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21.2.2018 A8-0025/27 

Grozījums Nr.  27 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0025/2018 

Frank Engel 

Gada ziņojums par pamattiesību stāvokli ES 2016. gadā 

2017/2125(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6.a atsauce (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 – ņemot vērā Eiropas Padomes 

Parlamentārās asamblejas attiecīgās 

rezolūcijas, 

Or. en 



 

AM\1146496LV.docx  PE616.048v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

21.2.2018 A8-0025/28 

Grozījums Nr.  28 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0025/2018 

Frank Engel 

Gada ziņojums par pamattiesību stāvokli ES 2016. gadā 

2017/2125(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

U.a apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Ua. tā kā Eiropas Parlaments savas 

2007. gada 4. septembra rezolūcijas par 

ieteikuma tiesību instrumentu 

izmantošanas institucionālo un juridisko 

ietekmi 15. punktā norāda, ka „Iestāžu 

nolīgumi var izraisīt tiesiskas sekas tikai 

attiecībā uz ES iestādēm un ka tie nav 

uzskatāmi par ieteikuma tiesībām, kas 

rada juridiskas sekas attiecībā uz trešām 

personām (proti, atsevišķām 

dalībvalstīm)” (2007/2028(INI)); 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/29 

Grozījums Nr.  29 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0025/2018 

Frank Engel 

Gada ziņojums par pamattiesību stāvokli ES 2016. gadā 

2017/2125(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

U.b apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Ub. tā kā dalībvalstu patvēruma 

meklētāju uzņemšanas centros izmitinātie 

bēgļi kristieši cieš no saskaņā ar šariata 

likumu dzīvojošo fanātisko musulmaņu 

uzbrukumiem un tā kā viņiem minētie 

musulmaņi izsaka pat nāves draudus; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/30 

Grozījums Nr.  30 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0025/2018 

Frank Engel 

Gada ziņojums par pamattiesību stāvokli ES 2016. gadā 

2017/2125(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

U.c apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Uc. tā kā LES 4. panta 2. punktā ir 

teikts, ka „Savienība respektē dalībvalstu 

vienlīdzību saistībā ar Līgumiem, kā arī to 

nacionālo identitāti, kas raksturīga to 

politiskajām un konstitucionālajām 

pamatstruktūrām, tostarp reģionālajām 

un vietējām pašvaldībām. Tā respektē 

valstu galvenās funkcijas, tostarp 

nodrošinot valsts teritoriālo integritāti, 

uzturot likumību un kārtību un 

aizsargājot valsts drošību. Jo īpaši valsts 

drošība paliek vienīgi katras dalībvalsts 

atbildībā.”; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/31 

Grozījums Nr.  31 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0025/2018 

Frank Engel 

Gada ziņojums par pamattiesību stāvokli ES 2016. gadā 

2017/2125(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. norāda, ka ne valstu suverenitāte, 

ne subsidiaritāte nevar pamatot vai 

attaisnot dalībvalsts sistemātisku 

atkāpšanos no pārvaldības principiem, kuri 

ir ES Līgumu ievadpantu pamatā un 

kuriem visas dalībvalstis ir brīvprātīgi 

piekritušas, apņemoties tos ievērot; 

1. norāda, ka ne valstu suverenitāte, 

ne subsidiaritāte nevar pamatot vai 

attaisnot dalībvalsts sistemātisku 

atkāpšanos no pārvaldības principiem, kuri 

ir ES Līgumu ievadpantu pamatā un 

kuriem visas dalībvalstis ir brīvprātīgi 

piekritušas, apņemoties tos ievērot; 

apgalvo, ka pamatvērtību un 

pamatprincipu noteikšana ir dzīvs un 

nemitīgs process un ka tas būtu jāīsteno, 

pamatojoties uz cilvēka cieņu, ņemot vērā 

katras dalībvalsts sabiedrības īpašo etosu; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/32 

Grozījums Nr.  32 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0025/2018 

Frank Engel 

Gada ziņojums par pamattiesību stāvokli ES 2016. gadā 

2017/2125(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 1.a uzsver nepieciešamību izvairīties 

no vienpusīgas diskriminācijas aizlieguma 

principa interpretācijas un noraida 

mēģinājumu piešķirt Pamattiesību hartas 

21. pantam prioritāru nozīmi, salīdzinot 

ar citām (ne mazāk nozīmīgām) tajā 

ietvertām normām; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/33 

Grozījums Nr.  33 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0025/2018 

Frank Engel 

Gada ziņojums par pamattiesību stāvokli ES 2016. gadā 

2017/2125(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 1.b atgādina, ka LESD 67. pantā ir 

paredzēts, ka „Savienība veido brīvības, 

drošības un tiesiskuma telpu, ievērojot 

pamattiesības un dalībvalstu atšķirīgās 

tiesību sistēmas un tradīcijas”; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/34 

Grozījums Nr.  34 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0025/2018 

Frank Engel 

Gada ziņojums par pamattiesību stāvokli ES 2016. gadā 

2017/2125(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.c punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 1.c atgādina, ka LES 4. panta 

2. punktā ir teikts, ka „Savienība respektē 

dalībvalstu vienlīdzību saistībā ar 

Līgumiem, kā arī to nacionālo identitāti, 

kas raksturīga to politiskajām un 

konstitucionālajām pamatstruktūrām, 

tostarp reģionālajām un vietējām 

pašvaldībām. Tā respektē valstu galvenās 

funkcijas, tostarp nodrošinot valsts 

teritoriālo integritāti, uzturot likumību un 

kārtību un aizsargājot valsts drošību. Jo 

īpaši valsts drošība paliek vienīgi katras 

dalībvalsts atbildībā.”; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/35 

Grozījums Nr.  35 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0025/2018 

Frank Engel 

Gada ziņojums par pamattiesību stāvokli ES 2016. gadā 

2017/2125(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. konstatē, ka tas, kā dalībvalstis 

ievēro Kopenhāgenas kritērijus laikā, kad 

tās pievienojās ES, ir nemitīgi jāuzrauga un 

ka par šo jautājumu ir jārīko pastāvīgs 

dialogs gan Parlamentā, gan Komisijā, gan 

Padomē, gan šo iestāžu starpā; 

2. konstatē, ka tas, kā dalībvalstis 

ievēro Kopenhāgenas kritērijus laikā, kad 

tās pievienojās ES, ir nemitīgi jāuzrauga un 

ka par šo jautājumu ir jārīko pastāvīgs 

dialogs gan Parlamentā, gan Komisijā, gan 

Padomē, gan šo iestāžu starpā; konstatē, ka 

ir jāuzdod plašāks jautājums, vai ES 

iestādes, jo īpaši Parlaments un Komisija, 

vispār ir tiesīgas prasīt, lai dalībvalstis 

veic papildu pienākumu ietekmes 

novērtējumus, vienlaikus īstenojot 

Kopenhāgenas kritērijus un ES 

pamattiesību aktus; 

Or. en 

 

 


