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Grozījums Nr. 381
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Regulas priekšlikums
–

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Apvienojot pašreizējos ārējos instrumentus, netiks nodrošināta lielāka lietderība un 
efektivitāte, nedz arī tiks uzlabota pārredzamība vai parlamentārā uzraudzība. Tieši pretēji, šī 
apvienošana vienā instrumentā nozīmēs to, ka visi instrumenti un ES politikas nostādnes, 
tostarp attīstības palīdzība, tiks pakļautas ES drošības, ģeopolitiskajām un ekonomiskajām 
interesēm. Turklāt notiek civiliem pasākumiem paredzēta finansējuma novirzīšana militāru 
izdevumu segšanai. Pašreizējais priekšlikums liegs iespēju nodrošināt parlamentāro 
uzraudzību, demokrātisko kontroli un pārredzamību.

Grozījums Nr. 382
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
–

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 383
Judith Sargentini, Michel Reimon

Normatīvās rezolūcijas projekts
2. punkts
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Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

2. prasa Komisijai priekšlikumu 
Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu 
priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir 
paredzējusi to būtiski grozīt;

2. aicina Komisiju atsaukt savu 
priekšlikumu;

Or. en

Grozījums Nr. 384
Judith Sargentini, Michel Reimon

Normatīvās rezolūcijas projekts
2.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

2.a prasa Komisijai pēc iespējas drīzāk 
iesniegt jaunu regulas priekšlikumu, kas 
atbilst prasībām, kuras Parlaments paudis 
2018. gada 14. marta rezolūcijā1a.

_________________

1a Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0075.

Or. en

Grozījums Nr. 385
Judith Sargentini, Michel Reimon

Normatīvās rezolūcijas projekts
2.b punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

2.b apstiprina šīs rezolūcijas pielikumā 
iekļauto Parlamenta paziņojumu;

informācijai — paziņojuma teksts ir šāds:

“Eiropas Parlaments pauž nožēlu par to, 
ka Komisija nav ņēmusi vērā tā 
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2018. gada 14. marta rezolūciju1a, kurā 
tika prasīts izveidot atsevišķus īpašus 
instrumentus pirmspievienošanās 
palīdzībai, kaimiņvalstīm, attīstībai un 
humānajai palīdzībai.”

1a Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0075.

Or. en

Grozījums Nr. 386
Judith Sargentini, Michel Reimon

Regulas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Šajā regulā minētajā Savienības 
ārējās darbības politikas satvarā cita 
starpā būtu jāiekļauj: ES Stratēģiskais 
satvars un Rīcības plāns cilvēktiesību un 
demokrātijas jomā; Eiropas Konsenss par 
attīstību; Adisabebas rīcības programma; 
Ilgtspējīgas attīstības programma 
2030. gadam; Parīzes nolīgums par 
klimata pārmaiņām; Jaunā pilsētattīstības 
programma; attīstības efektivitātes 
principi, par kuriem tika panākta 
vienošanās Pasaules mēroga partnerībā 
efektīvai attīstības sadarbībai Pusanas 
Augsta līmeņa forumā par palīdzības 
efektivitāti 2011. gadā un kuri tika 
atjaunoti augsta līmeņa sanāksmē 
Nairobi 2016. gadā; ANO vadošie principi 
uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām; 
ESAO Pamatnostādnes daudznacionāliem 
uzņēmumiem; Konvencija par personu ar 
invaliditāti tiesībām; visaptverošā pieeja 
tam, kā ES īsteno ANO Drošības Padomes 
rezolūcijas Nr. 1325 un 1820 par 
sievietēm, mieru un drošību; Dzimumu 
līdztiesības rīcības plāns 2016.–
2020. gadam: dzimumu līdztiesība un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana 
sievietēm ārējās attiecībās; Konvencija 
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par jebkuras sieviešu diskriminācijas 
izskaušanu; ES integrēta pieeja ārējiem 
konfliktiem un krīzēm; Savienības 
Programma vardarbīgu konfliktu 
novēršanai; ES vidutāja un dialoga 
veidošanas spēju stiprināšanas 
koncepcija; ES mēroga stratēģiskais 
satvars, lai atbalstītu drošības sektora 
reformu (DSR); ES stratēģija pret 
nelikumīgiem šaujamieročiem, kājnieku 
ieročiem un vieglajiem ieročiem (VIKI) 
un to munīciju; ES koncepcija par 
atbalstu atbruņošanai, demobilizācijai un 
reintegrācijai (ADR); Māstrihtas principi 
par valstu eksteritoriālajiem pienākumiem 
ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību 
jomā; Bēgļu konvencija; globālais pakts 
par drošu, sakārtotu un likumīgu 
migrāciju, kas pieņemts 2018. gada 
10. decembrī Marrākešā; globālais pakts 
par bēgļiem; Pekinas Rīcības platformas 
un Starptautiskās konferences par 
iedzīvotājiem un attīstību (ICPD) rīcības 
programmas rezultāti; UNCTAD ceļvedis 
ilgtspējīgam valsts parāda 
restrukturizācijas mehānismam 
(2015. gada aprīlis) un ANO Augstā 
cilvēktiesību komisāra biroja izstrādātie 
vadošie principi ārējā parāda un 
cilvēktiesību jautājumos.

Or. en


	1172158LV.docx

