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18.11.2015 A8-0316/19 

Grozījums Nr.  19 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, 

Martina Anderson, Malin Björk 

GUE/NGL grupas vārdā 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

par Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas 

nepieļaušanu 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Fa apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Fa. tā kā diskriminācija un ierobežojumi 

attiecībā uz indivīdu tiesībām un 

brīvībām, kā arī atstumtība un pamestība 

ir daži no pamatcēloņiem to daudzo 

jauniešu neapmierinātībai un 

ierobežotajām iespējām, kuri dzīvo 

piepilsētās, un tā kā šajās piepilsētu zonās 

ir ievērojami samazināti līdzekļi, ko 

piešķir saistībā ar sabiedrisko darbu; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/20 

Grozījums Nr.  20 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Tania González Peñas, Martina Anderson, Malin Björk 

GUE/NGL grupas vārdā 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

par Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas 

nepieļaušanu 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

G apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

G. tā kā radikalizēšanās nav jāsaista ne ar 

vienu konkrētu ideoloģiju vai reliģiju, jo 

var rasties jebkurā no tām; 

G. tā kā vardarbīga radikalizēšanās nav 

jāsaista ne ar vienu konkrētu ideoloģiju vai 

reliģiju, jo var rasties jebkurā no tām, un tā 

kā reliģija nav un nevar būt visaptveroša 

personas identitāte, jo, raugoties uz 

personu tikai no šī viena viedokļa, netiek 

ņemta vērā sarežģītā saikne starp 

vairākām grupām un identitātēm, aizstājot 

cilvēka dzīves bagātību ar ierobežotu 

skatījumu, kuram atbilstīgi ikviena 

persona ir klasificējama tikai vienā 

kategorijā; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/21 

Grozījums Nr.  21 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Malin Björk 

GUE/NGL grupas vārdā 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

par Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas 

nepieļaušanu 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ga apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Ga. tā kā viens no argumentiem, ko 

izmanto vardarbīgie ekstrēmisti, vervējot 

jauniešus, ir tas, ka pēc daudziem 

terorisma apkarošanas gadiem palielinās 

islamofobija un ka Eiropa vairs nav vieta, 

kur musulmaņi ir vēlami vai var dzīvot 

vienlīdzīgos apstākļos un praktizēt savu 

ticību, nesaskaroties ar diskrimināciju un 

stigmatizāciju; tā kā tas var radīt 

bezspēcības sajūtu, agresīvas dusmas, 

vilšanos, vientulību un izolētību no 

sabiedrības; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/22 

Grozījums Nr.  22 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Maštálka, Marina Albiol 

Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis, Malin Björk 

GUE/NGL grupas vārdā 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

par Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas 

nepieļaušanu 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

-1. punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  –1. ņemot vērā dramatiskos notikumus 

Parīzē, nosoda nāvējošus uzbrukumus, 

izsaka līdzjūtību cietušajiem un viņu 

ģimenēm un pauž solidaritāti ar viņiem, 

vēlreiz apstiprinot nepieciešamību vērsties 

pret vardarbību; turklāt nosoda stereotipu 

izmantošanu un ksenofobisku un 

rasistisku retoriku un praksi no to 

privātpersonu un iestāžu puses, kas tieši 

vai netieši saista teroristu uzbrukumus ar 

bēgļiem, kuri patlaban bēg no savām 

valstīm un meklē drošāku dzīvesvietu, 

bēgot no kara un vardarbības aktiem, kas 

ik dienas notiek viņu izcelsmes valstīs; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/23 

Grozījums Nr.  23 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka 

Kuneva, Martina Anderson 

GUE/NGL grupas vārdā 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

par Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas 

nepieļaušanu 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.a noraida drošības un brīvības 

nepareizu pretstatīšanu; uzskata, ka 

personiskā brīvība un pamattiesību 

ievērošana ir ikvienas sabiedrības 

drošības pamats un priekšnoteikums; 

Or. en 



 

AM\1079117LV.doc  PE571.050v01-00 

LV LV 

18.11.2015 A8-0316/24 

Grozījums Nr.  24 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka 

Kuneva, Martina Anderson, Malin Björk 

GUE/NGL grupas vārdā 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

par Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas 

nepieļaušanu 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  2.a ļoti kritiski vērtē lomu, kāda pēdējo 

gadu laikā dažādām Rietumu intervencēm 

ir bijusi personu radikalizācijā, jo īpaši 

Afganistānā, Tuvējos Austrumos un 

dienvidu kaimiņreģiona valstīs; uzsver, ka 

šāda politika veicina, nevis apkaro 

terorismu; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/25 

Grozījums Nr.  25 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas, Martina Anderson 

GUE/NGL grupas vārdā 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

par Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas 

nepieļaušanu 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

19. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. uzskata, ka interneta nozarei un 

pakalpojumu sniedzējiem, izmantojot 

tīmekļa vietņu indeksāciju, ir jāpopularizē 

radikalizēšanās nepieļaušanas vēstījumi, 

nevis terorismu slavinoši vēstījumi; 

uzskata, ka Eiropolā būtu jāizveido īpaša 

Eiropas sadarbības vienība nolūkā 

apmainīties ar labu praksi starp 

dalībvalstīm, vienlaikus pastāvīgi 

sadarbojoties ar interneta operatoriem, lai 

izceltu vēstījumus, kas ļauj atspēkot naidu 

kurinošos un terorismu slavinošos 

izteikumus, tā apgrūtinot radikalizāciju 

interneta vidē; aicina Komisiju un 

dalībvalstis atbalstīt pretējas iedarbības 

vēstījumu un vājināšanas pasākumu 

efektīvu izmantošanu ar interneta 

palīdzību; 

19. uzskata, ka interneta uzņēmumi, 

izmantojot tīmekļa vietņu indeksāciju, var 

sekmēt radikalizēšanās nepieļaušanas 

vēstījumus; tomēr norāda, ka ļoti sarežģītā 

vidē šādu uzņēmumu uzraugošās darbības 

ietekme var būt vai var pēkšņi kļūt pretēja 

gaidītajam; norāda, ka šādiem 

uzņēmumiem nav nedz demokrātiskās 

leģitimitātes, nedz motivācijas īstenot 

rūpīgas un pastāvīgas pārskatīšanas 

procesus, kas nepieciešami, lai šādas 

darbības varētu veikt droši; aicina 

Komisiju un dalībvalstis atbalstīt pretējas 

iedarbības vēstījumu un vājināšanas 

pasākumu efektīvu izmantošanu ar 

interneta palīdzību; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/26 

Grozījums Nr.  26 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

GUE/NGL grupas vārdā 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

par Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas 

nepieļaušanu 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

28. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

28. uzsver, ka Eiropas daudzveidība un tās 

multikulturālās kopienas ir neatņemama tās 

sociālās uzbūves sastāvdaļa un būtisks 

kultūras kapitāls; uzskata, ka ikvienai 

politikai radikalizācijas pārvarēšanā jābūt 

jutīgai un samērīgai, lai ievērotu un 

nostiprinātu kopienu sociālo uzbūvi; 

28. uzsver, ka Eiropas daudzveidība un tās 

multikulturālās kopienas ir neatņemama tās 

sociālās uzbūves sastāvdaļa un būtisks 

kultūras kapitāls; uzskata, ka ikvienai 

politikai vardarbīgas radikalizācijas 

pārvarēšanā jābūt jutīgai un samērīgai, lai 

ievērotu un nostiprinātu kopienu sociālo 

uzbūvi; aicina dalībvalstis pieņemt 

politiku, kuras pamatā ir taisnīguma 

veicināšana un atstumtu indivīdu iespēju 

vairošana, lai cīnītos pret diskrimināciju 

un strukturālās nabadzības šķēršļiem, 

vienlaikus sekmējot demokrātiskos 

procesus; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/27 

Grozījums Nr.  27 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

GUE/NGL grupas vārdā 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

par Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas 

nepieļaušanu 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

29. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

29. uzsver, ka ir svarīgi apvienot 

deradikalizācijas programmas ar tādiem 

pasākumiem kā partnerību nodibināšana ar 

kopienas pārstāvjiem, ieguldījums sociālos 

un kaimiņattiecību projektos, kuru mērķis 

ir novērst ekonomisko un ģeogrāfisko 

atstumtību, kā arī mentoru sistēmas 

atsvešinātiem un atstumtiem jauniešiem, 

kurus uzskata par pakļautiem 

radikalizācijas riskam; atgādina, ka visām 

dalībvalstīm ir pienākums rūpīgi īstenot ES 

pretdiskriminācijas instrumentus un veikt 

efektīvus pasākumus, ar kuriem novērst 

diskrimināciju, naidīgus izteikumus un 

naida noziegumus un kuri būtu daļa no 

radikalizācijas apkarošanas stratēģijas; 

29. uzsver, ka ir svarīgi apvienot 

deradikalizācijas programmas ar tādiem 

pasākumiem kā partnerību nodibināšana ar 

kopienas pārstāvjiem, ieguldījums sociālos 

un kaimiņattiecību projektos, kuru mērķis 

ir novērst ekonomisko un ģeogrāfisko 

atstumtību, jaunos pilsētplānošanas 

pasākumos, kas pielāgoti sabiedriskām 

pārmaiņām, kā arī mentoru sistēmās 

atsvešinātiem un atstumtiem jauniešiem, 

kurus uzskata par pakļautiem 

radikalizācijas riskam; atgādina, ka visām 

dalībvalstīm ir pienākums rūpīgi īstenot ES 

pretdiskriminācijas instrumentus un veikt 

efektīvus pasākumus, ar kuriem novērst 

diskrimināciju, naidīgus izteikumus un 

naida noziegumus un kuri būtu daļa no 

radikalizācijas apkarošanas stratēģijas; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/28 

Grozījums Nr.  28 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina 

Anderson 

GUE/NGL grupas vārdā 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

par Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas 

nepieļaušanu 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

30.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  30.a atzinīgi vērtē ES līmeņa iniciatīvas, 

kuru mērķis ir novērst nepilnības tādu 

migrantu integrācijas politikas virzienu 

un prakses īstenošanā kā “Integrējošo 

pilsētu” iniciatīva, kuru 2006. gadā 

uzsāka Komisija un EUROCITIES; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/29 

Grozījums Nr.  29 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina 

Anderson, Malin Björk 

GUE/NGL grupas vārdā 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

par Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas 

nepieļaušanu 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

35.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  35.a atgādina, ka islamofobijas 

pastiprināšanās Eiropas Savienībā veicina 

musulmaņu atstumtību no sabiedrības, 

kas savukārt varētu sekmēt mazāk 

aizsargātu personu pievienošanos 

vardarbīgām ekstrēmistu organizācijām; 

uzskata, ka tādas organizācijas kā Da’esh 

propagandas un vervēšanas nolūkā 

manipulatīvi izmanto islamofobiju 

Eiropā; tāpēc iesaka pieņemt Eiropas 

satvaru nacionālo stratēģiju pieņemšanai 

par islamofobijas apkarošanu, lai 

pārvarētu diskrimināciju, kas liek šķēršļus 

izglītības, nodarbinātības un mājokļu 

pieejamībai; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/30 

Grozījums Nr.  30 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania 

González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

GUE/NGL grupas vārdā 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

par Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas 

nepieļaušanu 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

37.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  37.a iebilst pret pašreizējo paranoisku 

baiļu radīšanas atmosfēru, lai īstenotu 

turpmākos terorisma apkarošanas 

pasākumus, pirms tiek novērtēta to 

juridiskā nepieciešamība vai izvērtēts 

pašreizējo terorisma apkarošanas 

pasākumu kopums; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/31 

Grozījums Nr.  31 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Marina Albiol 

Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

GUE/NGL grupas vārdā 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

par Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas 

nepieļaušanu 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

43.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  43.a uzskata, ka cīņā pret nopietnu un 

organizētu starptautisko noziedzību vienai 

no ES prioritātēm vajadzētu būt cīņai pret 

ieroču nelegālo tirdzniecību; jo īpaši 

uzskata, ka vēl vairāk jāuzlabo sadarbība 

saistībā ar informācijas apmaiņas 

mehānismiem un aizliegto ieroču 

izsekojamību un iznīcināšanu; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/32 

Grozījums Nr.  32 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina 

Anderson 

GUE/NGL grupas vārdā 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

par Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas 

nepieļaušanu 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

43.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  43.b ļoti kritiski vērtē dažu ES dalībvalstu 

plašo ieroču tirdzniecību ar vairākām ļoti 

represīvām Arābu valstu līgas 

dalībvalstīm, piemēram, Saūda Arābiju, 

Ēģipti vai Maroku; šajā sakarībā aicina 

Padomi pārbaudīt, vai nav pārkāpts ES 

Rīcības kodekss attiecībā uz ieroču 

eksportu, un pieņemt stingrus pasākumus, 

lai nodrošinātu, ka visas dalībvalstis 

pilnībā ievēro šo kodeksu; prasa apturēt 

un aizliegt asaru gāzes un pūļa kontroles 

līdzekļu eksportu uz Arābu valstu līgas 

dalībvalstīm, kamēr nav izmeklēti to 

neatbilstošā pielietojuma gadījumi un 

attiecīgās vainīgās personas nav sauktas 

pie atbildības; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  33 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

GUE/NGL grupas vārdā 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

par Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas 

nepieļaušanu 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

45.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  45.a brīdina neļauties vilinājumam 

drošības, stabilitātes un vardarbīga 

ekstrēmisma apkarošanas vārdā 

atgriezties pie iepriekšējās tuvredzīgās un 

neefektīvās prakses slepeni vienoties ar 

dažiem autoritāriem režīmiem, kuri ir 

Arābu valstu līgas dalībnieki; pauž bažas 

par to, ka pastiprinās sadarbība ar 

ārkārtīgi represīvām valstīm, kas pret 

saviem iedzīvotājiem izdara plašus 

cilvēktiesību pārkāpumus, tostarp piemēro 

nāvessodus par dažādiem noziegumiem, 

veic spīdzināšanu, fizisku sodīšanu, 

patvaļīgus nāvessodus un apcietināšanas, 

rīko masveida militārās prāvas, apspiež 

sabiedrības protestus vai okupē citas 

teritorijas; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  34 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, 

Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

GUE/NGL grupas vārdā 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

par Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas 

nepieļaušanu 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

46.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  46.a uzskata, ka saistībā ar pašreiz 

notiekošo Eiropas kaimiņattiecību 

politikas pārskatīšanu ES būtu krasi 

jāpārskata sava ārpolitika, jo īpaši tās 

stratēģija attiecībā uz Vidusjūras dienvidu 

reģiona valstīm, ņemot vērā to, ka minētā 

politika nav bijusi sekmīga; prasa ES 

izveidot tādu jaunu sistēmu attiecībām ar 

šīm valstīm un reģioniem, kuras pamatā 

būtu neiejaukšanās to iekšējās lietās un 

suverenitātes ievērošana un kuras mērķis 

ir atbalstīt kaimiņu reģionu attīstību un 

veicināt nodarbinātību un izglītību, nevis 

balstīties uz asociācijas nolīgumiem, kas 

galvenokārt kalpo brīvās tirdzniecības 

zonu izveidošanai Eiropas puses 

korporatīvajās interesēs; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  35 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson 

GUE/NGL grupas vārdā 

Ziņojums A8-0316/2015 

Rachida Dati 

par Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas 

nepieļaušanu 

2015/2063(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

48.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  48.a pauž bažas par to, ka ES terorisma 

apkarošanas politikā galvenā uzmanība 

veltīta militāriem „risinājumiem”, kā 

rezultātā ir izveidotas daudzas 

autoritāriem režīmiem paredzētas 

militārās palīdzības programmas, kuru 

mērķis ir šo režīmu militāro spēju 

nostiprināšana, tādējādi atbalstot to 

represīvo politiku; 

Or. en 


