
 

AM\1071733LV.doc  PE565.784v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

3.9.2015 A8-0230/15 

Grozījums Nr.  15 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

ENF grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā (2013. un 2014. gads) 
2014/2254(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

F apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

F. tā kā ir nepieciešama ES līgumu 
pārskatīšana, lai stiprinātu demokrātijas, 
tiesiskuma un pamattiesību aizsardzību; 

F. tā kā ir pilnībā jāatceĜ ES līgumi, lai 
stiprinātu nacionālās demokrātijas un 
tiesiskuma aizsardzību; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/16 

Grozījums Nr.  16 

Lorenzo Fontana 

ENF grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā (2013. un 2014. gads) 
2014/2254(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

X apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

X. tā kā ES patlaban piedzīvo smagas 
ekonomikas un finanšu krīzes periodu, 
kura sekas apvienojumā ar dažiem 
pasākumiem, tostarp drastiskiem budžeta 
samazinājumiem, kas, reaăējot uz krīzi, ir 
ieviesti dažās dalībvalstīs, negatīvi ietekmē 
ES iedzīvotāju dzīves apstākĜus — pieaug 
bezdarbs, nabadzība, nevienlīdzība un 
nestabili darba nosacījumi, un tiek 
ierobežota pieeja pakalpojumiem, kā arī 
pasliktinās to kvalitāte, un līdz ar to cieš 
iedzīvotāju labjutība; 

X. tā kā ES ir izraisījusi smagas 
ekonomikas, finanšu un migrācijas krīzes 
periodu, kura sekas apvienojumā ar dažiem 
pasākumiem, tostarp ievērojamiem budžeta 
samazinājumiem, kas, reaăējot uz krīzi, ir 
ieviesti dažās dalībvalstīs, negatīvi ietekmē 
ES iedzīvotāju dzīves apstākĜus — pieaug 
bezdarbs, nabadzība, nevienlīdzība un 
nestabili darba nosacījumi, un tiek 
ierobežota pieeja pakalpojumiem, kā arī 
pasliktinās to kvalitāte, un līdz ar to cieš 
iedzīvotāju labjutība; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/17 

Grozījums Nr.  17 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

ENF grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā (2013. un 2014. gads) 
2014/2254(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ab apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

Ab. tā kā pēc nesenajiem ES teritorijā 
veiktajiem teroristu uzbrukumiem dažu 
pretterorisma politikas virzienu un 
pasākumu dēĜ pamattiesības un brīvības 
ES var tikt apdraudētas; tā kā ir būtiski 
svarīgi saglabāt līdzsvaru starp Eiropas 
iedzīvotāju brīvību un pamattiesību 
aizsardzību un viĦu drošības 
pastiprināšanu; tā kā ES un tās 
dalībvalstīm ir pienākums aizsargāt 
Eiropas iedzīvotājus un, izstrādājot un 
īstenojot drošības politikas nostādnes, 
vienlaikus ievērot iedzīvotāju 
pamattiesības un brīvības; tā kā 
nepieciešamības un proporcionalitātes 
principiem šajā jomā jābūt noteicošiem, 
lai īstenotā politika neapdraudētu 
pilsoniskās brīvības;  

Ab. tā kā nesenie islāma teroristu 
uzbrukumi Parīzē, Briselē, Londonā un 
Kopenhāgenā liek nacionālajām valstīm 
aizsargāt savus iedzīvotājus; pauž dziĜu 
nožēlu par to, ka ES kavē nacionālās 
valstis to darīt, radot neskaitāmus šėēršĜus 
pamattiesību jomā, no kuriem, šėiet, 
labumu diemžēl gūst tikai nelegālie 
imigranti, noziedznieki un teroristi, nevis 
Eiropas suverēno valstu likumpaklausīgie 
iedzīvotāji; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/18 

Grozījums Nr.  18 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

ENF grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā (2013. un 2014. gads) 
2014/2254(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ac apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

Ac. tā kā pirmo reizi vēsturē Vidusjūrā 
tūkstošiem cilvēku ir zaudējuši dzīvības, 
uzliekot ES milzīgu atbildību glābt 
dzīvības, apturēt cilvēku tirgotājus, 
nodrošināt migrantiem likumīgas 
ieceĜošanas iespējas un atbalstīt un 
aizsargāt patvēruma meklētājus un bēgĜus; 

Ac. tā kā līdz šim nepieredzētā veidā 
simtiem tūkstošu nelegālo imigrantu tiek 
ievesti Eiropas Savienībā pa Vidusjūru, 
uzliekot Itālijai, Grieėijai, Spānijai un 
Maltai milzīgu atbildību par to, lai tiktu 
apturēta nelegālo migrantu un teroristu 
plūsma un cilvēku tirgotāju darbība, 
nodrošināta nelegālo imigrantu tieša 
atgriešanās to izcelsmes vai tranzīta 
valstīs un sniegta palīdzību patvēruma 
meklētājiem un bēgĜiem, piesakoties 
patvēruma saĦemšanai reăionā; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/19 

Grozījums Nr.  19 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

ENF grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā (2013. un 2014. gads) 
2014/2254(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ad apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

Ad. atgādina, ka 2014. gadā gandrīz 
3500 migrantu ir gājuši bojā vai pazuduši 
bez vēsts, cenšoties sasniegt Eiropas 
teritoriju, un tādējādi pēdējo divdesmit 
gadu laikā kopumā ir miruši vai pazuduši 
bez vēsts gandrīz 30 000 cilvēku; tā kā 
saskaĦā ar Starptautiskās Migrācijas 
organizācijas datiem migrācijas ceĜš uz 
Eiropu migrantiem ir kĜuvis par bīstamāko 
ceĜu pasaulē; 

Ad. tā kā 2014. gadā iesniegti 
625 920 pieprasījumi patvēruma 
saĦemšanai un tādējādi to kopējais skaits 
pēdējo septiĦu gadu laikā ir gandrīz 
2 500 0001a; tā kā saskaĦā ar Starptautiskās 
Migrācijas organizācijas datiem migrācijas 
ceĜš uz Austrāliju migrantiem ir kĜuvis par 
drošāko ceĜu pasaulē, turklāt 2014. un 
2015. gadā nav noslīcis neviens migrants 
un viĦi visi droši novirzīti citur, neradot 
slogu Austrālijai un tās iedzīvotājiem; 
stingri atbalsta centienus Austrālijas 
modeĜa īstenošanai Itālijā, Grieėijā, 
Spānijā un Maltā; 

__________________ 

1a Eirostata dati laikposmā no 2008. līdz 
2014. gadam. 

 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/20 

Grozījums Nr.  20 

Lorenzo Fontana 

ENF grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā (2013. un 2014. gads) 
2014/2254(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

40. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

40. atsaucas uz Hartas 10. pantu, kas 
aizsargā domas, pārliecības un reliăijas 
brīvību, tostarp brīvību praktizēt brīvi 
izvēlētu reliăiju un pāriet citā reliăijā vai 
mainīt uzskatus; uzskata, ka tas attiecas arī 
uz neticīgo brīvību; nosoda jebkādu 
diskrimināciju vai neiecietību un prasa 
aizliegt jebkāda veida diskrimināciju 
minēto iemeslu dēĜ; šajā sakarībā pauž 
nožēlu par nesenajiem antisemītiskajiem 
un antiislāmiskajiem diskriminācijas un 
vardarbības gadījumiem; aicina 
dalībvalstis, tostarp reăionālās varas 
iestādes, ar visiem pieejamiem 
instrumentiem aizsargāt reliăijas vai 
uzskatu brīvību, un sekmēt iecietību un 
dialogu starp kultūrām, nepieciešamības 
gadījumā efektīvi izstrādājot politiku un 
uzlabojot diskriminācijas novēršanas 
politiku; atgādina, ka ir svarīgi, lai valsts 
vara būtu sekulāra un neitrāla un tādējādi 
sargātu no diskriminācijas, kas vērsta pret 
kādu no reliăiskām, ateistiskām vai 
agnostiskām grupām, nodrošinot vienādu 
attieksmi pret visām reliăijām un 
pārliecībām; pauž bažas par to, ka Eiropas 
Savienībā tiek piemēroti tiesību akti 
attiecībā uz zaimošanu un reliăiskiem 
apvainojumiem, kas var nopietni kaitēt 
vārda brīvībai, un mudina dalībvalstis tos 
atcelt; stingri nosoda uzbrukumus kulta 

40. atsaucas uz Hartas 10. pantu, kas 
aizsargā domas, pārliecības un reliăijas 
brīvību, tostarp brīvību praktizēt brīvi 
izvēlētu reliăiju un pāriet citā reliăijā vai 
mainīt uzskatus; uzskata, ka tas attiecas arī 
uz neticīgo brīvību; nosoda jebkādu 
diskrimināciju vai neiecietību un prasa 
aizliegt jebkāda veida diskrimināciju 
minēto iemeslu dēĜ; šajā sakarībā pauž 
nožēlu par nesenajiem antisemītiskajiem 
un pret kristiešiem vērstajiem 
diskriminācijas un vardarbības 
gadījumiem; aicina dalībvalstis, tostarp 
reăionālās varas iestādes, ar visiem 
pieejamiem instrumentiem aizsargāt 
reliăijas vai uzskatu brīvību, un sekmēt 
iecietību un dialogu starp kultūrām, 
nepieciešamības gadījumā efektīvi 
izstrādājot politiku un uzlabojot 
diskriminācijas novēršanas politiku; 
atgādina, ka ir svarīgi, lai valsts vara būtu 
sekulāra un neitrāla un tādējādi sargātu no 
diskriminācijas, kas vērsta pret kādu no 
reliăiskām, ateistiskām vai agnostiskām 
grupām, nodrošinot vienādu attieksmi pret 
visām reliăijām un pārliecībām; pauž bažas 
par to, ka Eiropas Savienībā tiek piemēroti 
tiesību akti attiecībā uz zaimošanu un 
reliăiskiem apvainojumiem, kas var 
nopietni kaitēt vārda brīvībai, un mudina 
dalībvalstis tos atcelt; stingri nosoda 
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vietām un mudina dalībvalstis nepieĜaut, ka 
šo noziegumu veicēji paliktu nesodīti; 

uzbrukumus kulta vietām un mudina 
dalībvalstis nepieĜaut, ka šo noziegumu 
veicēji paliktu nesodīti; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/21 

Grozījums Nr.  21 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

ENF grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā (2013. un 2014. gads) 
2014/2254(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

106. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

106. pauž nožēlu par ES ik dienas 
notiekošajiem naidīgu izteikumu un naida 
noziegumu gadījumiem, kuru pamatā ir 
rasisms, ksenofobija, reliăiskā neiecietība 
vai aizspriedumi pret personas invaliditāti, 
dzimumorientāciju vai dzimumidentitāti; 
aicina dalībvalstis aizsargāt pamattiesības 
un veicināt sapratni, spēju pieĦemt un 
iecietību starp dažādām kopienām to 
teritorijā; aicina ES noteikt naida 
noziegumu apkarošanu par prioritāti, 
izstrādājot Eiropas politikas programmas 
cīĦai ar diskrimināciju, kā arī tiesiskuma 
jomā; aicina Komisiju un dalībvalstis 
stiprināt cīĦu pret naida noziegumiem, kā 
arī diskriminējošu attieksmi un uzvedību, 
izstrādājot visaptverošu stratēăiju naida 
noziegumu, vardarbības aizspriedumu dēĜ 
un diskriminācijas apkarošanai; 

106. pauž nožēlu par to, ka minoritāšu 
neiecietīgu un agresīvu uzskatu dēĜ ir 
apdraudētas Eiropas pamatiedzīvotāju 
tiesības uz vārda brīvību, ko vēl sekmē 
kultūras relatīvistu vērtējumi; pauž nožēlu 
par to, ka minoritātes tiek iztēlotas par 
vajātām, ja kritizē viĦu viduslaiku 
cienīgos uzskatus un darbības, un ka viĦu 
kritiėus apsūdz par naidīgiem 
izteikumiem, rasismu, ksenofobiju, 
islamofobiju, afrofobiju, pret čigāniem 
vērstiem uzskatiem, kūdīšanu un citiem 
"jaunrunas" jēdzieniem, tādējādi 
pārkāpjot kritiėu tiesības uz vārda 
brīvību; 

Or. en 

 
 


