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Grozījums Nr. 2
Claude Moraes
S&D grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0108/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Ārvalstu iejaukšanās vēlēšanās un dezinformācija dalībvalstu un Eiropas demokrātiskajos 
procesos

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. ir ļoti nobažījies par to, ka pirms 
visām lielajām valsts un Eiropas vēlēšanām 
nāk gaismā pierādījumi par iejaukšanos, 
kuri bieži vien liecina par ārvalstisku 
ietekmi, un daudzos gadījumos šī 
iejaukšanās notiek par labu pret ES 
noskaņotiem ekstrēmistiskiem un 
populistiskiem kandidātiem un ir vērsta 
pret konkrētām minoritātēm un 
neaizsargātām grupām, kalpojot 
virsmērķim mazināt demokrātiskas un 
līdztiesīgas sabiedrības pievilcību;

4. ir ļoti nobažījies par to, ka pirms 
visām lielajām valsts un Eiropas vēlēšanām 
nāk gaismā pierādījumi par iejaukšanos, 
kuri bieži vien liecina par ārvalstisku 
ietekmi, un daudzos gadījumos šī 
iejaukšanās notiek par labu pret ES 
noskaņotiem ekstrēmistiskiem un 
populistiskiem kandidātiem un ir vērsta 
pret konkrētām minoritātēm un 
neaizsargātām grupām, tostarp 
migrantiem, LGBTI un reliģiskām 
grupām, kalpojot virsmērķim mazināt 
demokrātiskas un līdztiesīgas sabiedrības 
pievilcību;
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Grozījums Nr. 3
Claude Moraes
S&D grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0108/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Ārvalstu iejaukšanās vēlēšanās un dezinformācija dalībvalstu un Eiropas demokrātiskajos 
procesos

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. apzinās, ka lielākā daļa dalībvalstu 
ir pilnīgi vai daļēji aizliegušas ārvalstiskus 
ziedojumus politiskajām partijām un 
kandidātiem; ar bažām atgādina, ka pat 
apstākļos, kad tiesību akti ierobežo 
politiskā finansējuma avotus, ārvalstiskiem 
aktoriem ir izdevies tos apiet un piedāvāt 
atbalstu saviem sabiedrotajiem, ņemot 
aizdevumus ārvalstu bankās un izmantojot 
pirkuma līgumus un komerclīgumus, kā arī 
finanšu darbību atvieglošanu;

5. apzinās, ka lielākā daļa dalībvalstu 
ir pilnīgi vai daļēji aizliegušas ārvalstiskus 
ziedojumus politiskajām partijām un 
kandidātiem; ar bažām atgādina, ka pat 
apstākļos, kad tiesību akti ierobežo 
politiskā finansējuma avotus, ārvalstiskiem 
aktoriem ir izdevies tos apiet un piedāvāt 
atbalstu saviem sabiedrotajiem, ņemot 
aizdevumus ārvalstu bankās — kā “Front 
National” gadījumā 2016. gadā — un 
izmantojot pirkuma līgumus un 
komerclīgumus — kā gadījumos, par 
kuriem 2019. gada 17. maijā Austrijas 
Brīvības partijas sakarā ziņoja “Der 
Spiegel” un “Süddeutsche Zeitung” un 
2019. gada 10. jūlijā “Lega per Salvini 
Premier” sakarā ziņoja “Buzfeed” un 
“L’Espresso”, —, kā arī finanšu darbību 
atvieglošanu, par ko britu prese ziņojusi 
“Leave.eu” kampaņas sakarā;
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