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Grozījumu iesniedza Jens Holm un Vittorio Agnoletto

Grozījums Nr. 1
- 1. punkts (jauns)

-1. pauž nožēlu par to, ka Irākas militārajai okupācijai sekoja ekonomiska okupācija, 
Amerikas Savienotajām Valstīm ar Paul Bremer ieviesto likumu palīdzību īstenojot 
valsts īpašuma privatizāciju, liberalizējot  tirdzniecību un ieviešot tādus noteikumus 
par tiešajiem ārvalstu ieguldījumiem, kuri ir skaidrā pretrunā ar starptautiskajiem 
tiesību aktiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Erika Mann un Glyn Ford

Grozījums Nr. 2
1. punkts

1. atzinīgi vērtē to, ka Irākai Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) piešķīra 
novērotāja statusu, kas ir viens no galvenajiem soļiem ceļā uz Irākas iekļaušanu 
starptautiskajā ekonomikā, palīdzot veiksmīgi papildināt sarunas starp Eiropas 
Savienību un Irāku par tirdzniecības un sadarbības nolīgumu; cer, ka piemērotā laikā 
nākotnē Irāka pilnībā pievienosies PTO; līdz tam laikam valsts veiktspējas 
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palielināšanas nolūkos vajadzētu nodrošināt pastāvīgu atbalstu finansiālu 
ieguldījumu veidā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 3
1. punkts

1. pauž bažas par izredzēm sarunās saistībā ar Irākas pievienošanos Pasaules 
Tirdzniecības organizācijai (PTO), īpaši ņemot vērā, ka valstij nav nepieciešamās 
novērtēšanas un sarunu risināšanas spējas; aicina ES un citus PTO locekļus 
nepieļaut, ka to intereses ietekmē plānus saistībā ar Irākas iekļaušanu starptautiskajā 
ekonomikā; aicina ES virzīt sarunas starp Eiropas Savienību un Irāku par 
tirdzniecības un sadarbības nolīgumu tādā veidā, lai nākamās Irākas valdības 
saglabātu savas politiskās izvēles iespējas, jo īpaši ar ieguldījumiem saistītos 
jautājumos;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jens Holm un Vittorio Agnoletto

Grozījums Nr. 4
2.a punkts (jauns)

2.a atzīst, ka Irākai novērotāja statusu PTO piešķīra 2004. februārī un ka tā rakstisko 
iesniegumu par pievienošanos PTO iesniedza tā paša gada septembrī, t.i., pirms 
Irākas iedzīvotāji pēc jaunās konstitūcijas pieņemšanas ievēlēja jauno valdību, kas 
ir pretrunā ar PTO iekšējiem noteikumiem, saskaņā ar kuriem jebkurai valstij, kas 
vēlas pievienoties šai organizācijai ir jābūt pilnīgi autonomai attiecībā uz tās 
tirdzniecības politiku;

Or. en

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 5
4. punkts

4. koncentrēties uz Eiropas Savienības līdzdalību Starptautiskā līguma ar Irāku izstrādē 
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un atbalstīt Irākas reformu, kuras mērķis ir izveidot daudznozaru tirgus ekonomiku, 
kas atbilst Irākas sabiedrības vajadzībām un prasībām, kā arī noturīgas un vienlīdzīgas 
līdzdalības starptautiskajā tirdzniecībā prasībām, ļaujot izmatot šādas tirdzniecības 
sniegtās iespējas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 6
5. punkts

5. aicina ES, ANO un Bretonvudsas iestādes vērst savus padomus ekonomikas 
politikas jomā uz to, lai (svītrojums) ieguldījumi valsts atjaunošanā tiktu piemēroti 
Irākas reģionu attīstībai un to sociālajai un ekonomiskajai dažādībai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 7
5. punkts

5. nākotnē izstrādājot tirdzniecības politiku un sniedzot ieguldījumu valsts atjaunošanā, 
ņemt vērā Irākas reģionu attīstību, kā arī to sociālo un ekonomisko dažādību; tāpēc 
iesaka atbalstīt galvenokārt mikro-, mazo un vidējo uzņēmumu veiktspējas 
palielināšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jens Holm un Vittorio Agnoletto

Grozījums Nr. 8
6. punkts

6. nodrošināt pastāvīgu ES palīdzību veiktspējas stiprināšanai, kā arī sociāli, ekoloģiski 
un ekonomiski ilgtspējīgas attīstības panākšanai valstī atbilstoši Irākas iedzīvotāju 
vēlmēm;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 9
6. punkts

6. nodrošināt pastāvīgu ES palīdzību Irākas administratīvo un ekonomisko iestāžu 
darbības stiprināšanai, it īpaši iestāžu sistēmas pārstrukturēšanai (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 10
6.a punkts (jauns)

6.a aicināt Irākas iestādes pieņemt nepieciešamos tiesību aktus un stiprināt spējas šos 
tiesību aktus īstenot tādās jomā kā intelektuālais īpašums, valsts iepirkumi, 
tirdzniecības tehniskie šķēršļi, kā arī sanitārie un fitosanitārie pasākumi;

Or. en

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 11
6.b punkts (jauns)

6.b aicināt Irākas iestādes ievērot prasības par pārredzamību, kuras noteiktas 
1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību X pantā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 12
6.c punkts (jauns)

6.c aicināt Irākas iestādes līdz laikam, kad Irāka pievienosies daudzpusīgajam Valsts 
iepirkuma nolīgumam (VIN), nodrošināt pārredzamību un nepieļaut diskrimināciju 
saistībā ar valsts iepirkumiem, vislielākās labvēlības režīmu attiecinot uz visiem ES 
piegādātājiem saistībā ar visu valsts iestāžu iepirkumiem;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 13
7. punkts

7. mudināt Irākas valdību ienākumus no naftas pārdošanas izmantot tā, lai nodrošinātu, 
ka tie no jauna tiek ieguldīti Irākā un ka tos pārvalda publiskā iepirkuma iestādes, 
galīgo atbildību uzņemoties Irākas valdībai; šādu pieeju iesaka padarīt par būtiski 
svarīgu (svītrojums) nosacījumu, lai ES sniegtu atbalstu Irākas ekonomikas 
atjaunošanai un attīstībai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 14
7. punkts

7. mudināt Irākas valdību ienākumus no naftas pārdošanas izmantot tā, lai nodrošinātu, 
ka tie no jauna tiek ieguldīti Irākā un ka tos pārvalda publiskā iepirkuma iestādes, 
galīgo atbildību uzņemoties Irākas valdībai (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 15
7.a punkts (jauns)

7.a uzskatīt, ka, ņemot vērā Irākas iestāžu izveides pašreizējo stāvokli, jebkādas 
divpusējas vai daudzpusējas sarunas par valsts iepirkuma nolīgumu ir jāuzskata par 
priekšlaicīgām; aicina Padomi pārskatīt pilnvaras, kas šai sakarā piešķirtas 
Komisijai;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jens Holm un Vittorio Agnoletto

Grozījums Nr. 16
8. punkts

8. atzīt, ka attīstība Irākā ir ļoti nepieciešama, un šī iemesla dēļ saprast, ka Irākā ir 
vajadzīgs valsts regulējums, lai dalītos ienākumos un zinātībā ar uzņēmumiem, kas 
darbojas Irākā; pauž stingru pārliecību, ka valsts dabas resursi ir jāizmanto 
galvenokārt Irākas iedzīvotāju vajadzībām;  

Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 17
8. punkts

8. atzīt, ka reglamentējoši noteikumi, kas nodrošina līdzvērtīgus konkurences apstākļus, 
un de facto līdzvērtīgi konkurences apstākļi ārvalstu ieguldītājiem valstī ir abpusēji 
izdevīgi gan Eiropas Savienībai, gan Irākai un atbilst to interesēm; aicina ES neizdarīt 
spiedienu uz Irāku, cenšoties panākt, ka tā pieņem tādu ar ieguldījumiem saistītu 
regulējumu, kurš ierobežotu šīs valsts pamattiesības ieviest savus noteikumus 
saistībā ar izejvielu, finanšu līdzekļu un kapitāla plūsmu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 18
8. punkts

8. atzīt, ka (svītrojums) de facto godīgi un līdzvērtīgi konkurences apstākļi ārvalstu 
ieguldītājiem valstī ir abpusēji izdevīgi gan Eiropas Savienībai, gan Irākai un atbilst to 
interesēm;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 19
8.a punkts (jauns)

8.a aicina ES nepieprasīt no Irākas valdības, lai tā ārvalstu ieguldītājiem piešķirtu 
tiesības, kuras acīmredzami atbilst tikai ES uzņēmumu interesēm; mudina Irākas 
valdību aizstāvēt prasības par ārvalstu īpašumtiesību ierobežojumiem, 
kopuzņēmumiem, ienākumu repatriācijas ierobežojumiem, kapitāla kontroli, kā arī 
prasības, kas vērstas pret diskriminējošiem un neētiskiem uzņēmējas valsts 
nolīgumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 20
8.b punkts (jauns)

8.b nosoda ASV un Irākas divpusējo nolīgumu par ieguldījumiem, kurš izraisīja citu 
valstu sacensību ar mērķi noslēgt līdzīgus nolīgumus, kuru dēļ tiek izsmelti Irākas 
resursi un Irāka nesaņem godīgu ienākumu daļu; mudina ES Irākā neizmantot 
ASV izvēlēto stratēģiju;

Or. en

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas

Grozījums Nr. 21
8.c punkts (jauns)

8.c uzskatīt, ka, ņemot vērā nepieciešamību pēc ilgspējīgākiem tirdzniecības modeļiem 
klimata pārmaiņu novēršanas nolūkos, piekļuve energoresursiem ir jautājums, kas 
jāizskata daudzpusējā noteikumu pieņemšanas līmenī, un ka šo procesu nevajadzētu 
negatīvi ietekmēt, pieņemot divpusējus tirdzniecības nolīgumus, kuru mērķis ir 
nodrošināt vislabvēlīgākos piekļuves nosacījumus;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jens Holm un Vittorio Agnoletto

Grozījums Nr. 22
10. punkts

10. regulāri informēt pilsonisko sabiedrību, dalībvalstu parlamentus un Eiropas
Parlamentu par stāvokli ES un Irākas sarunās par tirdzniecību un sadarbību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jens Holm un Vittorio Agnoletto

Grozījums Nr. 23
11. punkts

11. atbalstīt regulāra dialoga izveidošanu starp Komisiju, Pasaules Banku, Starptautisko 
Valūtas fondu un Eiropas Investīciju banku, lai koordinētu pieeju un iniciatīvas parāda 
pārstrukturēšanai un/vai atcelšanai, kā arī atbilstīgās ekonomikas politikas prasības, 
tādējādi veicinot sociāli, ekoloģiski un ekonomiski ilgtspējīgu attīstību valstī 
atbilstoši Irākas iedzīvotāju vēlmēm;

Or. en

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 24
11.a punkts (jauns)

11.a stingri ieteikt Komisijai laika posmam no 2008. gada izveidot savu datubāzi 
projektiem, kurus pārvalda ANO un Pasaule Banka vai citas starptautiskas iestādes 
un kuri saņem finansiālus ieguldījumus no budžeta, ko Eiropas Savienības paredz 
ļoti specifiskām projektu grupām; katram projektam vajadzētu būt skaidri 
uzskatāmam, un ES finansiālajam ieguldījuma — skaidri norādītam;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 25
11.b punkts (jauns)

11.b ieteikt dalībvalstīm un Komisijai nesteigties ar Eiropas Savienības pārvaldītu un 
finansētu projektu īstenošanu; lūgt Komisiju līdz 2008. gada maijam sniegt 
Parlamentam dokumentus, kuros būtu izklāstīta stratēģijai šā mērķa panākšanai;
jāsniedz izskaidrojums saistībā ar projektiem, par kuriem vēl kādu laiku jābūt 
atbildīgai ANO un Pasaules Bankai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Erika Mann

Grozījums Nr. 26
11.c punkts (jauns)

11.c ieteikt ES arī turpmāk finansiāli atbalstīt programmas, kuras palīdzēs atjaunot 
Irākas sabiedrību kopumā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jens Holm un Vittorio Agnoletto

Grozījums Nr. 27
13.a punkts (jauns)

13.a aicināt Irāku un dalībvalstis veicināt labu pārvaldi, pārredzamību un atbildību 
saistībā ar dabas resursu izmantošanu, vienlaikus nodrošinot, ka šāda izmantošana 
neizraisa ekoloģisku nelīdzsvarotību;

Or. en
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