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15.12.2014 B8-0350/1 

Grozījums Nr.  1 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0350/2014 

Claude Moraes 

PilsoĦu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 
ES iekšējās drošības stratēăijas atjaunošana 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ca apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Ca. tā kā drošības politikai nevajadzētu 
koncentrēties uz represijām, bet tajā ir 
jāiekĜauj preventīva dimensija; tā kā 
uzsvars uz preventīvu politiku ir jo īpaši 
būtisks laikā, kad pieaug ekonomiskā un 
sociālā nevienlīdzība, kas nodara 
kaitējumu sociālajām tiesībām un sevišėi 
pamattiesību un pilsonisko brīvību 
īstenošanai un efektivitātei; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/2 

Grozījums Nr.  2 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0350/2014 

Claude Moraes 

PilsoĦu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 
ES iekšējās drošības stratēăijas atjaunošana 

Rezolūcijas priekšlikums 

D apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

D. tā kā būtu jāpievērš īpaša uzmanība visu 
noziegumos cietušo atbalstīšanai un 
aizsardzībai visā ES; 

D. tā kā būtu jāpievērš īpaša uzmanība visu 
noziegumos cietušo, jo īpaši no 
organizētās noziedzības un cilvēku 
kontrabandas cietušo, atbalstīšanai un 
aizsardzībai visā ES; 

 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/3 

Grozījums Nr.  3 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0350/2014 

Claude Moraes 

PilsoĦu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 
ES iekšējās drošības stratēăijas atjaunošana 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. atzinīgi vērtē to, ka tiek gatavota jauna 
IDS nākamajiem četriem gadiem; norāda, 
ka kopš pašreizējās IDS pieĦemšanas ir 
radušies jauni draudi drošībai, savukārt 
attiecībā uz citiem ir nepieciešami jauni 
politikas pasākumi; turklāt atkārtoti 
atgādina, ka pēc Lisabonas līguma stāšanās 
spēkā Eiropas Savienības Pamattiesību 
harta ir integrēta ES tiesībās; tādēĜ uzskata, 
ka pašreizējā IDS būtu rūpīgi jāizvērtē, 
jāatjaunina un jāuzlabo; 

1. pieĦem zināšanai to, ka tiek gatavota 
jauna IDS nākamajiem četriem gadiem; 
norāda, ka kopš pašreizējās IDS 
pieĦemšanas ir radušies jauni draudi 
drošībai, savukārt attiecībā uz citiem ir 
nepieciešami jauni politikas pasākumi; 
turklāt atkārtoti atgādina, ka pēc Lisabonas 
līguma stāšanās spēkā Eiropas Savienības 
Pamattiesību harta ir integrēta Savienības 
tiesībās; tādēĜ uzskata, ka pašlaik spēkā 
esošā IDS būtu rūpīgi jāizvērtē, jāatjaunina 
un jāuzlabo neatkarīgā, pārredzamā un 
atbildīgā veidā; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/4 

Grozījums Nr.  4 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0350/2014 

Claude Moraes 

PilsoĦu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 
ES iekšējās drošības stratēăijas atjaunošana 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. uzskata, ka viens no īpaši būtiskiem 
efektīvas IDS priekšnoteikumiem ir 
padziĜināta novēršamo drošības 
apdraudējumu analīze, kas būtu jāveic 
Eiropolam ciešā sadarbībā ar citām 
attiecīgām ES struktūrām un dalībvalstīm; 

2. uzskata, ka viens no īpaši būtiskiem 
efektīvas IDS priekšnoteikumiem ir 
padziĜināta drošības apdraudējumu, kuri 
jānovērš, analīze, kas būtu jāveic 
attiecīgajām ES struktūrām un 
dalībvalstīm ar NVO un pilsoniskās 
sabiedrības asociāciju līdzdalību; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/5 

Grozījums Nr.  5 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0350/2014 

Claude Moraes 

PilsoĦu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 
ES iekšējās drošības stratēăijas atjaunošana 

Rezolūcijas priekšlikums 

2.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 2.a atkārtoti pauž bažas par to, ka 
joprojām trūkst pilnīgas un visaptverošas 
drošības situācijas analīzes Eiropas 
līmenī; tādēĜ atkārtoti apstiprina, ka 
pašreizējās drošības situācijas izklāsts 
galvenokārt balstās uz subjektīviem 
pieĦēmumiem par noteiktiem drošības 
apdraudējumiem un to novērtējumu, 
pienācīgi neanalizējot situāciju visos tās 
aspektos un nepamatojoties uz konkrētiem 
un precīziem faktiem; uzskata — lai 
drošības politika būtu patiesi efektīva, tajā 
būtu jāietver arī detalizēta preventīva 
politika; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/6 

Grozījums Nr.  6 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0350/2014 

Claude Moraes 

PilsoĦu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 
ES iekšējās drošības stratēăijas atjaunošana 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. ar bažām norāda, ka strauji pieaug to 
ES valstspiederīgo skaits, kuri dodas uz 
konfliktu skartām teritorijām, lai 
pievienotos teroristiskām organizācijām 
un pēc tam atgrieztos ES teritorijā, radot 
jaunu veidu draudus ES iekšējai drošībai; 
pauž ieceri novērst šo satraucošo tendenci 
ar daudzdimensionālu pieeju, tostarp i) 
visaptveroši novēršot šīs tendences 
pamatā esošos faktorus, piemēram, 
radikalizāciju, neiecietību un 
diskrimināciju, veicinot politisko un 
reliăisko iecietību, attīstot sociālo kohēziju 
un integrāciju un atvieglojot 
reintegrāciju, ii) analizējot musināšanu uz 
terorisma aktiem, kuru pamatā ir 
ekstrēmisms un tendences iesaistīties 
teroristu organizācijās, kā arī veicot 
pretpasākumus šādai musināšanai, iii) 
saskaĦā ar atbilstīgiem tiesiskajiem 
regulējumiem nepieĜaujot un apturot 
rekrutēšanu un iesaistīšanos konfliktā, 
tostarp pašlaik notiekošo ārvalstu 
kaujinieku došanos uz konfliktu 
skartajām teritorijām, iv) apturot 
finansiālo atbalstu teroristu 
organizācijām un personām, kas vēlas 
tām pievienoties un v) vajadzības 
gadījumā īstenojot kriminālvajāšanu; 

5. atgādina — lai ES būtu uzticams 
cilvēktiesību veicināšanas dalībnieks ES 
un ārpus tās, tā sauktā "cīĦa pret 
terorismu" ir jāīsteno daudzdimensiju 
pieejas ietvaros (cīĦa pret diskrimināciju, 
politiskā un sociālā emancipācija, cīĦa 
pret nevienlīdzību utt.), pilnībā ievērojot 
pamattiesības un pilsoniskās brīvības; 
uzskata, ka jebkura šāda stratēăija būtu 
jāpakĜauj demokrātiskai un atbildīgai 
pārraudzībai gan ES, gan valstu līmenī, 
tostarp būtu skaidri jāapliecina, ka tiek 
piemēroti cīĦā pret terorismu izmantoto 
līdzekĜu un instrumentu nepieciešamības 
un proporcionalitātes principi, tiek 
ievērota nevainīguma prezumpcija un ir 
pieejamas atbilstīgas tiesības uz lietas 
izskatīšanu tiesā; 
 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/7 

Grozījums Nr.  7 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0350/2014 

Claude Moraes 

PilsoĦu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 
ES iekšējās drošības stratēăijas atjaunošana 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. norāda, ka draudi drošībai kĜuvuši 
dažādāki, starptautiskāki, daudzveidīgāki, 
un asimetriskāki, un tādēĜ nepieciešama 
ciešāka pārrobežu un struktūru savstarpējā 
sadarbība; aicina īstenot efektīvāku 
operatīvo sadarbību starp dalībvalstīm, 
plašāk izmantojot jau esošos lietderīgos 
instrumentus, piemēram, kopējas 
izmeklēšanas grupas, un nodrošināt ātrāku 
un efektīvāku apmaiĦu ar attiecīgajiem 
datiem un informāciju, ievērojot atbilstošos 
datu aizsardzības un privātuma 
aizsardzības pasākumus; šajā sakarībā 
uzsver, ka ir īpaši būtiski drīz pieĦemt 
ierosināto datu aizsardzības direktīvu, lai 
nodrošinātu visaptverošu tiesisko 
regulējumu datu apmaiĦai 
tiesībaizsardzības jomā; norāda, ka ir 
nepieciešami papildu uzticības veidošanas 
pasākumi, lai turpinātu veicināt operatīvo 
sadarbību starp dalībvalstīm; tādēĜ atbalsta 
praktiskajā darbā iesaistītajiem valstu 
speciālistiem paredzēto Eiropas izglītības 
un apmaiĦas programmu nostiprināšanu, 
lai vēl vairāk veicinātu Eiropas 
tiesībaizsardzības kultūru;  

6. norāda, ka draudi drošībai kĜuvuši 
dažādāki, starptautiskāki, daudzveidīgāki, 
un asimetriskāki, un tādēĜ nepieciešama 
ciešāka pārrobežu un struktūru savstarpējā 
sadarbība; aicina īstenot efektīvāku 
operatīvo sadarbību starp dalībvalstīm, 
plašāk izmantojot jau esošos lietderīgos 
instrumentus, piemēram, kopējas 
izmeklēšanas grupas, un nodrošināt ātrāku 
un efektīvāku apmaiĦu ar attiecīgajiem 
datiem un informāciju, pilnībā ievērojot 
datu aizsardzības un privātuma 
aizsardzības pasākumus; šajā sakarībā 
uzsver, ka ir īpaši būtiski drīz pieĦemt 
ierosināto datu aizsardzības direktīvu, lai 
nodrošinātu visaptverošu tiesisko 
regulējumu datu apmaiĦai 
tiesībaizsardzības jomā; norāda, ka ir 
nepieciešami papildu uzticības veidošanas 
pasākumi, lai turpinātu veicināt operatīvo 
sadarbību starp dalībvalstīm; tādēĜ atbalsta 
praktiskajā darbā iesaistītajiem valstu 
speciālistiem paredzēto Eiropas izglītības 
un apmaiĦas programmu nostiprināšanu;  

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/8 

Grozījums Nr.  8 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0350/2014 

Claude Moraes 

PilsoĦu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 
ES iekšējās drošības stratēăijas atjaunošana 

Rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. uzsver, ka liela nozīme ir drošības 
iekšējo un ārējo aspektu saskaĦotībai; 
uzskata, ka, pilnībā ievērojot LES 2., 3., 6. 
un 21. pantā noteiktos principus, būtu 
maksimāli jāpalielina sinerăija starp 
kopējās ārpolitikas un drošības politikas 
un tieslietu un iekšlietu (TI) līdzekĜiem, 

tostarp informācijas apmaiĦa un policijas 
un tiesu iestāžu sadarbība ar trešām 
valstīm, jo īpaši izmantojot nolīgumu par 
savstarpēju juridisko palīdzību; šajā 
sakarībā uzsver, ka visiem attiecīgajiem 
dalībniekiem, tostarp ES terorisma 
apkarošanas koordinatoram un ES 
cilvēku tirdzniecības apkarošanas 
koordinatoram būtu jāsadarbojas ciešāk, 
iekĜaujot iekšējos un ārējos aspektus; 

11. uzsver, ka IDS noteikšanā un 
īstenošanā būtu jāĦem vērā saikne starp 
drošības politikas iekšējo un ārējo 
dimensiju un ka šajās abās dimensijās 
Savienības iestādēm un aăentūrām, kas 
darbojas tieslietu un iekšlietu jomā, ir 
jāpilda sava misija, pilnībā ievērojot ES 
tiesību aktos (jo īpaši LES 2., 3., 6. un 
21. pantā) un Pamattiesību hartā ietvertās 
vērtības un principus  prasa Komisijai un 
dalībvalstīm savos iekšējās un ārējās 
politikas virzienos izpildīt pienākumu 
ievērot un veicināt pamattiesības un 
pamatbrīvības, un vērtības, un 
demokrātiskos principus, kas ir ietverti ES 
līgumos un starptautiskās konvencijās un 
nolīgumos, kurus tās ir parakstījušas un 
ratificējušas; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/9 

Grozījums Nr.  9 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0350/2014 

Claude Moraes 

PilsoĦu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 
ES iekšējās drošības stratēăijas atjaunošana 

Rezolūcijas priekšlikums 

12. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. uzsver nepieciešamību nodrošināt 
atbilstīgus finanšu resursus nolūkā 
pienācīgi īstenot IDS noteiktos 
pasākumus un jo īpaši nodrošināt, ka 
tādas ES aăentūras kā Eiropols un 
Eurojust ir pienācīgi aprīkotas, lai varētu 
veikt tām uzticētos uzdevumus; šajā 
sakarībā atzīst pētniecības un inovāciju 
iespējamo būtisko lomu terorisma un 
nopietnas un organizētās noziedzības 
apkarošanas līdzekĜu izveidē; 

12. atzīst dažādu jomu zinātniskās 
pētniecības un inovāciju būtisko lomu 
līdzekĜu izveidē, lai varētu labāk apkarot 
terorismu, nopietnu un organizēto 
noziedzību un cilvēku kontrabandu; 

Or. en 

 
 


