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9.2.2017 A8-0386/21 

Grozījums Nr.  21 

Mercedes Bresso 

S&D grupas vārdā 

Elmar Brok 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu 

2014/2249(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

13.a atsauce (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  – ņemot vērā 2017. gada 19. janvāra 

rezolūciju par Eiropas sociālo tiesību 

pīlāru1, 

________________ 

1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0010. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/22 

Grozījums Nr.  22 

Mercedes Bresso 

S&D grupas vārdā 

Elmar Brok 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu 

2014/2249(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

V apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

V. tā kā EMS institucionālā struktūra būtu 

jāpārveido, padarot to par efektīvu un 

demokrātisku ekonomikas pārvaldības 

iestādi, Parlamentam un Padomei 

darbojoties kā līdzvērtīgiem 

likumdevējiem, Komisijai pildot 

izpildiestādes lomu un valstu parlamentiem 

labāk kontrolējot valstu valdību darbības 

Eiropas līmenī, savukārt Eiropas 

Parlamentam uzraugot ES lēmumu 

pieņemšanas līmeni, kā arī nostiprinot 

Eiropas Savienības Tiesas lomu; 

V. tā kā EMS institucionālā struktūra būtu 

jāpadara efektīvāka un demokrātiskāka, 

Parlamentam un Padomei darbojoties kā 

līdzvērtīgiem likumdevējiem, Komisijai 

pildot izpildiestādes lomu un valstu 

parlamentiem labāk kontrolējot valstu 

valdību darbības Eiropas līmenī, savukārt 

Eiropas Parlamentam uzraugot ES lēmumu 

pieņemšanas līmeni, kā arī nostiprinot 

Eiropas Savienības Tiesas lomu; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/23 

Grozījums Nr.  23 

Mercedes Bresso 

S&D grupas vārdā 

Elmar Brok 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu 

2014/2249(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

AH apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

AH. tā kā vienotā tirgus nostiprināšana 

būtu jāpapildina ar uzlabotu fiskālo 

koordināciju; 

AH. tā kā vienotā tirgus nostiprināšana 

būtu jāpapildina ar uzlabotu nodokļu 

politikas koordināciju; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/24 

Grozījums Nr.  24 

Mercedes Bresso 

S&D grupas vārdā 

Elmar Brok 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu 

2014/2249(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

AU apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

AU. tā kā ar valstu vai valdību vadītāju 

parakstīto nolīgumu ir noteiktas tiesības 

turpināt padziļināt EMS un tikai 

Apvienotā Karaliste tiek atbrīvota no 

lielākas politiskās integrācijas, neskarot 

Lisabonas līgumu un dalībvalstu un 

iestāžu pienākumus un tiesības, tostarp 

Eiropas Parlamenta kā pilnvērtīga 

likumdevēja tiesības, un pamatojoties uz 

Komisijas priekšlikumu pēc referenduma 

rezultātu paziņošanas; 

svītrots 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/25 

Grozījums Nr.  25 

Mercedes Bresso 

S&D grupas vārdā 

Elmar Brok 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu 

2014/2249(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. uzskata, ka starpvaldību risinājumiem 

vajadzētu būt tikai ultima ratio 

instrumentam un uz tiem jāattiecina stingri 

nosacījumi, it sevišķi saistībā ar Savienības 

tiesību aktu ievērošanu, mērķi padziļināt 

Eiropas integrāciju un iespēju pievienoties 

neiesaistītajām dalībvalstīm, kā arī uzskata, 

ka šie risinājumi cik vien drīz iespējams 

būtu jāaizstāj ar Savienības procedūrām, 

turklāt pat jomās, kurās ne visas 

dalībvalstis atbilst līdzdalības 

nosacījumiem, lai Savienība varētu veikt 

savus uzdevumus vienotā iestāžu sistēmā; 

šajā sakarībā iebilst pret jaunu iestāžu 

veidošanu ārpus Savienības ietvariem un 

joprojām aicina Savienības tiesību sistēmā 

iekļaut gan ESM, turklāt ar nosacījumu, ka 

Eiropas Parlamentam tiek dotas attiecīgās 

kontroles pilnvaras, gan arī fiskālā pakta 

attiecīgos noteikumus, kā paredzēts pašā 

Līgumā par stabilitāti, koordināciju un 

pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā 

savienībā (TSCG), pamatojoties uz tā 

īstenošanā gūtās pieredzes novērtējumu; 

7. uzskata, ka starpvaldību risinājumiem 

vajadzētu būt tikai ultima ratio 

instrumentam un uz tiem jāattiecina stingri 

nosacījumi, it sevišķi saistībā ar Savienības 

tiesību aktu ievērošanu, mērķi padziļināt 

Eiropas integrāciju un iespēju pievienoties 

neiesaistītajām dalībvalstīm, kā arī uzskata, 

ka šie risinājumi cik vien drīz iespējams 

būtu jāaizstāj ar Savienības procedūrām, 

turklāt pat jomās, kurās ne visas 

dalībvalstis atbilst līdzdalības 

nosacījumiem, lai Savienība varētu veikt 

savus uzdevumus vienotā iestāžu sistēmā; 

šajā sakarībā iebilst pret jaunu iestāžu 

veidošanu ārpus Savienības ietvariem un 

joprojām aicina Savienības tiesību sistēmā 

iekļaut gan ESM, turklāt ar nosacījumu, ka 

ir pienācīga demokrātiskā 

pārskatatbildība, gan arī fiskālā pakta 

attiecīgos noteikumus, kā paredzēts pašā 

Līgumā par stabilitāti, koordināciju un 

pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā 

savienībā (TSCG), pamatojoties uz tā 

īstenošanā gūtās pieredzes novērtējumu; 

prasa, lai faktiskā lēmumu pieņemšana 

un fiskālās saistības nebūtu atdalīti viens 

no otra; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/26 

Grozījums Nr.  26 

Mercedes Bresso 

S&D grupas vārdā 

Elmar Brok 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu 

2014/2249(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

31. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

31. uzskata, ka ir iespējams apvienot 

Eurogrupas priekšsēdētāja un ekonomikas 

un finanšu lietu komisāra amatus, un šādā 

gadījumā ierosina, lai Komisijas 

priekšsēdētājs šo komisāru ieceļ par 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieku; 

uzskata, ka šo ekonomikas un finanšu 

lietu komisāru pēc fiskālās spējas un 

Eiropas Monetārā fonda izveides varētu 

dēvēt par ES finanšu ministru, un viņam 

būtu jāpiešķir visi nepieciešamie līdzekļi 
un spējas, lai būtu iespējams piemērot un 

īstenot pašreizējo ekonomikas pārvaldības 

sistēmu, līdzīgi kā tas ir, piemēram, 

konkurences komisāra gadījumā; 

31. uzskata, ka ir iespējams apvienot 

Eurogrupas priekšsēdētāja un ekonomikas 

un finanšu lietu komisāra amatus, un šādā 

gadījumā ierosina, lai Komisijas 

priekšsēdētājs šo komisāru ieceļ par 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieku; 

uzskata, ka šim komisāram pēc fiskālās 

spējas un Eiropas Monetārā fonda izveides 

varētu piešķirt visus nepieciešamos 

līdzekļus un spējas, lai būtu iespējams 

piemērot un īstenot pašreizējo ekonomikas 

pārvaldības sistēmu un optimizēt 

eurozonas attīstību sadarbībā ar 

eurozonas dalībvalstu finanšu ministriem, 

kā izklāstīts ziņojumā par eurozonas 

budžeta spēju; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/27 

Grozījums Nr.  27 

Mercedes Bresso 

S&D grupas vārdā 

Elmar Brok 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu 

2014/2249(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

32. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

32. norāda uz nepieciešamību grozīt 

pamatnolīgumu par attiecībām starp 

Eiropas Parlamentu un Eiropas Komisiju, 

lai tajā iekļautu Komisijas priekšsēdētāja 

juridisku pienākumu izmantot savas 

tiesības pieprasīt ES finanšu ministra 

atkāpšanos no amata saskaņā ar LES 

17. panta 6. punktu, ja tā nolemj Eiropas 

Parlaments ar deputātu balsu vairākumu; 

svītrots 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/28 

Grozījums Nr.  28 

Mercedes Bresso 

S&D grupas vārdā 

Elmar Brok 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu 

2014/2249(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

40. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

40. prasa nodrošināt ES un eurozonas 

labāku koordināciju un pārstāvību 

Starptautiskajā Valūtas fondā (SVF), 
Pasaules bankā un citās starptautiskās 

finanšu iestādēs un norāda, ka LESD 

138. panta 2. punktā ir noteikts juridiskais 

pamats tādu pasākumu pieņemšanai, lai 

nodrošinātu ES un eurozonas vienotu 

pārstāvību starptautiskās finanšu iestādēs 

un konferencēs; 

40. prasa nodrošināt ES un eurozonas 

labāku koordināciju un, kur tas iespējams, 

pārstāvību starptautiskās finanšu iestādēs 

un norāda, ka LESD 138. panta 2. punktā ir 

noteikts juridiskais pamats tādu pasākumu 

pieņemšanai, lai nodrošinātu ES un 

eurozonas vienotu pārstāvību starptautiskās 

iestādēs un konferencēs; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/29 

Grozījums Nr.  29 

Mercedes Bresso 

S&D grupas vārdā 

Elmar Brok 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu 

2014/2249(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

53. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

53. aicina turpināt institucionālās reformas, 

lai nodrošinātu EMS ar efektīvu, 

demokrātisku un Savienības 

institucionālajā sistēmā integrētu 

ekonomikas pārvaldību ar uzlabotām 

spējām, saskaņā ar kuru Komisija darbojas 

kā izpildvara un Parlaments un Padome kā 

likumdevēji; 

53. aicina turpināt institucionālās reformas, 

lai padarītu EMS efektīvāku un 

demokrātiskāku, un ar uzlabotām spējām 

integrētu to Savienības institucionālajā 

sistēmā, saskaņā ar kuru Komisija darbojas 

kā izpildvara un Parlaments un Padome kā 

likumdevēji; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/30 

Grozījums Nr.  30 

Mercedes Bresso 

S&D grupas vārdā 

Elmar Brok 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu 

2014/2249(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

58. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

58. aicina izveidot sistēmu regulētai valsts 

maksātnespējas procedūrai, lai 

nodrošinātu atbilstību starp LESD 

125. pantu un pastāvošajiem stabilizācijas 

instrumentiem, piemēram, ESM; 

svītrots 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/31 

Grozījums Nr.  31 

Mercedes Bresso 

S&D grupas vārdā 

Elmar Brok 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu 

2014/2249(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

61. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

61. atgādina, ka ekonomiskā dialoga 

mehānismi jau pastāv, jo īpaši saistībā ar 

sešu tiesību aktu kopumu un divu tiesību 

aktu kopumu izveidotais ekonomiskais 

dialogs; uzskata, ka tas ir efektīvs 

instruments, kas ļauj Parlamentam 

nodrošināt daudz būtiskāku lomu sarunās 

Eiropas pusgada ietvaros ar mērķi uzlabot 

dialogu starp Parlamentu, Padomi, 

Komisiju un Eurogrupu, un ierosina 

oficiāli noteikt Parlamenta kontroles 

funkcijas attiecībā uz Eiropas pusgadu ar 

iestāžu nolīgumu (IIA); uzsver, ka Eiropas 

pusgada procesa demokrātisko leģitimitāti 

būtu jāstiprina ar iestāžu nolīgumu, kas 

Parlamentam un Padomei ļautu 

iesaistīties ekonomikas politikas vispārējo 

pamatnostādņu un nodarbinātības 

pamatnostādņu veidošanā, tādējādi 

nodrošinot jēgpilnu un regulāru 

parlamentāro kontroli pār šo procesu; 

šajā sakarībā uzsver, ka Komisija varētu 

apņemties nosūtīt Parlamentam ieteikumu 

projektus attiecībā uz Eiropas pusgadu vēl 

pirms to pieņemšanas; turklāt uzskata, ka 

informācija attiecībā uz sarunām par 

makroekonomikas korekciju programmām 

un uzraudzību principā nebūtu jānosaka par 

konfidenciālu; turklāt atzinīgi vērtē un 

61. atgādina, ka ekonomiskā dialoga 

mehānismi jau pastāv, jo īpaši saistībā ar 

sešu tiesību aktu kopumu un divu tiesību 

aktu kopumu izveidotais ekonomiskais 

dialogs; uzskata, ka tas ir efektīvs 

instruments, kas ļauj Parlamentam 

nodrošināt daudz būtiskāku lomu sarunās 

Eiropas pusgada ietvaros ar mērķi uzlabot 

dialogu starp Parlamentu, Padomi, 

Komisiju un Eurogrupu, un ierosina 

oficiāli noteikt Parlamenta kontroles 

funkcijas attiecībā uz Eiropas pusgadu ar 

iestāžu nolīgumu (IIA), ko Parlaments jau 

vairākkārt aicinājis izdarīt; turklāt atzinīgi 

vērtē un atbalsta valstu parlamentu iesaisti 

valstu līmenī un sadarbību starp valstu 

parlamentiem un Eiropas Parlamentu 

saistībā ar Eiropas pusgadu un ekonomikas 

pārvaldību kopumā, piemēram, izmantojot 

t.s. Eiropas Parlamentāro nedēļu un 

13. panta konferenci; turklāt uzskata, ka 

varētu uzlabot sociālo partneru iesaistīšanu 

Eiropas pusgada procesā; 
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atbalsta valstu parlamentu iesaisti valstu 

līmenī un sadarbību starp valstu 

parlamentiem un Eiropas Parlamentu 

saistībā ar Eiropas pusgadu un ekonomikas 

pārvaldību kopumā, piemēram, izmantojot 

t.s. Eiropas Parlamentāro nedēļu un 

13. panta konferenci; turklāt uzskata, ka 

varētu uzlabot sociālo partneru iesaistīšanu 

Eiropas pusgada procesā; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/32 

Grozījums Nr.  32 

Mercedes Bresso 

S&D grupas vārdā 

Elmar Brok 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu 

2014/2249(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

62. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

62. uzskata, ka pirms Eiropadomes 

pavasara sanāksmes ir jāveic vispārējs 

novērtējums par budžeta stāvokli un 

perspektīvām gan ES un eurozonā 

kopumā, gan arī atsevišķās eurozonas 

dalībvalstīs un visās fiskālā pakta 

dalībvalstīs, vienlaikus nodrošinot, ka 

ikvienai dalībvalstij ir pienākums ievērot 

sešu tiesību aktu kopuma un divu tiesību 

aktu kopuma prasības; 

svītrots 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/33 

Grozījums Nr.  33 

Mercedes Bresso 

S&D grupas vārdā 

Elmar Brok 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu 

2014/2249(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

65. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

65. ar interesi gaida ziņojumu, ko izstrādā 

Augsta līmeņa darba grupa pašu resursu 

jautājumos; vēlas atgriezties pie līgumu 

burta un gara un pašreizējo uz nacionālā 

kopienākuma (NKI) iemaksām balstīto 

sistēmu nomainīt ar sistēmu, kura balstās 

uz ES patiesiem pašu resursiem un, 

iespējams, eurozonas budžetu, attiecībā uz 

kura veidošanu izteikti vairāki 

ierosinājumi, piemēram, reformēts 

pievienotās vērtības nodoklis (PVN), 

finanšu darījumu nodoklis (FDN), 

oglekļa dioksīda nodoklis, daļa no kopējās 

konsolidētās uzņēmumu ienākuma 

nodokļa bāzes, Eiropas īpašuma nodoklis 

un ieņēmumi no citiem avotiem, 

piemēram, emisijas kvotu tirdzniecības 

sistēmas vai ECB peļņas; 

65. atzinīgi vērtē Augsta līmeņa darba 

grupas pašu resursu jautājumos ziņojumu; 

vēlas atgriezties pie līgumu burta un gara 

un pašreizējo uz nacionālā kopienākuma 

(NKI) iemaksām balstīto sistēmu  nomainīt 

ar sistēmu, kura balstās uz ES patiesiem 

pašu resursiem un, iespējams, eurozonas 

budžetu, attiecībā uz kura veidošanu 

izteikti vairāki ierosinājumi; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/34 

Grozījums Nr.  34 

Mercedes Bresso 

S&D grupas vārdā 

Elmar Brok 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu 

2014/2249(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

67. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

67. ierosina ieviest eurozonas budžetu, 

kura ieņēmumi nāktu no dalībvalstīm, 

kuru naudas vienība ir euro, un šie 

ieņēmumi saskaņā ar 21. pantu Regulā 

(ES, Euratom) Nr. 966/2012 tiktu piešķirti 

vienīgi izdevumiem dalībvalstī, kuras 

valūta ir euro; uzskata, ka šādiem 

ieņēmumiem ir nepieciešams ieviest jaunu 

pašu resursu, ko finansētu tās dalībvalstis, 

kuru naudas vienība ir euro; atgādina, ka 

uz piešķirtajiem ieņēmumiem saskaņā ar 

21. pantu Regulā (ES, Euratom) 

Nr. 966/2012 neattiecas DFS regula vai 

tajā noteiktie maksimālie apjomi; 

svītrots 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/35 

Grozījums Nr.  35 

Mercedes Bresso 

S&D grupas vārdā 

Elmar Brok 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu 

2014/2249(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

71. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

71. pieņem zināšanai dažādos 

priekšlikumus par eurozonas budžeta 

spējas izveidošanu; norāda, ka ar šiem 

priekšlikumiem šai spējai piešķirtas 

dažādas funkcijas un tai var būt dažādi 

veidi (piemēram, konverģences 

instruments, kas sniedz ar nosacījumiem 

saistītu atbalstu strukturālām reformām, 

vai arī satricinājumu amortizācijas 

mehānisms); atgādina, ka Parlaments ir 

uzstājis, ka šāda spēja būtu jāizstrādā ES 

sistēmas ietvaros; 

71. pieņem zināšanai dažādos 

priekšlikumus par eurozonas budžeta 

spējas izveidošanu; norāda, ka ar šiem 

priekšlikumiem šai spējai piešķirtas 

dažādas funkcijas un tai var būt dažādi 

veidi; atgādina, ka Parlaments ir uzstājis, 

ka šāda spēja būtu jāizstrādā ES sistēmas 

ietvaros; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/36 

Grozījums Nr.  36 

Mercedes Bresso 

S&D grupas vārdā 

Elmar Brok 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu 

2014/2249(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

73. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

73. atgādina par Eiropas uzraudzības 

iestāžu un banku savienības izveidi; 

aicina turpināt darbu jautājumā par valsts 

parādu un turpināt palielināt EMS 

noturību ekonomikas satricinājumu 

gadījumā un saistībā ar spekulatīvām 

darbībām valstu obligāciju tirgos; prasa 

īstenot politiku asimetrisku satricinājumu 

absorbēšanai un konverģences starp 

dalībvalstīm veicināšanai, vienlaikus 

novēršot pastāvīgus fiskālos pārvedumus 

saskaņā ar LESD 136. pantu un 

125. panta 3. punktu; 

svītrots 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/37 

Grozījums Nr.  37 

Mercedes Bresso 

S&D grupas vārdā 

Elmar Brok 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu 

2014/2249(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

74. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

74. atkārtoti uzsver atbalstu Eiropas 

Stabilizācijas mehānisma integrēšanai 

Savienības tiesiskajā regulējumā ar 

nosacījumu, ka Eiropas Parlamentam tiek 

piešķirtas pienācīgas kontroles pilnvaras;

  

74. atkārtoti uzsver atbalstu Eiropas 

Stabilizācijas mehānisma integrēšanai 

Savienības tiesiskajā regulējumā ar 

nosacījumu, ka ir pienācīga demokrātiskā 

pārskatatbildība;  

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/38 

Grozījums Nr.  38 

Mercedes Bresso 

S&D grupas vārdā 

Elmar Brok 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu 

2014/2249(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

95. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

95. uzsver, ka ir jāgarantē darba ņēmēju 

tiesības, it īpaši tad, kad viņi izmanto savas 

tiesības uz mobilitāti, kā arī viņu sociālās 

tiesības, pilnībā izmantojot attiecīgos 

juridiskos instrumentus, kas paredzēti IV, 

IX un X sadaļā un saskaņā ar ES 

Pamattiesību hartu, lai nodrošinātu stabilu 

sociālo pamatu Savienībā; šajā sakarībā jo 

īpaši norāda uz tiesībām, kas izriet no 

Direktīvas 2004/38/EK par Savienības 

pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām 

brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu 

teritorijā, 

95. uzsver, ka ir jāgarantē darba ņēmēju 

tiesības, it īpaši tad, kad viņi izmanto savas 

tiesības uz mobilitāti, kā arī viņu sociālās 

tiesības, pilnībā izmantojot attiecīgos 

juridiskos instrumentus, kas paredzēti IV, 

IX un X sadaļā un saskaņā ar ES 

Pamattiesību hartu, lai nodrošinātu stabilu 

sociālo pamatu Savienībā; šajā sakarībā jo 

īpaši norāda uz tiesībām, kas izriet no 

Direktīvas 2004/38/EK par Savienības 

pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām 

brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu 

teritorijā un no Regulas (ES) 

Nr. 492/2011 par darba ņēmēju brīvu 

pārvietošanos Savienībā; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/39 

Grozījums Nr.  39 

Mercedes Bresso 

S&D grupas vārdā 

Elmar Brok 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu 

2014/2249(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

97. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

97. norāda, cik svarīgi ir veicināt ideju par 

minimālo algu, ko nosaka katra dalībvalsts, 

un izpētīt iespējas par minimālo 

bezdarbnieku pabalsta sistēmu, kam 

vajadzīgi kopīgi noteikumi un nosacījumi 

ES darba tirgū, un ierosina, ka saskaņā ar 

pašreizējiem Līguma noteikumiem varētu 

pieņemt darba ņēmēju mobilitātes 

direktīvu, lai samazinātu tiem joprojām 

pastāvošās barjeras; 

97. norāda, cik svarīgi ir veicināt ideju par 

minimālo algu, ko nosaka katra dalībvalsts; 

konstatē, ka, pētot iespējas par minimālo 

bezdarbnieku pabalsta sistēmu, būtu 

vajadzīgi kopīgi noteikumi un nosacījumi 

ES darba tirgū, un ierosina, ka saskaņā ar 

pašreizējiem Līguma noteikumiem varētu 

pieņemt tiesību akta priekšlikumu, lai 

samazinātu darba ņēmējiem joprojām 

pastāvošās barjeras; 

Or. en 

 

 


