumus ar aizsardzību saistītās 
pētniecības un izstrādes jomās, apvienojot 
resursus un koordinējot centienus, lielāko 
daļu aizsardzības līdzekļu, ko izmanto 
KDAP misijām, joprojām ražo dalībvalstis 
un apmaksā no valstu aizsardzības 
budžetiem;

35. atgādina — lai gan Eiropas 
aizsardzības iniciatīvām un kopējiem 
projektiem ir būtiska nozīme, lai novērstu 
trūkumus ar aizsardzību saistītās 
pētniecības un izstrādes jomās, apvienojot 
resursus un koordinējot centienus, lielāko 
daļu aizsardzības līdzekļu, ko izmanto 
KDAP misijām, joprojām ražo dalībvalstis 
un apmaksā no valstu aizsardzības 
budžetiem;

Or. en

Grozījums Nr. 387
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
35. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35. atgādina — lai gan kopējiem 
Eiropas aizsardzības projektiem un 
iniciatīvām ir būtiska nozīme, lai novērstu 
trūkumus ar aizsardzību saistītās 
pētniecības un izstrādes jomās, apvienojot 
resursus un koordinējot centienus, lielāko 
daļu aizsardzības līdzekļu, ko izmanto 
KDAP misijām, joprojām ražo dalībvalstis 
un apmaksā no valstu aizsardzības 
budžetiem;

35. atgādina — lai gan kopējiem 
Eiropas aizsardzības projektiem un 
iniciatīvām ir būtiska nozīme, lai novērstu 
dažus trūkumus ar aizsardzību saistītās 
pētniecības un izstrādes jomās, apvienojot 
resursus un koordinējot centienus, 
aizsardzības līdzekļus, ko izmanto KDAP 
misijām, joprojām nodrošina dalībvalstis 
un apmaksā no valstu aizsardzības 
budžetiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 388
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. aicina dalībvalstis uzņemties 
atbildību par saviem lēmumiem izvietot 
civilās un militārās misijas, nodrošinot 
Savienību ar vajadzīgo personālu un 
spējām, lai sasniegtu mērķus, par kuriem 
tās ir vienprātīgi vienojušās, un tādējādi 
realizētu mūsu kopīgās cerības;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 389
Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. aicina dalībvalstis uzņemties 
atbildību par saviem lēmumiem izvietot 
civilās un militārās misijas, nodrošinot 
Savienību ar vajadzīgo personālu un 
spējām, lai sasniegtu mērķus, par kuriem 
tās ir vienprātīgi vienojušās, un tādējādi 
realizētu mūsu kopīgās cerības;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 390
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Rezolūcijas priekšlikums
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36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. aicina dalībvalstis uzņemties 
atbildību par saviem lēmumiem izvietot 
civilās un militārās misijas, nodrošinot 
Savienību ar vajadzīgo personālu un 
spējām, lai sasniegtu mērķus, par kuriem 
tās ir vienprātīgi vienojušās, un tādējādi 
realizētu mūsu kopīgās cerības;

36. mudina dalībvalstis īstenot savu 
oficiālo iesaisti Padomes līmenī un 
uzņemties atbildību par saviem Padomē 
pieņemtajiem lēmumiem izvietot civilās un 
militārās misijas, nodrošinot Savienību ar 
vajadzīgo personālu un spējām, lai 
sasniegtu mērķus, par kuriem tās ir 
vienprātīgi vienojušās, un tādējādi īstenotu 
savu iesaisti drošākas Eiropas Savienības 
izveidē;

Or. en

Grozījums Nr. 391
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Michal Šimečka, Klemen Grošelj

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36.a uzsver starptautiskās līdzdalības 
KDAP misijās un operācijās nozīmi, jo tā 
stiprina Eiropas spējas, un aicina 
pastiprināt spēkā esošo līdzdalības 
pamatnolīgumu īstenošanu, veicinot 
miera un drošības jomas ieguldījumu 
kolektīvo būtību;

Or. en

Grozījums Nr. 392
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Costas Mavrides, Demetris 
Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Rezolūcijas priekšlikums
36.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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36.a norāda uz svarīgo darbu, ko veic 
Eiropas Savienības Satelītcentrs (Satcen), 
un uzsver, ka Savienībai ir jābūt 
pietiekamiem resursiem kosmosa attēlu 
un izlūkdatu vākšanas jomā; uzsver, ka 
ES Satcen būtu jāgūst labums no 
Savienības strukturālā finansējuma, lai 
varētu saglabāt savu ieguldījumu 
Savienības darbībās, jo īpaši nolūkā 
nodrošināt augstas izšķirtspējas 
satelītattēlus, sniedzot atbalstu KDAP 
misijām un operācijām;

Or. en

Grozījums Nr. 393
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
37. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37. pauž satraukumu par iespējamo 
globālo ieroču neizplatīšanas un 
atbruņošanās centienu vājināšanos; pauž 
bažas, ka izstāšanās no galvenajiem ieroču 
kontroles līgumiem vai to nepagarināšana 
nopietni kaitētu starptautiskajiem ieroču 
kontroles režīmiem, kas gadu desmitiem ir 
nodrošinājuši stabilitāti, un apdraudētu 
attiecības starp kodolieroču valstīm; 
uzsver, ka steidzami ir jāatjauno pārrobežu 
uzticēšanās;

37. pauž satraukumu par iespējamo 
globālo ieroču neizplatīšanas un 
atbruņošanās centienu vājināšanos; pauž 
bažas, ka izstāšanās no galvenajiem ieroču 
kontroles līgumiem vai to nepagarināšana 
nopietni kaitētu starptautiskajiem ieroču 
kontroles režīmiem, kas gadu desmitiem ir 
nodrošinājuši stabilitāti, un apdraudētu 
attiecības starp kodolieroču valstīm, kā arī 
tiešā veidā apdraudētu Eiropas drošību, jo 
īpaši saistībā ar to, ka nepastāv 
noteikumi, kuru mērķis ir reglamentēt un 
samazināt taktisko un tuvas un vidējas 
darbības kodolieroču arsenālu; uzsver, ka 
steidzami ir jāatjauno pārrobežu 
uzticēšanās;

Or. en

Grozījums Nr. 394
Fabio Massimo Castaldo
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Rezolūcijas priekšlikums
37. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37. pauž satraukumu par iespējamo 
globālo ieroču neizplatīšanas un 
atbruņošanās centienu vājināšanos; pauž 
bažas, ka izstāšanās no galvenajiem ieroču 
kontroles līgumiem vai to nepagarināšana 
nopietni kaitētu starptautiskajiem ieroču 
kontroles režīmiem, kas gadu desmitiem ir 
nodrošinājuši stabilitāti, un apdraudētu 
attiecības starp kodolieroču valstīm; 
uzsver, ka steidzami ir jāatjauno pārrobežu 
uzticēšanās;

37. pauž satraukumu par pašreizējiem 
draudiem globālajam ieroču neizplatīšanas 
un atbruņošanās režīmam un par to, ka 
vairākas valstis arvien vairāk attīsta un 
modernizē kodolgalviņu arsenālu un to 
palaišanas sistēmas; pauž bažas, ka 
izstāšanās no galvenajiem ieroču kontroles 
līgumiem vai to nepagarināšana nopietni 
kaitētu starptautiskajiem ieroču kontroles 
režīmiem, kas gadu desmitiem ir 
nodrošinājuši stabilitāti, un apdraudētu 
attiecības starp kodolieroču valstīm; 
uzsver, ka steidzami ir jāatjauno pārrobežu 
uzticēšanās;

Or. en

Grozījums Nr. 395
Klemen Grošelj, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Rezolūcijas priekšlikums
37. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37. pauž satraukumu par iespējamo 
globālo ieroču neizplatīšanas un 
atbruņošanās centienu vājināšanos; pauž 
bažas, ka izstāšanās no galvenajiem ieroču 
kontroles līgumiem vai to nepagarināšana 
nopietni kaitētu starptautiskajiem ieroču 
kontroles režīmiem, kas gadu desmitiem ir 
nodrošinājuši stabilitāti, un apdraudētu 
attiecības starp kodolieroču valstīm; 
uzsver, ka steidzami ir jāatjauno pārrobežu 
uzticēšanās;

37. pauž satraukumu par pašreizējo un 
iespējamo globālo ieroču neizplatīšanas un 
atbruņošanās centienu turpmāku 
vājināšanos; pauž bažas, ka izstāšanās no 
galvenajiem ieroču kontroles līgumiem vai 
to nepagarināšana nopietni kaitētu 
starptautiskajiem ieroču kontroles 
režīmiem, kas gadu desmitiem ir 
nodrošinājuši stabilitāti, un apdraudētu 
attiecības starp kodolieroču valstīm, jo 
varētu izraisīt jaunu reģionālu un globālu 
kodolbruņošanās sacensību; uzsver, ka 
steidzami ir jāatjauno pārrobežu 
uzticēšanās;

Or. en
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Grozījums Nr. 396
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Rezolūcijas priekšlikums
37. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37. pauž satraukumu par iespējamo 
globālo ieroču neizplatīšanas un 
atbruņošanās centienu vājināšanos; pauž 
bažas, ka izstāšanās no galvenajiem ieroču 
kontroles līgumiem vai to nepagarināšana 
nopietni kaitētu starptautiskajiem ieroču 
kontroles režīmiem, kas gadu desmitiem ir 
nodrošinājuši stabilitāti, un apdraudētu 
attiecības starp kodolieroču valstīm; 
uzsver, ka steidzami ir jāatjauno pārrobežu 
uzticēšanās;

37. pauž satraukumu par iespējamo 
globālās ieroču neizplatīšanas un 
atbruņošanās sistēmas vājināšanos; pauž 
bažas, ka galveno ieroču kontroles līgumu 
neievērošana vai nepagarināšana nopietni 
kaitētu starptautiskajiem ieroču kontroles 
režīmiem, kas gadu desmitiem ir 
nodrošinājuši stabilitāti, un apdraudētu 
attiecības starp kodolieroču valstīm; 
uzsver, ka steidzami ir jāatjauno pārrobežu 
uzticēšanās;

Or. en

Grozījums Nr. 397
Fabio Massimo Castaldo

Rezolūcijas priekšlikums
37.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37.a ar bažām norāda uz to, ka aizvien 
biežāk tiek lietota bīstama retorika 
attiecībā uz kodolieroču lietderību; 
atkārtoti apstiprina, ka pasaulē, kas ir 
brīva no kodolieročiem vai to izplatīšanas, 
tiek stiprināts starptautiskais miers un 
drošība un ka atbruņošanās nozīmē ne 
tikai aktīvo kaujas galviņu skaita 
samazināšanu, bet arī šāda veida ieročiem 
piešķirtās militārās un politiskās lomas 
mazināšanos;

Or. en
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Grozījums Nr. 398
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
38. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

38. atkārtoti apstiprina pilnīgu atbalstu 
ES un tās dalībvalstu saistībām attiecībā uz 
KNL, kas ir kodolieroču neizplatīšanas un 
atbruņošanās režīma stūrakmens; atkārtoti 
aicina Kodolieroču neizplatīšanas līguma 
10. pārskatīšanas konferencē pieņemt 
konkrētus un efektīvus pasākumus, kas 
būtu galvenais elements stratēģiskās 
stabilitātes saglabāšanā un jaunas 
bruņošanās sacensības iegrožošanā;

38. atkārtoti apstiprina pilnīgu atbalstu 
ES un tās dalībvalstu saistībām attiecībā uz 
KNL, kas ir kodolieroču neizplatīšanas un 
atbruņošanās režīma stūrakmens; atkārtoti 
aicina ieņemt stingru kopējo ES nostāju 
pirms Kodolieroču neizplatīšanas līguma 
10. pārskatīšanas konferences un prasa 
konferencē pieņemt konkrētus un efektīvus 
pasākumus, kas būtu galvenais elements 
stratēģiskās stabilitātes saglabāšanā un 
jaunas bruņošanās sacensības iegrožošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 399
Dragoş Tudorache

Rezolūcijas priekšlikums
38. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

38. atkārtoti apstiprina pilnīgu atbalstu 
ES un tās dalībvalstu saistībām attiecībā uz 
KNL, kas ir kodolieroču neizplatīšanas un 
atbruņošanās režīma stūrakmens; atkārtoti 
aicina Kodolieroču neizplatīšanas līguma 
10. pārskatīšanas konferencē pieņemt 
konkrētus un efektīvus pasākumus, kas 
būtu galvenais elements stratēģiskās 
stabilitātes saglabāšanā un jaunas 
bruņošanās sacensības iegrožošanā;

38. atkārtoti apstiprina pilnīgu atbalstu 
ES un tās dalībvalstu saistībām attiecībā uz 
KNL, kas ir kodolieroču neizplatīšanas un 
atbruņošanās režīma stūrakmens; atkārtoti 
aicina Kodolieroču neizplatīšanas līguma 
10. pārskatīšanas konferencē pieņemt 
konkrētus un efektīvus pasākumus, kas 
būtu galvenais elements stratēģiskās 
stabilitātes saglabāšanā un jaunas 
bruņošanās sacensības novēršanā;

Or. en

Grozījums Nr. 400
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Arnaud Danjean

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. no jauna pauž dziļu nožēlu par 
ASV un Krievijas Federācijas izstāšanos 
no INF līguma pēc tam, kad Krievija 
pastāvīgi neievēroja šo līgumu; pauž bažas, 
ka līguma iziršana varētu izraisīt 
saspīlējumu un palielināt kodoldraudus un 
militāros apdraudējumus un riskus, 
vienlaikus apdraudot ieroču kontroles 
režīmu nākotni; uzsver, ka tas stingri iebilst 
pret jaunu bruņošanās sacensību un 
atkārtotu militarizāciju Eiropā; mudina 
Padomi un PV/AP uzsākt ES vadītu 
iniciatīvu, lai panāktu INF līguma 
pārveidi par daudzpusēju līgumu, kurā 
iesaistītas visas kodolvalstis;

39. no jauna pauž dziļu nožēlu par 
ASV un Krievijas Federācijas izstāšanos 
no INF līguma pēc tam, kad Krievija 
pastāvīgi neievēroja šo līgumu; pauž bažas, 
ka līguma iziršana varētu izraisīt 
saspīlējumu un palielināt kodoldraudus un 
militāros apdraudējumus un riskus, 
vienlaikus apdraudot ieroču kontroles 
režīmu nākotni; uzsver, ka tas stingri iebilst 
pret jaunu bruņošanās sacensību un 
atkārtotu militarizāciju Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 401
Angel Dzhambazki

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. no jauna pauž dziļu nožēlu par 
ASV un Krievijas Federācijas izstāšanos 
no INF līguma pēc tam, kad Krievija 
pastāvīgi neievēroja šo līgumu; pauž bažas, 
ka līguma iziršana varētu izraisīt 
saspīlējumu un palielināt kodoldraudus un 
militāros apdraudējumus un riskus, 
vienlaikus apdraudot ieroču kontroles 
režīmu nākotni; uzsver, ka tas stingri 
iebilst pret jaunu bruņošanās sacensību 
un atkārtotu militarizāciju Eiropā; 
mudina Padomi un PV/AP uzsākt ES 
vadītu iniciatīvu, lai panāktu INF līguma 
pārveidi par daudzpusēju līgumu, kurā 

39. no jauna pauž dziļu nožēlu par 
ASV un Krievijas Federācijas izstāšanos 
no INF līguma pēc tam, kad Krievija 
pastāvīgi neievēroja šo līgumu; pauž bažas, 
ka līguma iziršana varētu izraisīt 
saspīlējumu un palielināt kodoldraudus un 
militāros apdraudējumus un riskus, 
vienlaikus apdraudot ieroču kontroles 
režīmu nākotni; mudina Padomi un PV/AP 
uzsākt ES vadītu iniciatīvu, lai panāktu 
INF līguma pārveidi par daudzpusēju 
līgumu, kurā iesaistītas visas kodolvalstis;
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iesaistītas visas kodolvalstis;

Or. bg

Grozījums Nr. 402
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. no jauna pauž dziļu nožēlu par 
ASV un Krievijas Federācijas izstāšanos 
no INF līguma pēc tam, kad Krievija 
pastāvīgi neievēroja šo līgumu; pauž bažas, 
ka līguma iziršana varētu izraisīt 
saspīlējumu un palielināt kodoldraudus un 
militāros apdraudējumus un riskus, 
vienlaikus apdraudot ieroču kontroles 
režīmu nākotni; uzsver, ka tas stingri iebilst 
pret jaunu bruņošanās sacensību un 
atkārtotu militarizāciju Eiropā; mudina 
Padomi un PV/AP uzsākt ES vadītu 
iniciatīvu, lai panāktu INF līguma pārveidi 
par daudzpusēju līgumu, kurā iesaistītas 
visas kodolvalstis;

39. no jauna pauž dziļu nožēlu par 
ASV un Krievijas Federācijas izstāšanos 
no INF līguma pēc tam, kad Krievija 
pastāvīgi neievēroja šo līgumu; 
Parlaments nosoda šādu Krievijas rīcību; 
pauž bažas, ka līguma iziršana galvenokārt 
Krievijas vainas dēļ varētu izraisīt 
saspīlējumu un palielināt kodoldraudus un 
militāros apdraudējumus un riskus, 
vienlaikus apdraudot ieroču kontroles 
režīmu nākotni; uzsver, ka tas stingri iebilst 
pret jaunu bruņošanās sacensību un 
atkārtotu militarizāciju Eiropā; mudina 
Padomi un PV/AP uzsākt ES vadītu 
iniciatīvu, lai panāktu INF līguma pārveidi 
par daudzpusēju līgumu, kurā iesaistītas 
visas kodolvalstis;

Or. en

Grozījums Nr. 403
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. no jauna pauž dziļu nožēlu par 
ASV un Krievijas Federācijas izstāšanos 
no INF līguma pēc tam, kad Krievija 
pastāvīgi neievēroja šo līgumu; pauž bažas, 

39. no jauna pauž dziļu nožēlu par 
ASV un Krievijas Federācijas izstāšanos 
no INF līguma pēc tam, kad Krievija 
pastāvīgi neievēroja šo līgumu; pauž bažas, 
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ka līguma iziršana varētu izraisīt 
saspīlējumu un palielināt kodoldraudus un 
militāros apdraudējumus un riskus, 
vienlaikus apdraudot ieroču kontroles 
režīmu nākotni; uzsver, ka tas stingri iebilst 
pret jaunu bruņošanās sacensību un 
atkārtotu militarizāciju Eiropā; mudina 
Padomi un PV/AP uzsākt ES vadītu 
iniciatīvu, lai panāktu INF līguma pārveidi 
par daudzpusēju līgumu, kurā iesaistītas 
visas kodolvalstis;

ka līguma iziršana varētu izraisīt 
saspīlējumu un palielināt kodoldraudus un 
militāros apdraudējumus un riskus, 
vienlaikus apdraudot ieroču kontroles 
režīmu nākotni; uzsver, ka tas stingri iebilst 
pret jaunu bruņošanās sacensību starp ASV 
un Krievijas Federāciju un tās iespējamo 
ietekmi uz Eiropu; mudina Padomi un 
PV/AP uzsākt ES vadītu iniciatīvu, lai 
panāktu INF līguma pārveidi par 
daudzpusēju līgumu, kurā iesaistītas visas 
kodolvalstis;

Or. en

Grozījums Nr. 404
Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. no jauna pauž dziļu nožēlu par 
ASV un Krievijas Federācijas izstāšanos 
no INF līguma pēc tam, kad Krievija 
pastāvīgi neievēroja šo līgumu; pauž 
bažas, ka līguma iziršana varētu izraisīt 
saspīlējumu un palielināt kodoldraudus un 
militāros apdraudējumus un riskus, 
vienlaikus apdraudot ieroču kontroles 
režīmu nākotni; uzsver, ka tas stingri iebilst 
pret jaunu bruņošanās sacensību un 
atkārtotu militarizāciju Eiropā; mudina 
Padomi un PV/AP uzsākt ES vadītu 
iniciatīvu, lai panāktu INF līguma pārveidi 
par daudzpusēju līgumu, kurā iesaistītas 
visas kodolvalstis;

39. no jauna pauž dziļu nožēlu par 
ASV un Krievijas Federācijas izstāšanos 
no INF līguma; pauž bažas, ka līguma 
iziršana varētu izraisīt saspīlējumu un 
palielināt kodoldraudus un militāros 
apdraudējumus un riskus, vienlaikus 
apdraudot ieroču kontroles režīmu nākotni; 
uzsver, ka tas stingri iebilst pret jaunu 
bruņošanās sacensību un atkārtotu 
militarizāciju Eiropā; mudina Padomi un 
PV/AP uzsākt ES vadītu iniciatīvu, lai 
panāktu INF līguma pārveidi par 
daudzpusēju līgumu, kurā iesaistītas visas 
kodolvalstis;

Or. fr

Grozījums Nr. 405
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Rezolūcijas priekšlikums
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39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. no jauna pauž dziļu nožēlu par ASV 
un Krievijas Federācijas izstāšanos no 
INF līguma pēc tam, kad Krievija 
pastāvīgi neievēroja šo līgumu; pauž 
bažas, ka līguma iziršana varētu izraisīt 
saspīlējumu un palielināt kodoldraudus un 
militāros apdraudējumus un riskus, 
vienlaikus apdraudot ieroču kontroles 
režīmu nākotni; uzsver, ka tas stingri iebilst 
pret jaunu bruņošanās sacensību un 
atkārtotu militarizāciju Eiropā; mudina 
Padomi un PV/AP uzsākt ES vadītu 
iniciatīvu, lai panāktu INF līguma pārveidi 
par daudzpusēju līgumu, kurā iesaistītas 
visas kodolvalstis;

39. no jauna pauž dziļu nožēlu par to, 
ka ASV izstājās no INF līguma un tā vietā, 
lai iesaistītos dialogā par mieru, kā 
attaisnojumu izmantoja Krievijas izdarītos 
līguma pārkāpumus; pauž bažas, ka 
līguma iziršana varētu izraisīt saspīlējumu 
un palielināt kodoldraudus un militāros 
apdraudējumus un riskus, vienlaikus 
apdraudot ieroču kontroles režīmu nākotni; 
uzsver, ka tas stingri iebilst pret jaunu 
bruņošanās sacensību un atkārtotu 
militarizāciju Eiropā; mudina Padomi un 
PV/AP uzsākt ES vadītu iniciatīvu, lai 
panāktu INF līguma pārveidi par 
daudzpusēju līgumu, kurā iesaistītas visas 
kodolvalstis;

Or. en

Grozījums Nr. 406
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
39.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39.a atgādina, ka efektīvi starptautiski 
ieroču kontroles, atbruņošanās un ieroču 
neizplatīšanas režīmi ir pasaules un 
Eiropas līmeņa drošības un stabilitātes 
stūrakmens; aicina visas dalībvalstis sekot 
Austrijas, Maltas un Īrijas, kā arī 81 citas 
valsts piemēram un parakstīt Līgumu par 
kodolieroču aizliegšanu (TPNW);

Or. en

Grozījums Nr. 407
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart
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Rezolūcijas priekšlikums
40. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

40. mudina ASV un Krievijas 
Federāciju turpināt sarunas, lai pagarinātu 
termiņu jaunajam START līgumam, kura 
termiņš beigsies 2021. gada februārī; 
uzskata, ka līguma pagarināšana dotu abām 
parakstītājvalstīm papildu laiku turpināt 
sarunas, lai vienotos par jaunu ieroču 
kontroles instrumentu; aicina citas valstis 
iesaistīties;

40. mudina ASV un Krievijas 
Federāciju turpināt sarunas, lai pagarinātu 
termiņu jaunajam START līgumam, kura 
termiņš beigsies 2021. gada februārī; 
uzskata, ka līguma pagarināšana dotu abām 
parakstītājvalstīm papildu laiku turpināt 
sarunas, lai vienotos par jaunu ieroču 
kontroles instrumentu; aicina citas valstis, 
jo īpaši Ķīnu, nekavējoties iesaistīties 
visās pašreizējās sarunās (piemēram, par 
NEW START, INF un „Atvērto debesu” 
līgumu) un turpmākajās sarunās par 
kodolieroču kontroles instrumentiem;

Or. en

Grozījums Nr. 408
Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, 
Angel Dzhambazki

Rezolūcijas priekšlikums
40. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

40. mudina ASV un Krievijas 
Federāciju turpināt sarunas, lai pagarinātu 
termiņu jaunajam START līgumam, kura 
termiņš beigsies 2021. gada februārī; 
uzskata, ka līguma pagarināšana dotu abām 
parakstītājvalstīm papildu laiku turpināt 
sarunas, lai vienotos par jaunu ieroču 
kontroles instrumentu; aicina citas valstis 
iesaistīties;

40. mudina ASV un Krievijas 
Federāciju turpināt sarunas, lai pagarinātu 
termiņu jaunajam START līgumam, kura 
termiņš beigsies 2021. gada februārī; 
uzskata, ka līguma pagarināšana dotu abām 
parakstītājvalstīm papildu laiku turpināt 
sarunas, lai vienotos par jaunu ieroču 
kontroles instrumentu; atzinīgi vērtē citu 
valstu iesaistīšanos, ja tām tiek prasīts 
sniegt atbalstu līguma darbības jomas 
paplašināšanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 409
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet

Rezolūcijas priekšlikums
40. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

40. mudina ASV un Krievijas 
Federāciju turpināt sarunas, lai pagarinātu 
termiņu jaunajam START līgumam, kura 
termiņš beigsies 2021. gada februārī; 
uzskata, ka līguma pagarināšana dotu abām 
parakstītājvalstīm papildu laiku turpināt 
sarunas, lai vienotos par jaunu ieroču 
kontroles instrumentu; aicina citas valstis 
iesaistīties;

40. mudina ASV un Krievijas 
Federāciju turpināt sarunas, lai pagarinātu 
termiņu jaunajam START līgumam, kura 
termiņš beigsies 2021. gada februārī; 
uzskata, ka līguma pagarināšana dotu abām 
parakstītājvalstīm papildu laiku turpināt 
sarunas, lai vienotos par jaunu ieroču 
kontroles instrumentu;

Or. en

Grozījums Nr. 410
Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
40. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

40. mudina ASV un Krievijas 
Federāciju turpināt sarunas, lai pagarinātu 
termiņu jaunajam START līgumam, kura 
termiņš beigsies 2021. gada februārī; 
uzskata, ka līguma pagarināšana dotu abām 
parakstītājvalstīm papildu laiku turpināt 
sarunas, lai vienotos par jaunu ieroču 
kontroles instrumentu; aicina citas valstis 
iesaistīties;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
   

Or. en

Grozījums Nr. 411
Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
41. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

41. pauž dziļu nožēlu par ASV 
pieņemto lēmumu izstāties no „Atvērto 
debesu” līguma, kas ir galvenais ieroču 
kontroles instruments, kurš ir palīdzējis 
veidot uzticēšanos un nodrošināt 
mazākām valstīm vērtīgas spējas uzraudzīt 
un pārbaudīt savu kaimiņvalstu militārās 
darbības; aicina pārējās parakstītājvalstis 
turpināt īstenot šo līgumu, vienlaikus 
nodrošinot, ka tas joprojām ir funkcionāls 
un lietderīgs;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 412
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Rezolūcijas priekšlikums
41. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

41. pauž dziļu nožēlu par ASV 
pieņemto lēmumu izstāties no „Atvērto 
debesu” līgums, kas ir galvenais ieroču 
kontroles instruments, kurš ir palīdzējis 
veidot uzticēšanos un nodrošināt mazākām 
valstīm vērtīgas spējas uzraudzīt un 
pārbaudīt savu kaimiņvalstu militārās 
darbības; aicina pārējās parakstītājvalstis 
turpināt īstenot šo līgumu, vienlaikus 
nodrošinot, ka tas joprojām ir funkcionāls 
un lietderīgs;

41. pauž nožēlu par to, ka Krievija 
selektīvi īsteno savas saistības, kas 
paredzētas „Atvērto debesu” līgumā; pauž 
dziļu nožēlu par ASV pieņemto lēmumu 
izstāties no „Atvērto debesu” līguma, kas 
ir galvenais ieroču kontroles instruments, 
kurš ir palīdzējis veidot uzticēšanos un 
nodrošināt mazākām valstīm vērtīgas 
spējas uzraudzīt un pārbaudīt savu 
kaimiņvalstu militārās darbības; aicina 
pārējās parakstītājvalstis turpināt īstenot šo 
līgumu, vienlaikus nodrošinot, ka tas 
joprojām ir funkcionāls un lietderīgs;

Or. en

Grozījums Nr. 413
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau

Rezolūcijas priekšlikums
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41. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

41. pauž dziļu nožēlu par ASV 
pieņemto lēmumu izstāties no „Atvērto 
debesu” līgums, kas ir galvenais ieroču 
kontroles instruments, kurš ir palīdzējis 
veidot uzticēšanos un nodrošināt mazākām 
valstīm vērtīgas spējas uzraudzīt un 
pārbaudīt savu kaimiņvalstu militārās 
darbības; aicina pārējās parakstītājvalstis 
turpināt īstenot šo līgumu, vienlaikus 
nodrošinot, ka tas joprojām ir funkcionāls 
un lietderīgs;

41. pauž dziļu nožēlu par ASV 
pieņemto lēmumu izstāties no „Atvērto 
debesu” līguma, kas ir galvenais ieroču 
kontroles instruments, kurš ir palīdzējis 
veidot uzticēšanos un nodrošināt mazākām 
valstīm vērtīgas spējas uzraudzīt un 
pārbaudīt savu kaimiņvalstu militārās 
darbības; aicina pārējās parakstītājvalstis 
turpināt īstenot šo līgumu, vienlaikus 
nodrošinot, ka tas joprojām ir funkcionāls 
un lietderīgs; aicina ASV atcelt savu 
lēmumu izstāties no „Atvērto debesu” 
līguma;

Or. en

Grozījums Nr. 414
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Rezolūcijas priekšlikums
41. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

41. pauž dziļu nožēlu par ASV 
pieņemto lēmumu izstāties no „Atvērto 
debesu” līgums, kas ir galvenais ieroču 
kontroles instruments, kurš ir palīdzējis 
veidot uzticēšanos un nodrošināt mazākām 
valstīm vērtīgas spējas uzraudzīt un 
pārbaudīt savu kaimiņvalstu militārās 
darbības; aicina pārējās parakstītājvalstis 
turpināt īstenot šo līgumu, vienlaikus 
nodrošinot, ka tas joprojām ir funkcionāls 
un lietderīgs;

41. pauž dziļu nožēlu par ASV 
pieņemto lēmumu izstāties no „Atvērto 
debesu” līguma, jo Krievija to neievēro un 
pastāvīgi veic provokācijas, tādējādi 
kaitējot šim svarīgajam ieroču kontroles 
instrumentam, kurš ir palīdzējis veidot 
uzticēšanos un nodrošināt mazākām 
valstīm vērtīgas spējas uzraudzīt un 
pārbaudīt savu kaimiņvalstu militārās 
darbības; aicina pārējās parakstītājvalstis 
turpināt īstenot šo līgumu, vienlaikus 
nodrošinot, ka tas joprojām ir funkcionāls 
un lietderīgs;

Or. en
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Grozījums Nr. 415
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Rezolūcijas priekšlikums
42. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

42. atzinīgi vērtē ES finansiālo 
ieguldījumu Ķīmisko ieroču aizlieguma 
organizācijas (OPCW) projektos un 
darbībās; atzinīgi vērtē to, ka Padome ir 
pieņēmusi horizontālu sankciju režīmu, lai 
risinātu ķīmisko ieroču aizvien pieaugošās 
izmantošanas un izplatīšanas problēmu; 
aicina ES turpināt centienus apkarot 
ķīmisko ieroču izplatīšanu un izmantošanu 
un atbalstīt ķīmisko ieroču vispārējo 
aizliegumu, kā noteikts Ķīmisko ieroču 
konvencijā (CWC);

42. atzinīgi vērtē ES finansiālo 
ieguldījumu Ķīmisko ieroču aizlieguma 
organizācijas (OPCW) projektos un 
darbībās; atzinīgi vērtē to, ka Padome ir 
pieņēmusi horizontālu sankciju režīmu, lai 
risinātu ķīmisko ieroču aizvien pieaugošās 
izmantošanas un izplatīšanas problēmu; 
nosoda to, ka Sīrija, Ziemeļkoreja, 
Krievija un teroristu organizācijas nesen 
ir izmantojušas ķīmiskos ieročus, un 
joprojām uzskata, ka nesaukšana pie 
atbildības par šādiem incidentiem 
apdraud pret ķīmiskajiem ieročiem vērstās 
starptautiskās normas, turklāt prasa 
dalībvalstīm apsvērt, kā vislabāk reaģēt uz 
ķīmisko ieroču izmantošanu, tostarp kā 
varētu atturēt no to turpmākas 
izmantošanas, un vai dalībvalstis ir 
pienācīgi aizsargātas, un kā stiprināt 
OPCW, lai nodrošinātu ātru un precīzu 
vainīgo pušu konstatēšanu un efektīvus 
reaģēšanas mehānismus; aicina ES 
turpināt centienus apkarot ķīmisko ieroču 
izplatīšanu un izmantošanu un atbalstīt 
ķīmisko ieroču vispārējo aizliegumu, kā 
noteikts Ķīmisko ieroču konvencijā 
(CWC);

Or. en

Grozījums Nr. 416
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Rezolūcijas priekšlikums
42. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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42. atzinīgi vērtē ES finansiālo 
ieguldījumu Ķīmisko ieroču aizlieguma 
organizācijas (OPCW) projektos un 
darbībās; atzinīgi vērtē to, ka Padome ir 
pieņēmusi horizontālu sankciju režīmu, 
lai risinātu ķīmisko ieroču aizvien 
pieaugošās izmantošanas un izplatīšanas 
problēmu; aicina ES turpināt centienus 
apkarot ķīmisko ieroču izplatīšanu un 
izmantošanu un atbalstīt ķīmisko ieroču 
vispārējo aizliegumu, kā noteikts Ķīmisko 
ieroču konvencijā (CWC);

42. atzinīgi vērtē ES finansiālo 
ieguldījumu Ķīmisko ieroču aizlieguma 
organizācijas (OPCW) projektos un 
darbībās; pauž nopietnas bažas par 
nesenajiem OPCW bijušo inspektoru 
apgalvojumiem, ka viņu veiktā 
izmeklēšana par iespējamo ķīmisko 
uzbrukumu Dūmā (Sīrija) 2018. gada 
aprīlī tika cenzēta un ietekmēta ASV 
valdības spiediena rezultātā; aicina ANO 
un OPCW ļaut ziņotājiem paust savus 
apsvērumus un iesniegt pierādījumus, 
kuru publiskošana līdz šim netika 
pieļauta; aicina ES turpināt centienus 
apkarot ķīmisko ieroču izplatīšanu un 
izmantošanu un atbalstīt ķīmisko ieroču 
vispārējo aizliegumu, kā noteikts Ķīmisko 
ieroču konvencijā (CWC);

Or. en

Grozījums Nr. 417
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Rezolūcijas priekšlikums
42. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

42. atzinīgi vērtē ES finansiālo 
ieguldījumu Ķīmisko ieroču aizlieguma 
organizācijas (OPCW) projektos un 
darbībās; atzinīgi vērtē to, ka Padome ir 
pieņēmusi horizontālu sankciju režīmu, lai 
risinātu ķīmisko ieroču aizvien pieaugošās 
izmantošanas un izplatīšanas problēmu; 
aicina ES turpināt centienus apkarot 
ķīmisko ieroču izplatīšanu un izmantošanu 
un atbalstīt ķīmisko ieroču vispārējo 
aizliegumu, kā noteikts Ķīmisko ieroču 
konvencijā (CWC);

42. atzinīgi vērtē ES finansiālo 
ieguldījumu Ķīmisko ieroču aizlieguma 
organizācijas (OPCW) projektos un 
darbībās; atzinīgi vērtē to, ka Padome ir 
pieņēmusi horizontālu sankciju režīmu, lai 
risinātu ķīmisko ieroču aizvien pieaugošās 
izmantošanas un izplatīšanas problēmu; 
aicina ES turpināt centienus apkarot 
ķīmisko ieroču izplatīšanu un izmantošanu 
un atbalstīt ķīmisko ieroču vispārējo 
aizliegumu, kā noteikts Ķīmisko ieroču 
konvencijā (CWC); aicina ES uzņemties 
iniciatīvu, pievēršoties jautājumam par 
nesodāmību attiecībā uz ķīmisko ieroču 
izmantošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 418
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Rezolūcijas priekšlikums
43. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

43. pauž nopietnas bažas par Krievijas 
ievērojamā opozīcijas līdera Alekseja 
Navaļnija slepkavības mēģinājumu, 
izmantojot aizliegtu neiroparalītisku vielu, 
kas saskaņā ar Ķīmisko ieroču konvenciju 
tiek uzskatīta par ķīmiska ieroča 
izmantošanu un tādējādi ir nopietns 
starptautisko normu pārkāpums; aicina 
Padomi izmantot visus ES rīcībā esošos 
instrumentus, tostarp sankcijas, lai sauktu 
pie atbildības visus tos, kas ir atbildīgi par 
saindēšanu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 419
Angel Dzhambazki

Rezolūcijas priekšlikums
43. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

43. pauž nopietnas bažas par Krievijas 
ievērojamā opozīcijas līdera Alekseja 
Navaļnija slepkavības mēģinājumu, 
izmantojot aizliegtu neiroparalītisku vielu, 
kas saskaņā ar Ķīmisko ieroču konvenciju 
tiek uzskatīta par ķīmiska ieroča 
izmantošanu un tādējādi ir nopietns 
starptautisko normu pārkāpums; aicina 
Padomi izmantot visus ES rīcībā esošos 
instrumentus, tostarp sankcijas, lai sauktu 
pie atbildības visus tos, kas ir atbildīgi par 
saindēšanu;

43. pauž nopietnas bažas par Krievijas 
ievērojamā opozīcijas līdera Alekseja 
Navaļnija slepkavības mēģinājumu, 
izmantojot aizliegtu neiroparalītisku vielu, 
kas saskaņā ar Ķīmisko ieroču konvenciju 
tiek uzskatīta par ķīmiska ieroča 
izmantošanu un tādējādi ir nopietns 
starptautisko normu pārkāpums; aicina 
veikt neatkarīgu starptautisku 
izmeklēšanu par šiem notikumiem; aicina 
Padomi izmantot visus ES rīcībā esošos 
instrumentus, tostarp sankcijas, lai sauktu 
pie atbildības visus tos, kas ir atbildīgi par 
saindēšanu;
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Or. bg

Grozījums Nr. 420
Željana Zovko

Rezolūcijas priekšlikums
43. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums Nr.

43. pauž nopietnas bažas par Krievijas 
ievērojamā opozīcijas līdera Alekseja 
Navaļnija slepkavības mēģinājumu, 
izmantojot aizliegtu neiroparalītisku vielu, 
kas saskaņā ar Ķīmisko ieroču konvenciju 
tiek uzskatīta par ķīmiska ieroča 
izmantošanu un tādējādi ir nopietns 
starptautisko normu pārkāpums; aicina 
Padomi izmantot visus ES rīcībā esošos 
instrumentus, tostarp sankcijas, lai sauktu 
pie atbildības visus tos, kas ir atbildīgi par 
saindēšanu;

43. pauž nopietnas bažas par Krievijas 
ievērojamā opozīcijas līdera Alekseja 
Navaļnija slepkavības mēģinājumu, 
izmantojot aizliegtu neiroparalītisku vielu, 
kas saskaņā ar Ķīmisko ieroču konvenciju 
tiek uzskatīta par ķīmiska ieroča 
izmantošanu un tādējādi ir nopietns 
starptautisko normu pārkāpums; atzinīgi 
vērtē Padomes lēmumu piemērot 
sankcijas, lai sauktu pie atbildības visus 
tos, kas ir atbildīgi par saindēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 421
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Rezolūcijas priekšlikums
43. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

43. pauž nopietnas bažas par Krievijas 
ievērojamā opozīcijas līdera Alekseja 
Navaļnija slepkavības mēģinājumu, 
izmantojot aizliegtu neiroparalītisku vielu, 
kas saskaņā ar Ķīmisko ieroču konvenciju 
tiek uzskatīta par ķīmiska ieroča 
izmantošanu un tādējādi ir nopietns 
starptautisko normu pārkāpums; aicina 
Padomi izmantot visus ES rīcībā esošos 
instrumentus, tostarp sankcijas, lai sauktu 
pie atbildības visus tos, kas ir atbildīgi par 

43. pauž nopietnas bažas par Krievijas 
ievērojamā opozīcijas līdera Alekseja 
Navaļnija slepkavības mēģinājumu, 
izmantojot aizliegtu neiroparalītisku vielu, 
kas saskaņā ar Ķīmisko ieroču konvenciju 
tiek uzskatīta par ķīmiska ieroča 
izmantošanu un tādējādi ir nopietns 
starptautisko normu pārkāpums; atzinīgi 
vērtē Padomes lēmumu piemērot sankcijas 
pret personām, kuras tiek uzskatītas par 
atbildīgām par saindēšanu;
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saindēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 422
Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
43. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

43. pauž nopietnas bažas par Krievijas 
ievērojamā opozīcijas līdera Alekseja 
Navaļnija slepkavības mēģinājumu, 
izmantojot aizliegtu neiroparalītisku vielu, 
kas saskaņā ar Ķīmisko ieroču konvenciju 
tiek uzskatīta par ķīmiska ieroča 
izmantošanu un tādējādi ir nopietns 
starptautisko normu pārkāpums; aicina 
Padomi izmantot visus ES rīcībā esošos 
instrumentus, tostarp sankcijas, lai sauktu 
pie atbildības visus tos, kas ir atbildīgi par 
saindēšanu;

43. pauž nožēlu par Krievijas 
ievērojamā opozīcijas līdera Alekseja 
Navaļnija slepkavības mēģinājumu, 
izmantojot aizliegtu neiroparalītisku vielu, 
kas saskaņā ar Ķīmisko ieroču konvenciju 
tiek uzskatīta par ķīmiska ieroča 
izmantošanu un tādējādi ir nopietns 
starptautisko normu pārkāpums; aicina 
Padomi izmantot visus ES rīcībā esošos 
instrumentus, tostarp sankcijas, lai sauktu 
pie atbildības visus tos, kas ir atbildīgi par 
saindēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 423
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Rezolūcijas priekšlikums
44. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

44. aicina PV/AP iesniegt 
priekšlikumus par to, kā nostiprināt īpašās 
zināšanas, kas pieejamas ieroču 
neizplatīšanas un kontroles jomā ES, un 
nodrošināt, ka ES uzņemas spēcīgu un 
konstruktīvu lomu, uz globālo noteikumu 
pamata attīstot un pastiprinot ieroču 
neizplatīšanas centienus, kā arī ieroču 
kontroles un atbruņošanās arhitektūru; 
atzinīgi vērtē to, ka šajā sakarībā ir iecelts 

44. aicina PV/AP iesniegt 
priekšlikumus par to, kā nostiprināt īpašās 
zināšanas, kas pieejamas ieroču 
neizplatīšanas un kontroles jomā ES, un 
nodrošināt, ka ES uzņemas spēcīgu un 
konstruktīvu lomu, uz globālo noteikumu 
pamata attīstot un pastiprinot ieroču 
neizplatīšanas centienus, kā arī ieroču 
kontroles un atbruņošanās arhitektūru; 
atzinīgi vērtē to, ka šajā sakarībā ir iecelts 
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jauns īpašais sūtnis atbruņošanās un ieroču 
neizplatīšanas jautājumos;

jauns īpašais sūtnis atbruņošanās un ieroču 
neizplatīšanas jautājumos; apzinās, ka ir 
steidzami jāpieņem jauni starptautiski 
nolīgumi ieroču kontroles jomā; norāda, 
ka saistībā ar atturēšanu no kodolieroču 
izmantošanas hiperskaņas raķešu izstrāde 
var apdraudēt savstarpēji garantētas 
kodolieroču iznīcināšanas principus, un 
tādēļ aicina pēc ES iniciatīvas izstrādāt 
pasaules mēroga ieroču kontroles līgumu 
par hiperskaņas ieroču sistēmu 
izmantošanu, darbības rādiusu, ātrumu, 
nostādnēm, raķešu kodollādiņu pārbaudi 
un izvietošanu piekrastes tuvumā;

Or. en

Grozījums Nr. 424
Jérôme Rivière

Rezolūcijas priekšlikums
45. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45. atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu 
efektīva starptautiskā ieroču kontroles, 
atbruņošanās un neizplatīšanas režīma 
saglabāšanai kā pasaules un Eiropas 
drošības stūrakmenim; uzsver pilnīgu 
atbalstu ANO Atbruņošanās lietu biroja 
(UNODA) darbam un ANO Atbruņošanās 
programmai; atgādina par savu 
apņemšanos īstenot politiku, kuras mērķis 
ir sekmēt visu kodolieroču arsenālu 
samazināšanu un likvidēšanu un pasaules 
bez kodolieročiem izveidošanu;

45. atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu 
efektīva starptautiskā ieroču kontroles, 
atbruņošanās un neizplatīšanas režīma 
saglabāšanai kā pasaules un Eiropas 
drošības stūrakmenim; uzsver pilnīgu 
atbalstu ANO Atbruņošanās lietu biroja 
(UNODA) darbam un ANO Atbruņošanās 
programmai; atgādina par savu 
apņemšanos īstenot politiku, kuras mērķis 
ir sekmēt visu kodolieroču arsenālu 
samazināšanu un likvidēšanu un pasaules 
bez kodolieročiem izveidošanu; tomēr 
atgādina, ka vairākas valstis, jo īpaši 
Francija, vēlas saglabāt preventīvu 
kodolieroču arsenālu, kas ir to 
aizsardzības stratēģijas stūrakmens;

Or. fr

Grozījums Nr. 425



AM\1218440LV.docx 85/101 PE660.087v04-00

LV

David McAllister

Rezolūcijas priekšlikums
45. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45. atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu 
efektīva starptautiskā ieroču kontroles, 
atbruņošanās un neizplatīšanas režīma 
saglabāšanai kā pasaules un Eiropas 
drošības stūrakmenim; uzsver pilnīgu 
atbalstu ANO Atbruņošanās lietu biroja 
(UNODA) darbam un ANO Atbruņošanās 
programmai; atgādina par savu 
apņemšanos īstenot politiku, kuras mērķis 
ir sekmēt visu kodolieroču arsenālu 
samazināšanu un likvidēšanu un pasaules 
bez kodolieročiem izveidošanu;

45. atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu 
efektīva starptautiskā ieroču kontroles, 
atbruņošanās un neizplatīšanas režīma kā 
pasaules un Eiropas drošības stūrakmeņa 
saglabāšanai situācijā, kad vairs netiek 
ievērotas starptautiskās vērtības un 
tiesiskums; uzsver pilnīgu atbalstu ANO 
Atbruņošanās lietu biroja (UNODA) 
darbam un ANO Atbruņošanās 
programmai; atgādina par savu 
apņemšanos īstenot politiku, kuras mērķis 
ir sekmēt visu kodolieroču arsenālu 
samazināšanu un likvidēšanu un pasaules 
bez kodolieročiem izveidošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 426
Bart Groothuis, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Rezolūcijas priekšlikums
45. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45. atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu 
efektīva starptautiskā ieroču kontroles, 
atbruņošanās un neizplatīšanas režīma 
saglabāšanai kā pasaules un Eiropas 
drošības stūrakmenim; uzsver pilnīgu 
atbalstu ANO Atbruņošanās lietu biroja 
(UNODA) darbam un ANO Atbruņošanās 
programmai; atgādina par savu 
apņemšanos īstenot politiku, kuras mērķis 
ir sekmēt visu kodolieroču arsenālu 
samazināšanu un likvidēšanu un pasaules 
bez kodolieročiem izveidošanu;

45. atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu 
efektīva starptautiskā ieroču kontroles, 
atbruņošanās un neizplatīšanas režīma 
saglabāšanai kā pasaules un Eiropas 
drošības stūrakmenim; uzsver pilnīgu 
atbalstu ANO Atbruņošanās lietu biroja 
(UNODA) darbam un ANO Atbruņošanās 
programmai; atgādina par savu 
apņemšanos īstenot politiku, kuras mērķis 
ir sekmēt visu kodolieroču arsenālu 
samazināšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 427
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Rezolūcijas priekšlikums
45. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45. atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu 
efektīva starptautiskā ieroču kontroles, 
atbruņošanās un neizplatīšanas režīma 
saglabāšanai kā pasaules un Eiropas 
drošības stūrakmenim; uzsver pilnīgu 
atbalstu ANO Atbruņošanās lietu biroja 
(UNODA) darbam un ANO Atbruņošanās 
programmai; atgādina par savu 
apņemšanos īstenot politiku, kuras mērķis 
ir sekmēt visu kodolieroču arsenālu 
samazināšanu un likvidēšanu un pasaules 
bez kodolieročiem izveidošanu;

45. pauž nopietnas bažas par efektīva 
starptautiskā ieroču kontroles, 
atbruņošanās un neizplatīšanas režīma 
vājināšanos, jo tas ir pasaules un Eiropas 
drošības stūrakmens; uzsver pilnīgu 
atbalstu ANO Atbruņošanās lietu biroja 
(UNODA) darbam un ANO Atbruņošanās 
programmai; mudina AP/PV rīkoties, lai 
stiprinātu politiku, kuras mērķis ir sekmēt 
visu kodolieroču arsenālu samazināšanu un 
likvidēšanu un pasaules bez kodolieročiem 
izveidošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 428
Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
45. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45. atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu 
efektīva starptautiskā ieroču kontroles, 
atbruņošanās un neizplatīšanas režīma 
saglabāšanai kā pasaules un Eiropas 
drošības stūrakmenim; uzsver pilnīgu 
atbalstu ANO Atbruņošanās lietu biroja 
(UNODA) darbam un ANO Atbruņošanās 
programmai; atgādina par savu 
apņemšanos īstenot politiku, kuras mērķis 
ir sekmēt visu kodolieroču arsenālu 
samazināšanu un likvidēšanu un pasaules 
bez kodolieročiem izveidošanu;

45. atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu 
efektīva starptautiskā ieroču kontroles, 
atbruņošanās un neizplatīšanas režīma 
saglabāšanai kā pasaules un Eiropas 
drošības stūrakmenim; uzsver pilnīgu 
atbalstu ANO Atbruņošanās lietu biroja 
(UNODA) darbam un ANO Atbruņošanās 
programmai; atgādina par savu 
apņemšanos īstenot politiku, kuras mērķis 
ir sekmēt agresīvu un konkurējošu režīmu 
kodolieroču arsenālu samazināšanu un 
likvidēšanu;
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Or. en

Grozījums Nr. 429
Arnaud Danjean

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. atzinīgi vērtē Padomes 
secinājumus par Kopējās nostājas 
pārskatīšanu; pauž stingru pārliecību, ka, 
tā kā ES ir aizvien vērienīgāki mērķi 
aizsardzības jomā, ir vajadzīga lielāka 
konverģence un konsekvence dalībvalstu 
ieroču eksporta politikā; aicina 
dalībvalstis pilnībā ievērot Kopējo 
nostāju; aicina ieviest sankciju 
mehānismu pret dalībvalstīm, kuras 
neievēro Kopējo nostāju; atzinīgi vērtē 
centienus palielināt ieroču eksporta 
pārredzamību un sabiedrības un 
parlamentāro kontroli attiecībā uz to; 
aicina īstenot kopīgus centienus, lai 
uzlabotu riska novērtējumu sagatavošanu, 
galaizmantošanas kontroles un 
pēcnosūtīšanas verificēšanu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 430
Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. atzinīgi vērtē Padomes 
secinājumus par Kopējās nostājas 
pārskatīšanu; pauž stingru pārliecību, ka, 
tā kā ES ir aizvien vērienīgāki mērķi 
aizsardzības jomā, ir vajadzīga lielāka 
konverģence un konsekvence dalībvalstu 

46. norāda uz Padomes secinājumiem 
par Kopējās nostājas pārskatīšanu;
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ieroču eksporta politikā; aicina 
dalībvalstis pilnībā ievērot Kopējo 
nostāju; aicina ieviest sankciju 
mehānismu pret dalībvalstīm, kuras 
neievēro Kopējo nostāju; atzinīgi vērtē 
centienus palielināt ieroču eksporta 
pārredzamību un sabiedrības un 
parlamentāro kontroli attiecībā uz to; 
aicina īstenot kopīgus centienus, lai 
uzlabotu riska novērtējumu sagatavošanu, 
galaizmantošanas kontroles un 
pēcnosūtīšanas verificēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 431
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. atzinīgi vērtē Padomes secinājumus 
par Kopējās nostājas pārskatīšanu; pauž 
stingru pārliecību, ka, tā kā ES ir aizvien 
vērienīgāki mērķi aizsardzības jomā, ir 
vajadzīga lielāka konverģence un 
konsekvence dalībvalstu ieroču eksporta 
politikā; aicina dalībvalstis pilnībā ievērot 
Kopējo nostāju; aicina ieviest sankciju 
mehānismu pret dalībvalstīm, kuras 
neievēro Kopējo nostāju; atzinīgi vērtē 
centienus palielināt ieroču eksporta 
pārredzamību un sabiedrības un 
parlamentāro kontroli attiecībā uz to; aicina 
īstenot kopīgus centienus, lai uzlabotu 
riska novērtējumu sagatavošanu, 
galaizmantošanas kontroles un 
pēcnosūtīšanas verificēšanu;

46. atzinīgi vērtē Padomes secinājumus 
par Kopējās nostājas Nr. 944 par ieroču 
eksportu pārskatīšanu; pauž stingru 
pārliecību, ka, tā kā ES ir aizvien 
vērienīgāki mērķi aizsardzības jomā, ir 
vajadzīga lielāka konverģence, 
pārredzamība un konsekvence dalībvalstu 
ieroču eksporta politikā, kā arī publiskas 
pārraudzības stiprināšana; aicina 
dalībvalstis pilnībā ievērot Kopējā nostājā 
minētos astoņus kritērijus; aicina ieviest 
sankciju mehānismu un ES līmeņa 
uzraudzību attiecībā uz dalībvalstīm, kuras 
neievēro Kopējo nostāju, jo ir jāpanāk tās 
izpilde; atzinīgi vērtē centienus palielināt 
ieroču eksporta pārredzamību un 
sabiedrības un parlamentāro kontroli 
attiecībā uz to; aicina īstenot kopīgus 
centienus, lai uzlabotu riska novērtējumu 
sagatavošanu, galaizmantošanas kontroles 
un pēcnosūtīšanas verificēšanu; uzskata, 
ka aizvien pieaugošā ES līmeņa rīcības 
nozīme attiecībā uz ieroču ražošanu, 
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nesenie Padomes secinājumi par ieroču 
eksporta konverģenci un Eiropas Miera 
mehānisma (EPF) izveide būtu 
jāpapildina ar ES līmeņa uzraudzības un 
kontroles mehānismu, kura pamatā ir 
astoņu minēto kritēriju pilnīga 
ievērošana;

Or. en

Grozījums Nr. 432
Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. atzinīgi vērtē Padomes secinājumus 
par Kopējās nostājas pārskatīšanu; pauž 
stingru pārliecību, ka, tā kā ES ir aizvien 
vērienīgāki mērķi aizsardzības jomā, ir 
vajadzīga lielāka konverģence un 
konsekvence dalībvalstu ieroču eksporta 
politikā; aicina dalībvalstis pilnībā ievērot 
Kopējo nostāju; aicina ieviest sankciju 
mehānismu pret dalībvalstīm, kuras 
neievēro Kopējo nostāju; atzinīgi vērtē 
centienus palielināt ieroču eksporta 
pārredzamību un sabiedrības un 
parlamentāro kontroli attiecībā uz to; aicina 
īstenot kopīgus centienus, lai uzlabotu 
riska novērtējumu sagatavošanu, 
galaizmantošanas kontroles un 
pēcnosūtīšanas verificēšanu;

46. atzinīgi vērtē Padomes secinājumus 
par Kopējās nostājas pārskatīšanu; pauž 
stingru pārliecību, ka, tā kā ES ir aizvien 
vērienīgāki mērķi aizsardzības jomā, ir 
vajadzīga lielāka konverģence un 
konsekvence dalībvalstu ieroču eksporta 
politikā; aicina dalībvalstis pilnībā ievērot 
Kopējo nostāju un stingri īstenot 
4. kritēriju par reģionālo stabilitāti, kā arī 
apturēt jebkādu tāda militārā aprīkojuma 
eksportu, ko varētu izmantot pret citām 
ES dalībvalstīm; aicina ieviest sankciju 
mehānismu pret dalībvalstīm, kuras 
neievēro Kopējo nostāju; atzinīgi vērtē 
centienus palielināt ieroču eksporta 
pārredzamību un sabiedrības un 
parlamentāro kontroli attiecībā uz to; aicina 
īstenot kopīgus centienus, lai uzlabotu 
riska novērtējumu sagatavošanu, 
galaizmantošanas kontroles un 
pēcnosūtīšanas verificēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 433
Georgios Kyrtsos, Arnaud Danjean, Vangelis Meimarakis, Nikos Androulakis, Costas 
Mavrides
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Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. atzinīgi vērtē Padomes secinājumus 
par Kopējās nostājas pārskatīšanu; pauž 
stingru pārliecību, ka, tā kā ES ir aizvien 
vērienīgāki mērķi aizsardzības jomā, ir 
vajadzīga lielāka konverģence un 
konsekvence dalībvalstu ieroču eksporta 
politikā; aicina dalībvalstis pilnībā ievērot 
Kopējo nostāju; aicina ieviest sankciju 
mehānismu pret dalībvalstīm, kuras 
neievēro Kopējo nostāju; atzinīgi vērtē 
centienus palielināt ieroču eksporta 
pārredzamību un sabiedrības un 
parlamentāro kontroli attiecībā uz to; aicina 
īstenot kopīgus centienus, lai uzlabotu 
riska novērtējumu sagatavošanu, 
galaizmantošanas kontroles un 
pēcnosūtīšanas verificēšanu;

46. atzinīgi vērtē Padomes secinājumus 
par Kopējās nostājas pārskatīšanu; pauž 
stingru pārliecību, ka, tā kā ES ir aizvien 
vērienīgāki mērķi aizsardzības jomā, ir 
vajadzīga lielāka konverģence un 
konsekvence dalībvalstu ieroču eksporta 
politikā; aicina dalībvalstis pilnībā ievērot 
Kopējo nostāju; aicina dalībvalstis 
atteikties no ieroču eksporta programmām 
uz valstīm, kuras draud izmantot militārus 
līdzekļus pret ES dalībvalstīm; aicina 
ieviest sankciju mehānismu pret 
dalībvalstīm, kuras neievēro Kopējo 
nostāju; atzinīgi vērtē centienus palielināt 
ieroču eksporta pārredzamību un 
sabiedrības un parlamentāro kontroli 
attiecībā uz to; aicina īstenot kopīgus 
centienus, lai uzlabotu riska novērtējumu 
sagatavošanu, galaizmantošanas kontroles 
un pēcnosūtīšanas verificēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 434
Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. atzinīgi vērtē Padomes secinājumus 
par Kopējās nostājas pārskatīšanu; pauž 
stingru pārliecību, ka, tā kā ES ir aizvien 
vērienīgāki mērķi aizsardzības jomā, ir 
vajadzīga lielāka konverģence un 
konsekvence dalībvalstu ieroču eksporta 
politikā; aicina dalībvalstis pilnībā ievērot 
Kopējo nostāju; aicina ieviest sankciju 
mehānismu pret dalībvalstīm, kuras 
neievēro Kopējo nostāju; atzinīgi vērtē 

46. atzinīgi vērtē Padomes secinājumus 
par Kopējās nostājas pārskatīšanu; pauž 
stingru pārliecību, ka, tā kā ES ir aizvien 
vērienīgāki mērķi aizsardzības jomā, ir 
vajadzīga lielāka konverģence un 
konsekvence dalībvalstu ieroču eksporta 
politikā; aicina dalībvalstis pilnībā ievērot 
Kopējo nostāju; atzinīgi vērtē centienus 
palielināt ieroču eksporta pārredzamību un 
sabiedrības un parlamentāro kontroli 
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centienus palielināt ieroču eksporta 
pārredzamību un sabiedrības un 
parlamentāro kontroli attiecībā uz to; aicina 
īstenot kopīgus centienus, lai uzlabotu 
riska novērtējumu sagatavošanu, 
galaizmantošanas kontroles un 
pēcnosūtīšanas verificēšanu;

attiecībā uz to; aicina īstenot kopīgus 
centienus, lai uzlabotu riska novērtējumu 
sagatavošanu, galaizmantošanas kontroles 
un pēcnosūtīšanas verificēšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 435
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. atzinīgi vērtē Padomes secinājumus 
par Kopējās nostājas pārskatīšanu; pauž 
stingru pārliecību, ka, tā kā ES ir aizvien 
vērienīgāki mērķi aizsardzības jomā, ir 
vajadzīga lielāka konverģence un 
konsekvence dalībvalstu ieroču eksporta 
politikā; aicina dalībvalstis pilnībā ievērot 
Kopējo nostāju; aicina ieviest sankciju 
mehānismu pret dalībvalstīm, kuras 
neievēro Kopējo nostāju; atzinīgi vērtē 
centienus palielināt ieroču eksporta 
pārredzamību un sabiedrības un 
parlamentāro kontroli attiecībā uz to; 
aicina īstenot kopīgus centienus, lai 
uzlabotu riska novērtējumu sagatavošanu, 
galaizmantošanas kontroles un 
pēcnosūtīšanas verificēšanu;

46. atzinīgi vērtē Padomes secinājumus 
par Kopējās nostājas pārskatīšanu; pauž 
stingru pārliecību, ka, tā kā ES ir aizvien 
vērienīgāki mērķi aizsardzības jomā, ir 
vajadzīga lielāka konverģence un 
konsekvence dalībvalstu ieroču eksporta 
politikā; atzinīgi vērtē centienus palielināt 
ieroču eksporta parlamentārās kontroles 
pārredzamību, vienlaikus ievērojot valstu 
drošības ierobežojumus un intelektuālā 
īpašuma tiesības; aicina īstenot kopīgus 
centienus, lai uzlabotu riska novērtējumu 
sagatavošanu, galaizmantošanas kontroles 
un pēcnosūtīšanas verificēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 436
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. atzinīgi vērtē Padomes secinājumus 
par Kopējās nostājas pārskatīšanu; pauž 
stingru pārliecību, ka, tā kā ES ir aizvien 
vērienīgāki mērķi aizsardzības jomā, ir 
vajadzīga lielāka konverģence un 
konsekvence dalībvalstu ieroču eksporta 
politikā; aicina dalībvalstis pilnībā ievērot 
Kopējo nostāju; aicina ieviest sankciju 
mehānismu pret dalībvalstīm, kuras 
neievēro Kopējo nostāju; atzinīgi vērtē 
centienus palielināt ieroču eksporta 
pārredzamību un sabiedrības un 
parlamentāro kontroli attiecībā uz to; aicina 
īstenot kopīgus centienus, lai uzlabotu 
riska novērtējumu sagatavošanu, 
galaizmantošanas kontroles un 
pēcnosūtīšanas verificēšanu;

46. atzinīgi vērtē Padomes secinājumus 
par Kopējās nostājas pārskatīšanu; pauž 
stingru pārliecību, ka, tā kā ES ir aizvien 
vērienīgāki mērķi aizsardzības jomā, ir 
vajadzīga lielāka konverģence un 
konsekvence dalībvalstu ieroču eksporta 
politikā; aicina dalībvalstis pilnībā ievērot 
Kopējo nostāju; atzinīgi vērtē centienus 
palielināt ieroču eksporta pārredzamību un 
sabiedrības un parlamentāro kontroli 
attiecībā uz to; aicina īstenot kopīgus 
centienus, lai uzlabotu riska novērtējumu 
sagatavošanu, galaizmantošanas kontroles 
un pēcnosūtīšanas verificēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 437
Željana Zovko

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. atzinīgi vērtē Padomes secinājumus 
par Kopējās nostājas pārskatīšanu; pauž 
stingru pārliecību, ka, tā kā ES ir aizvien 
vērienīgāki mērķi aizsardzības jomā, ir 
vajadzīga lielāka konverģence un 
konsekvence dalībvalstu ieroču eksporta 
politikā; aicina dalībvalstis pilnībā ievērot 
Kopējo nostāju; aicina ieviest sankciju 
mehānismu pret dalībvalstīm, kuras 
neievēro Kopējo nostāju; atzinīgi vērtē 
centienus palielināt ieroču eksporta 
pārredzamību un sabiedrības un 
parlamentāro kontroli attiecībā uz to; aicina 
īstenot kopīgus centienus, lai uzlabotu 
riska novērtējumu sagatavošanu, 
galaizmantošanas kontroles un 
pēcnosūtīšanas verificēšanu;

46. atzinīgi vērtē Padomes secinājumus 
par Kopējās nostājas pārskatīšanu; pauž 
stingru pārliecību, ka, tā kā ES ir aizvien 
vērienīgāki mērķi aizsardzības jomā, ir 
vajadzīga lielāka konverģence un 
konsekvence dalībvalstu ieroču eksporta 
politikā; aicina dalībvalstis pilnībā ievērot 
Kopējo nostāju; atzinīgi vērtē centienus 
palielināt ieroču eksporta pārredzamību un 
sabiedrības un parlamentāro kontroli 
attiecībā uz to; aicina īstenot kopīgus 
centienus, lai uzlabotu riska novērtējumu 
sagatavošanu, galaizmantošanas kontroles 
un pēcnosūtīšanas verificēšanu;
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Or. en

Grozījums Nr. 438
David McAllister

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. atzinīgi vērtē Padomes secinājumus 
par Kopējās nostājas pārskatīšanu; pauž 
stingru pārliecību, ka, tā kā ES ir aizvien 
vērienīgāki mērķi aizsardzības jomā, ir 
vajadzīga lielāka konverģence un 
konsekvence dalībvalstu ieroču eksporta 
politikā; aicina dalībvalstis pilnībā ievērot 
Kopējo nostāju; aicina ieviest sankciju 
mehānismu pret dalībvalstīm, kuras 
neievēro Kopējo nostāju; atzinīgi vērtē 
centienus palielināt ieroču eksporta 
pārredzamību un sabiedrības un 
parlamentāro kontroli attiecībā uz to; aicina 
īstenot kopīgus centienus, lai uzlabotu 
riska novērtējumu sagatavošanu, 
galaizmantošanas kontroles un 
pēcnosūtīšanas verificēšanu;

46. atzinīgi vērtē Padomes secinājumus 
par Kopējās nostājas pārskatīšanu; pauž 
stingru pārliecību, ka, tā kā ES ir aizvien 
vērienīgāki mērķi aizsardzības jomā, ir 
vajadzīga lielāka konverģence un 
konsekvence dalībvalstu ieroču eksporta 
politikā, lai varētu pastiprināt sadarbību 
un Eiropas aizsardzības nozares 
efektivitāti; aicina dalībvalstis pilnībā 
ievērot Kopējo nostāju; aicina ieviest 
sankciju mehānismu pret dalībvalstīm, 
kuras neievēro Kopējo nostāju; atzinīgi 
vērtē centienus palielināt ieroču eksporta 
pārredzamību un sabiedrības un 
parlamentāro kontroli attiecībā uz to; aicina 
īstenot kopīgus centienus, lai uzlabotu 
riska novērtējumu sagatavošanu, 
galaizmantošanas kontroles un 
pēcnosūtīšanas verificēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 439
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Urmas Paet

Rezolūcijas priekšlikums
46. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46. atzinīgi vērtē Padomes secinājumus 
par Kopējās nostājas pārskatīšanu; pauž 
stingru pārliecību, ka, tā kā ES ir aizvien 
vērienīgāki mērķi aizsardzības jomā, ir 
vajadzīga lielāka konverģence un 

46. atzinīgi vērtē Padomes secinājumus 
par Kopējās nostājas pārskatīšanu; pauž 
stingru pārliecību, ka, tā kā ES ir aizvien 
vērienīgāki mērķi aizsardzības jomā, ir 
vajadzīga lielāka konverģence un 
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konsekvence dalībvalstu ieroču eksporta 
politikā; aicina dalībvalstis pilnībā ievērot 
Kopējo nostāju; aicina ieviest sankciju 
mehānismu pret dalībvalstīm, kuras 
neievēro Kopējo nostāju; atzinīgi vērtē 
centienus palielināt ieroču eksporta 
pārredzamību un sabiedrības un 
parlamentāro kontroli attiecībā uz to; aicina 
īstenot kopīgus centienus, lai uzlabotu 
riska novērtējumu sagatavošanu, 
galaizmantošanas kontroles un 
pēcnosūtīšanas verificēšanu;

konsekvence dalībvalstu ieroču eksporta 
politikā; aicina dalībvalstis saskaņot savas 
atšķirīgās Kopējās nostājas 
interpretācijas; atzinīgi vērtē centienus 
palielināt ieroču eksporta pārredzamību un 
sabiedrības un parlamentāro kontroli 
attiecībā uz to; aicina īstenot kopīgus 
centienus, lai uzlabotu riska novērtējumu 
sagatavošanu, galaizmantošanas kontroles 
un pēcnosūtīšanas verificēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 440
Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis

Rezolūcijas priekšlikums
46.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

46.a mudina dalībvalstis ievērot ES 
Rīcības kodeksu attiecībā uz ieroču 
eksportu; atkārtoti uzsver, ka visām 
dalībvalstīm ir stingri jāpiemēro 
noteikumi, kas paredzēti Padomes 
2008. gada 8. decembra Kopējā 
nostājā 2008/944/KĀDP par ieroču 
eksportu; atgādina, ka dalībvalstis ir 
apņēmušās ievērot stingru valsts nostāju 
attiecībā uz savu ieroču eksporta uz 
Turciju politiku, pamatojoties uz Kopējās 
nostājas 2008/944/KĀDP nosacījumiem, 
tostarp 4. kritērija par reģionālo stabilitāti 
stingru piemērošanu; atkārtoti aicina 
AP/PV Padomē nākt klajā ar iniciatīvu, 
saskaņā ar kuru visas ES dalībvalstis 
atbilstīgi kopējai nostājai apturētu ieroču 
eksportu uz Turciju attiecībā uz visiem 
militārā aprīkojuma veidiem, ieskaitot 
ieročus, ieročus un divējāda lietojuma 
preces un zinātību, tik ilgi, kamēr Turcija 
turpina nelikumīgās vienpusējās darbības, 
ko tā pašlaik izvērš Vidusjūras 
austrumdaļā un kas pārkāpj jebkuras ES 
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dalībvalsts (jo īpaši Grieķijas un Kipras) 
suverenitāti un starptautiskās tiesības, un 
neiesaistās dialogā, pamatojoties uz 
starptautiskajām tiesībām;

Or. en

Grozījums Nr. 441
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Rezolūcijas priekšlikums
47. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

47. atzinīgi vērtē ES darbības, kuru 
mērķis ir atbalstīt Ieroču tirdzniecības 
līguma vispārēju piemērošanu, un aicina 
visas lielākās ieroču eksportētājvalstis pēc 
iespējas drīzāk to parakstīt un ratificēt;

47. atzinīgi vērtē ES darbības, kuru 
mērķis ir atbalstīt Ieroču tirdzniecības 
līguma vispārēju piemērošanu, un mudina 
visas lielākās ieroču eksportētājvalstis 
apsvērt iespēju pēc iespējas drīzāk to 
parakstīt un ratificēt;

Or. en

Grozījums Nr. 442
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Rezolūcijas priekšlikums
48. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

48. aicina ES uzņemties vadību 
pasaules mēroga centienos izveidot 
visaptverošu tiesisko regulējumu ar 
mākslīgo intelektu iespējotu ieroču 
izstrādei un izmantošanai; aicina AP/PV, 
dalībvalstis un Eiropadomi pieņemt kopēju 
nostāju autonomu ieroču sistēmu 
jautājumā, saskaņā ar kuru cilvēki īstenotu 
apzinātu kontroli pār ieroču sistēmu 
svarīgākajām funkcijām; prasa sākt 
starptautiskas sarunas par juridiski 

48. aicina ES uzņemties vadību 
pasaules mēroga centienos izveidot 
visaptverošu tiesisko regulējumu ar 
mākslīgo intelektu iespējotu ieroču 
izstrādei un izmantošanai; aicina AP/PV, 
dalībvalstis un Eiropadomi pieņemt kopēju 
nostāju autonomu ieroču sistēmu 
jautājumā, saskaņā ar kuru cilvēki īstenotu 
apzinātu kontroli pār ieroču sistēmu 
svarīgākajām funkcijām;
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saistošu instrumentu, ar kuru tiktu 
aizliegti pilnībā autonomi ieroči;

Or. en

Grozījums Nr. 443
Hannah Neumann
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
48. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

48. aicina ES uzņemties vadību 
pasaules mēroga centienos izveidot 
visaptverošu tiesisko regulējumu ar 
mākslīgo intelektu iespējotu ieroču 
izstrādei un izmantošanai; aicina AP/PV, 
dalībvalstis un Eiropadomi pieņemt kopēju 
nostāju autonomu ieroču sistēmu 
jautājumā, saskaņā ar kuru cilvēki 
īstenotu apzinātu kontroli pār ieroču 
sistēmu svarīgākajām funkcijām; prasa 
sākt starptautiskas sarunas par juridiski 
saistošu instrumentu, ar kuru tiktu aizliegti 
pilnībā autonomi ieroči;

48. aicina ES uzņemties vadību 
pasaules mēroga centienos izveidot 
visaptverošu tiesisko regulējumu ar 
mākslīgo intelektu iespējotu ieroču 
izstrādei un izmantošanai; aicina AP/PV, 
dalībvalstis un Padomi pieņemt kopēju 
nostāju par letālu autonomo ieroču 
sistēmām; prasa sākt starptautiskas sarunas 
par juridiski saistošu instrumentu, ar kuru 
tiktu aizliegti letāli autonomi ieroči, kuru 
izmantošanā nav paredzēta jēgpilna 
cilvēka kontrole;

Or. en

Grozījums Nr. 444
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Rezolūcijas priekšlikums
48. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

48. aicina ES uzņemties vadību 
pasaules mēroga centienos izveidot 
visaptverošu tiesisko regulējumu ar 
mākslīgo intelektu iespējotu ieroču 
izstrādei un izmantošanai; aicina AP/PV, 
dalībvalstis un Eiropadomi pieņemt kopēju 

48. aicina ES uzņemties vadību 
pasaules mēroga centienos izveidot 
visaptverošu tiesisko regulējumu ar 
mākslīgo intelektu iespējotu ieroču 
izstrādei un izmantošanai; aicina AP/PV, 
dalībvalstis un Eiropadomi pieņemt kopēju 
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nostāju autonomu ieroču sistēmu 
jautājumā, saskaņā ar kuru cilvēki īstenotu 
apzinātu kontroli pār ieroču sistēmu 
svarīgākajām funkcijām; prasa sākt 
starptautiskas sarunas par juridiski saistošu 
instrumentu, ar kuru tiktu aizliegti pilnībā 
autonomi ieroči;

nostāju autonomu ieroču sistēmu 
jautājumā, saskaņā ar kuru cilvēki īstenotu 
apzinātu kontroli pār ieroču sistēmu 
svarīgākajām funkcijām; prasa sākt 
starptautiskas sarunas par autonomo 
ieroču vienotu definīciju un to 
izmantošanas sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 445
Traian Băsescu

Rezolūcijas priekšlikums
48.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

48.a norāda, ka mākslīgais intelekts ir 
viena no jaunajām tehnoloģijām, kas 
būtiski maina aizsardzības jēdzienu; 
aicina ES izpētīt uz mākslīgo intelektu 
balstītu aizsardzības sistēmu un 
lietojumprogrammu potenciālu un 
sadarbspēju, būt gatavai reaģēt uz šo 
tehnoloģiju attīstību un izmantošanu visā 
pasaulē un kopā ar saviem partneriem, jo 
īpaši NATO, ierosināt ētiskus pasākumus 
un principus to kopīgai izmantošanai; 
turklāt uzskata, ka īpaša uzmanība 
jāpievērš vienotiem noteikumiem un 
standartiem, kas būtu jāpiemēro Eiropas 
aizsardzības nozarei attiecībā uz tādu 
militāro spēju attīstību, kurās izmanto 
mākslīgo intelektu;

Or. ro

Grozījums Nr. 446
Klemen Grošelj, Javier Nart, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Rezolūcijas priekšlikums
48.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

48.a aicina ES uzņemties vadību 
pasaules mēroga centienos izveidot 
visaptverošu un efektīvu vispasaules 
ieroču kontroles sistēmu attiecībā uz 
raķešu un bezapkalpes kaujas 
transportlīdzekļu tehnoloģiju izplatīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 447
Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
49. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

49. uzsver, ka Eiropas Parlamentam ir 
konsekventi jārisina visi aizsardzības 
jautājumi; aicina atkārtoti izvērtēt 
Drošības un aizsardzības apakškomitejas 
pilnvaras, ņemot vērā aizvien pieaugošo 
aizsardzības iniciatīvu skaitu ES līmenī 
un Komisijas Aizsardzības rūpniecības un 
kosmosa ģenerāldirektorāta (DG DEFIS) 
izveidi;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 448
Fabio Massimo Castaldo

Rezolūcijas priekšlikums
49. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

49. uzsver, ka Eiropas Parlamentam ir 
konsekventi jārisina visi aizsardzības 
jautājumi; aicina atkārtoti izvērtēt Drošības 
un aizsardzības apakškomitejas pilnvaras, 
ņemot vērā aizvien pieaugošo aizsardzības 
iniciatīvu skaitu ES līmenī un Komisijas 

49. uzsver, ka Eiropas Parlamentam ir 
konsekventi jārisina visi aizsardzības 
jautājumi; aicina atkārtoti izvērtēt un 
paplašināt Drošības un aizsardzības 
apakškomitejas pilnvaras, ņemot vērā 
aizvien pieaugošo aizsardzības iniciatīvu 
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Aizsardzības rūpniecības un kosmosa 
ģenerāldirektorāta (DG DEFIS) izveidi;

skaitu ES līmenī un Komisijas 
Aizsardzības rūpniecības un kosmosa 
ģenerāldirektorāta (DG DEFIS) izveidi;

Or. en

Grozījums Nr. 449
Charlie Weimers

Rezolūcijas priekšlikums
50. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

50. atzinīgi vērtē regulārās viedokļu 
apmaiņas ar PV/AP par KDAP 
jautājumiem un aicina PV/AP nodrošināt, 
ka tiek pienācīgi ņemti vērā Eiropas 
Parlamenta viedokļi; uzsver, ka ir 
jānodrošina regulāras ES īpašo pārstāvju, 
īpašo sūtņu un misiju un operāciju 
komandieru informatīvas sanāksmes; 
uzskata, ka ar Parlamentu būtu iepriekš 
jāapspriežas par KDAP misiju stratēģisko 
plānošanu, izmaiņām to pilnvarās un 
plāniem tās izbeigt; aicina pilnībā īstenot 
LES 36. pantu;

50. atzinīgi vērtē regulārās viedokļu 
apmaiņas ar PV/AP par KDAP 
jautājumiem; atzinīgi vērtē regulāras ES 
īpašo pārstāvju, īpašo sūtņu un misiju un 
operāciju komandieru informatīvas 
sanāksmes;

Or. en

Grozījums Nr. 450
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki

Rezolūcijas priekšlikums
50. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

50. atzinīgi vērtē regulārās viedokļu 
apmaiņas ar PV/AP par KDAP 
jautājumiem un aicina PV/AP nodrošināt, 
ka tiek pienācīgi ņemti vērā Eiropas 
Parlamenta viedokļi; uzsver, ka ir 
jānodrošina regulāras ES īpašo pārstāvju, 

50. atzinīgi vērtē regulārās viedokļu 
apmaiņas ar PV/AP par KDAP 
jautājumiem un aicina PV/AP nodrošināt, 
ka tiek pienācīgi ņemti vērā Eiropas 
Parlamenta viedokļi; uzsver, ka ir 
jānodrošina regulāras ES īpašo pārstāvju, 
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īpašo sūtņu un misiju un operāciju 
komandieru informatīvas sanāksmes; 
uzskata, ka ar Parlamentu būtu iepriekš 
jāapspriežas par KDAP misiju stratēģisko 
plānošanu, izmaiņām to pilnvarās un 
plāniem tās izbeigt; aicina pilnībā īstenot 
LES 36. pantu;

īpašo sūtņu un misiju un operāciju 
komandieru informatīvas sanāksmes; par 
prioritāti uzskata pēc iespējas drīzāk 
oficiāli noteikt stratēģiskās autonomijas 
mērķi, lai ar Parlamentu varētu 
apspriesties par to, kā vislabāk veicināt 
KDAP misiju stratēģisko plānošanu, 
izmaiņām to pilnvarās un plāniem tās 
izbeigt; aicina pilnībā īstenot LES 
36. pantu;

Or. en

Grozījums Nr. 451
Angel Dzhambazki

Rezolūcijas priekšlikums
52. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

52. atkārtoti uzsver, cik svarīgi ir 
uzlabot pilsoniskajai sabiedrībai 
pieejamos instrumentus, lai nodrošinātu 
tās jēgpilnu iesaistīšanos ar aizsardzību 
saistītās politikas formulēšanā un 
efektīvas pārraudzības veikšanā;

svītrots

Or. bg

Grozījums Nr. 452
Arnaud Danjean

Rezolūcijas priekšlikums
52. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

52. atkārtoti uzsver, cik svarīgi ir 
uzlabot pilsoniskajai sabiedrībai 
pieejamos instrumentus, lai nodrošinātu 
tās jēgpilnu iesaistīšanos ar aizsardzību 
saistītās politikas formulēšanā un 
efektīvas pārraudzības veikšanā;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 453
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Rezolūcijas priekšlikums
52. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

52. atkārtoti uzsver, cik svarīgi ir 
uzlabot pilsoniskajai sabiedrībai pieejamos 
instrumentus, lai nodrošinātu tās jēgpilnu 
iesaistīšanos ar aizsardzību saistītās 
politikas formulēšanā un efektīvas 
pārraudzības veikšanā;

52. atkārtoti uzsver, cik svarīgi ir 
uzlabot pilsoniskajai sabiedrībai pieejamos 
instrumentus, lai nodrošinātu tās jēgpilnu 
un būtisku iesaistīšanos ar aizsardzību 
saistītās politikas formulēšanā un efektīvas 
pārraudzības veikšanā;
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53. uzdod priekšsēdētājam šo 
rezolūciju nosūtīt Eiropadomei, Padomei, 
Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas 
vietniekam / Savienības Augstajam 
pārstāvim ārlietās un drošības politikas 
jautājumos, Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ģenerālsekretāram, NATO 
ģenerālsekretāram, drošības un 
aizsardzības jomā strādājošām ES 
aģentūrām un dalībvalstu parlamentiem.

53. uzdod priekšsēdētājam šo 
rezolūciju nosūtīt Eiropadomei, Padomei, 
Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas 
vietniekam / Savienības Augstajam 
pārstāvim ārlietās un drošības politikas 
jautājumos, Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ģenerālsekretāram, drošības 
un aizsardzības jomā strādājošām ES 
aģentūrām un dalībvalstu parlamentiem.
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