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12.3.2018 A8-0062/1 

Grozījums Nr.  1 

Daniele Viotti 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 

2017/2286(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Virsraksts pirms 3. punkta 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

ES 2019. gada budžeta galvenās 

prioritātes 

Ilgtspējīga nākotne 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/2 

Grozījums Nr.  2 

Daniele Viotti 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 

2017/2286(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. uzskata, ka ES 2019. gada budžeta 

prioritātēm vajadzētu būt izaugsmei, 

inovācijai, konkurētspējai, cīņai pret 

klimata pārmaiņām, pārejai uz atjaunojamo 

energoresursu enerģijas izmantošanu, 

migrācijai un drošībai; 

4. uzskata, ka ES 2019. gada budžeta 

prioritātēm vajadzētu būt izaugsmei, 

inovācijai, konkurētspējai, drošībai, cīņai 

pret klimata pārmaiņām, pārejai uz 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

izmantošanu un migrācijai; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/3 

Grozījums Nr.  3 

Daniele Viotti 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 

2017/2286(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

33. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

33. uzskata, ka ES aģentūrām, 

programmām un politikas virzieniem, kas 

nodrošina vai ir saistīti ar migrācijas un 

bēgļu plūsmu pārvaldību un robežkontroli, 

būtu jāpiešķir atbilstoši finanšu resursi un 

cilvēkresursi pašreizējās bēgļu krīzes 

novēršanai, saistībā ar kuru arī no 

dalībvalstīm tiek gaidīta atbildības 

uzņemšanās saskaņā ar sloga sadales 

principu un Ženēvas konvencijām; pauž 

pārliecību, ka ES, lai rastu ilgtermiņa 

risinājumu, būtu jāapliecina arī ārēja 

solidaritāte, veicinot mieram un labklājībai 

labvēlīgus apstākļus izcelsmes valstīs, šajā 

nolūkā lielāku uzmanību pievēršot 

investīcijām un attīstības politikai un īpaši 

izmantojot Eiropas Fondu ilgtspējīgai 

attīstībai (EFIA), attīstības sadarbības 

instrumentu (ASI) un humānās palīdzības 

instrumentu; atzīst attīstības politikas 

nozīmi un īpašo vērtību, ko pastiprina tādas 

prioritātes kā nabadzības izskaušana, 

izglītība, veselības aprūpe un ekonomikas 

attīstība; uzsver, ka ir jāatbalsta ANO 

Palīdzības un darba aģentūras darbības un 

programmas; uzsver, ka viens no 

nosacījumiem stabilitātes un labklājības 

saglabāšanai Eiropas Savienībā ir ES 

kaimiņreģiona stabilitāte; tāpēc aicina 

Komisiju nodrošināt, ka par prioritāti tiek 

uzskatītas investīcijas ES kaimiņreģionā, 

33. uzskata, ka ES aģentūrām, 

programmām un politikas virzieniem, kas 

nodrošina vai ir saistīti ar migrācijas un 

bēgļu plūsmu pārvaldību un robežkontroli, 

būtu jāpiešķir atbilstoši finanšu resursi un 

cilvēkresursi pašreizējās bēgļu krīzes 

novēršanai, saistībā ar kuru arī no 

dalībvalstīm tiek gaidīta atbildības 

uzņemšanās saskaņā ar sloga sadales 

principu un Ženēvas konvencijām; pauž 

pārliecību, ka ES, lai rastu ilgtermiņa 

risinājumu, būtu jāapliecina arī ārēja 

solidaritāte, veicinot mieram un labklājībai 

labvēlīgus apstākļus izcelsmes valstīs, šajā 

nolūkā lielāku uzmanību pievēršot 

investīcijām un attīstības politikai un īpaši 

izmantojot Eiropas Fondu ilgtspējīgai 

attīstībai (EFIA), attīstības sadarbības 

instrumentu (ASI) un humānās palīdzības 

instrumentu; atzīst attīstības politikas 

nozīmi un īpašo vērtību, ko pastiprina tādas 

prioritātes kā nabadzības izskaušana, 

izglītība, veselības aprūpe un ekonomikas 

attīstība; uzsver, ka ir jāatbalsta ANO 

Palīdzības un darba aģentūras darbības un 

programmas; uzsver, ka viens no 

nosacījumiem stabilitātes un labklājības 

saglabāšanai Eiropas Savienībā ir ES 

kaimiņreģiona stabilitāte; tāpēc aicina 

Komisiju nodrošināt, ka par prioritāti tiek 

uzskatītas investīcijas ES kaimiņreģionā, 
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lai atbalstītu centienus risināt galvenās 

problēmas, ar kurām saskaras šis reģions, 

tādas kā migrācija, bēgļu problēmas, 

attīstība dienvidu kaimiņreģionā un 

nestabilitāte austrumu kaimiņreģionā, ko 

daļēji nosaka Krievijas ārpolitika, kura 

neatbilst starptautiskajām tiesībām un 

demokrātijas un cilvēktiesību standartiem; 

uzsver, ka jaunās politiskās prioritātes un 

nākamie ES risināmie jautājumi, 

piemēram, drošība un aizsardzība, būtu 

jāfinansē ar jaunām apropriācijām, nevis 

samazinot līdzekļus pašreizējiem politikas 

virzieniem un programmām, kas ir gan 

sekmīgas, gan svarīgas, piemēram, 

attīstība un humānā palīdzība un 

kaimiņattiecību politika; turklāt uzsver, ka 

drošības un attīstības politika savstarpēji 

ietekmē viena otru un ka drošība ir svarīgs 

funkcionētspējīgas valsts izveides 

nosacījums; 

lai atbalstītu centienus risināt galvenās 

problēmas, ar kurām saskaras šis reģions, 

tādas kā migrācija, bēgļu problēmas, 

attīstība dienvidu kaimiņreģionā un 

nestabilitāte austrumu kaimiņreģionā, ko 

daļēji nosaka Krievijas ārpolitika, kura 

neatbilst starptautiskajām tiesībām un 

demokrātijas un cilvēktiesību standartiem; 

uzsver, ka jaunās politiskās prioritātes un 

nākamie ES risināmie jautājumi, 

piemēram, drošība un aizsardzība, būtu 

jāfinansē ar jaunām apropriācijām, nevis 

samazinot līdzekļus pašreizējiem politikas 

virzieniem un programmām, piemēram, 

attīstībai un humānajai palīdzībai un 

kaimiņattiecību politikai; turklāt uzsver, ka 

drošības un attīstības politika savstarpēji 

ietekmē viena otru un ka drošība ir svarīgs 

funkcionētspējīgas valsts izveides 

nosacījums; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/4 

Grozījums Nr.  4 

Daniele Viotti 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 

2017/2286(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

33. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

33. uzskata, ka ES aģentūrām, 

programmām un politikas virzieniem, kas 

nodrošina vai ir saistīti ar migrācijas un 

bēgļu plūsmu pārvaldību un robežkontroli, 

būtu jāpiešķir atbilstoši finanšu resursi un 

cilvēkresursi pašreizējās bēgļu krīzes 

novēršanai, saistībā ar kuru arī no 

dalībvalstīm tiek gaidīta atbildības 

uzņemšanās saskaņā ar sloga sadales 

principu un Ženēvas konvencijām; pauž 

pārliecību, ka ES, lai rastu ilgtermiņa 

risinājumu, būtu jāapliecina arī ārēja 

solidaritāte, veicinot mieram un labklājībai 

labvēlīgus apstākļus izcelsmes valstīs, šajā 

nolūkā lielāku uzmanību pievēršot 

investīcijām un attīstības politikai un īpaši 

izmantojot Eiropas Fondu ilgtspējīgai 

attīstībai (EFIA), attīstības sadarbības 

instrumentu (ASI) un humānās palīdzības 

instrumentu; atzīst attīstības politikas 

nozīmi un īpašo vērtību, ko pastiprina tādas 

prioritātes kā nabadzības izskaušana, 

izglītība, veselības aprūpe un ekonomikas 

attīstība; uzsver, ka ir jāatbalsta ANO 

Palīdzības un darba aģentūras darbības un 

programmas; uzsver, ka viens no 

nosacījumiem stabilitātes un labklājības 

saglabāšanai Eiropas Savienībā ir ES 

kaimiņreģiona stabilitāte; tāpēc aicina 

Komisiju nodrošināt, ka par prioritāti tiek 

uzskatītas investīcijas ES kaimiņreģionā, 

33. uzskata, ka ES aģentūrām, 

programmām un politikas virzieniem, kas 

nodrošina vai ir saistīti ar migrācijas un 

bēgļu plūsmu pārvaldību un robežkontroli, 

būtu jāpiešķir atbilstoši finanšu resursi un 

cilvēkresursi pašreizējās bēgļu krīzes 

novēršanai, saistībā ar kuru arī no 

dalībvalstīm tiek gaidīta atbildības 

uzņemšanās saskaņā ar sloga sadales 

principu un Ženēvas konvencijām; pauž 

pārliecību, ka ES, lai rastu ilgtermiņa 

risinājumu, būtu jāapliecina arī ārēja 

solidaritāte, veicinot mieram un labklājībai 

labvēlīgus apstākļus izcelsmes valstīs, šajā 

nolūkā lielāku uzmanību pievēršot 

investīcijām un attīstības politikai un īpaši 

izmantojot Eiropas Fondu ilgtspējīgai 

attīstībai (EFIA), attīstības sadarbības 

instrumentu (ASI) un humānās palīdzības 

instrumentu; atzīst attīstības politikas 

nozīmi un īpašo vērtību, ko pastiprina tādas 

prioritātes kā nabadzības izskaušana, 

izglītība, veselības aprūpe un ekonomikas 

attīstība; uzsver, ka ir jāatbalsta ANO 

Palīdzības un darba aģentūras darbības un 

programmas; uzsver, ka viens no 

nosacījumiem stabilitātes un labklājības 

saglabāšanai Eiropas Savienībā ir ES 

kaimiņreģiona stabilitāte; tāpēc aicina 

Komisiju nodrošināt, ka par prioritāti tiek 

uzskatītas investīcijas ES kaimiņreģionā, 
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lai atbalstītu centienus risināt galvenās 

problēmas, ar kurām saskaras šis reģions, 

tādas kā migrācija, bēgļu problēmas, 

attīstība dienvidu kaimiņreģionā un 

nestabilitāte austrumu kaimiņreģionā, ko 

daļēji nosaka Krievijas ārpolitika, kura 

neatbilst starptautiskajām tiesībām un 

demokrātijas un cilvēktiesību standartiem; 

uzsver, ka jaunās politiskās prioritātes un 

nākamie ES risināmie jautājumi, 

piemēram, drošība un aizsardzība, būtu 

jāfinansē ar jaunām apropriācijām, nevis 

samazinot līdzekļus pašreizējiem politikas 

virzieniem un programmām, kas ir gan 

sekmīgas, gan svarīgas, piemēram, attīstība 

un humānā palīdzība un kaimiņattiecību 

politika; turklāt uzsver, ka drošības un 

attīstības politika savstarpēji ietekmē viena 

otru un ka drošība ir svarīgs 

funkcionētspējīgas valsts izveides 

nosacījums; 

lai atbalstītu centienus risināt galvenās 

problēmas, ar kurām saskaras šis reģions, 

tādas kā migrācija, bēgļu problēmas, 

attīstība dienvidu kaimiņreģionā un 

nestabilitāte austrumu kaimiņreģionā, ko 

daļēji nosaka Krievijas ārpolitika, kura 

neatbilst starptautiskajām tiesībām un 

demokrātijas un cilvēktiesību standartiem; 

uzsver, ka jaunās politiskās prioritātes un 

nākamie ES risināmie jautājumi, 

piemēram, drošība un aizsardzība, būtu 

jāfinansē ar jaunām apropriācijām, nevis 

samazinot līdzekļus pašreizējiem politikas 

virzieniem un programmām, kas ir gan 

sekmīgas, gan svarīgas, piemēram, attīstība 

un humānā palīdzība un kaimiņattiecību 

politika; turklāt uzsver, ka drošības un 

attīstības politika savstarpēji ietekmē viena 

otru un ka abas šīs politikas ir svarīgi 

nosacījumi, lai izveidotu 

funkcionētspējīgu valsti, kā arī 
funkcionētspējīgas, korupcijas neskartas 

administratīvās struktūras un minimālos 

standartus sociālajā, veselības un 

ekonomikas jomā; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/5 

Grozījums Nr.  5 

Daniele Viotti 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 

2017/2286(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

33. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

33. uzskata, ka ES aģentūrām, 

programmām un politikas virzieniem, kas 

nodrošina vai ir saistīti ar migrācijas un 

bēgļu plūsmu pārvaldību un robežkontroli, 

būtu jāpiešķir atbilstoši finanšu resursi un 

cilvēkresursi pašreizējās bēgļu krīzes 

novēršanai, saistībā ar kuru arī no 

dalībvalstīm tiek gaidīta atbildības 

uzņemšanās saskaņā ar sloga sadales 

principu un Ženēvas konvencijām; pauž 

pārliecību, ka ES, lai rastu ilgtermiņa 

risinājumu, būtu jāapliecina arī ārēja 

solidaritāte, veicinot mieram un labklājībai 

labvēlīgus apstākļus izcelsmes valstīs, šajā 

nolūkā lielāku uzmanību pievēršot 

investīcijām un attīstības politikai un īpaši 

izmantojot Eiropas Fondu ilgtspējīgai 

attīstībai (EFIA), attīstības sadarbības 

instrumentu (ASI) un humānās palīdzības 

instrumentu; atzīst attīstības politikas 

nozīmi un īpašo vērtību, ko pastiprina tādas 

prioritātes kā nabadzības izskaušana, 

izglītība, veselības aprūpe un ekonomikas 

attīstība; uzsver, ka ir jāatbalsta ANO 

Palīdzības un darba aģentūras darbības un 

programmas; uzsver, ka viens no 

nosacījumiem stabilitātes un labklājības 

saglabāšanai Eiropas Savienībā ir ES 

kaimiņreģiona stabilitāte; tāpēc aicina 

Komisiju nodrošināt, ka par prioritāti tiek 

uzskatītas investīcijas ES kaimiņreģionā, 

33. uzskata, ka ES aģentūrām, 

programmām un politikas virzieniem, kas 

nodrošina vai ir saistīti ar migrācijas un 

bēgļu plūsmu pārvaldību un robežkontroli, 

būtu jāpiešķir atbilstoši finanšu resursi un 

cilvēkresursi pašreizējās bēgļu krīzes 

novēršanai, saistībā ar kuru arī no 

dalībvalstīm tiek gaidīta atbildības 

uzņemšanās saskaņā ar sloga sadales 

principu un Ženēvas konvencijām; pauž 

pārliecību, ka ES, lai rastu ilgtermiņa 

risinājumu, būtu jāapliecina arī ārēja 

solidaritāte, veicinot mieram un labklājībai 

labvēlīgus apstākļus izcelsmes valstīs, šajā 

nolūkā lielāku uzmanību pievēršot 

investīcijām un attīstības politikai un īpaši 

izmantojot Eiropas Fondu ilgtspējīgai 

attīstībai (EFIA), attīstības sadarbības 

instrumentu (ASI) un humānās palīdzības 

instrumentu; atzīst attīstības politikas 

nozīmi un īpašo vērtību, ko pastiprina tādas 

prioritātes kā nabadzības izskaušana, 

izglītība, veselības aprūpe un ekonomikas 

attīstība; uzsver, ka ir jāatbalsta UNRWA 

darbības un programmas; uzsver, ka viens 

no nosacījumiem stabilitātes un labklājības 

saglabāšanai Eiropas Savienībā ir ES 

kaimiņreģiona stabilitāte; tāpēc aicina 

Komisiju nodrošināt, ka par prioritāti tiek 

uzskatītas investīcijas ES kaimiņreģionā, 

lai atbalstītu centienus risināt galvenās 
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lai atbalstītu centienus risināt galvenās 

problēmas, ar kurām saskaras šis reģions, 

tādas kā migrācija, bēgļu problēmas, 

attīstība dienvidu kaimiņreģionā un 

nestabilitāte austrumu kaimiņreģionā, ko 

daļēji nosaka Krievijas ārpolitika, kura 

neatbilst starptautiskajām tiesībām un 

demokrātijas un cilvēktiesību standartiem; 

uzsver, ka jaunās politiskās prioritātes un 

nākamie ES risināmie jautājumi, 

piemēram, drošība un aizsardzība, būtu 

jāfinansē ar jaunām apropriācijām, nevis 

samazinot līdzekļus pašreizējiem politikas 

virzieniem un programmām, kas ir gan 

sekmīgas, gan svarīgas, piemēram, attīstība 

un humānā palīdzība un kaimiņattiecību 

politika; turklāt uzsver, ka drošības un 

attīstības politika savstarpēji ietekmē viena 

otru un ka drošība ir svarīgs 

funkcionētspējīgas valsts izveides 

nosacījums; 

problēmas, ar kurām saskaras šis reģions, 

tādas kā migrācija, bēgļu problēmas, 

attīstība dienvidu kaimiņreģionā un 

nestabilitāte austrumu kaimiņreģionā, ko 

daļēji nosaka Krievijas ārpolitika, kura 

neatbilst starptautiskajām tiesībām un 

demokrātijas un cilvēktiesību standartiem; 

uzsver, ka jaunās politiskās prioritātes un 

nākamie ES risināmie jautājumi, 

piemēram, drošība un aizsardzība, būtu 

jāfinansē ar jaunām apropriācijām, nevis 

samazinot līdzekļus pašreizējiem politikas 

virzieniem un programmām, kas ir gan 

sekmīgas, gan svarīgas, piemēram, attīstība 

un humānā palīdzība un kaimiņattiecību 

politika; turklāt uzsver, ka drošības un 

attīstības politika savstarpēji ietekmē viena 

otru un ka drošība ir svarīgs 

funkcionētspējīgas valsts izveides 

nosacījums; 

Or. en 

 

 


