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7.7.2015 B8-0676/3 

Grozījums Nr.  3 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

A apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

A. tā kā Savienības iekšējās drošības 

apdraudējumi ir kļuvuši sarežģītāki, tā kā 

tiem ir hibrīda raksturs un tie ir asimetriski 

nekonvencionāli, starptautiski, dinamiski 

un grūti paredzami, tā kā tie pārsniedz 

ikvienas atsevišķas dalībvalsts spēju, un tā 

kā to dēļ vairāk kā jebkad agrāk ES ir 

jānodrošina saskanīga, visaptveroša, 

daudzlīmeņu un koordinēta reakcija, kurā 

pilnībā būtu ņemta vērā pamattiesību 

ievērošana 

A. tā kā Savienības iekšējās drošības 

apdraudējumi ir kļuvuši sarežģītāki, tā kā 

tiem ir lielāks hibrīda raksturs un tie ir 

starptautiskāki, pārsniedzot ikvienas 

atsevišķas dalībvalsts spēju, un tā kā to dēļ 

vairāk kā jebkad agrāk ES un tās 

dalībvalstīm ir jānodrošina saskanīga, 

visaptveroša, daudzlīmeņu un koordinēta 

reakcija, kurā pilnībā būtu ņemta vērā 

pamattiesību ievērošana un tiesiskas valsts 

princips; tā kā, kaut arī apdraudējuma 

raksturs ir mainījies, reakcijas uz šā 

apdraudējuma cēloņiem daudzus gadus ir 

bijušas represīvas, pat dažkārt militāras, 

un ir saasinājušas valstīs pastāvošās 

konflikta situācijas un izraisījušas 

satricinājumus tajās, jo īpaši ES tiešā 

tuvumā, pašus draudus nenovēršot; tā kā 

šī ierosinātā Programma nesatur pilnīgu 

un uzticamu minēto draudu un to cēloņu 

analīzi, ka arī tās sakarībā netiek veikts šā 

brīža pasākumu un instrumentu 

izvērtējums un tāpēc tā nav uzskatāma 

par dažādu Komisijas ierosināto operatīvo 

prioritāšu un pasākumu pienācīgu 

pamatu; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/4 

Grozījums Nr.  4 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

Aa apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 A.a tā kā Komisijas priekšlikums par 

Eiropas Drošības programmu 

laikposmam 2015.–2020. gada ir 

izstrādāts, daļēji ņemot vērā nesen 

2015. gada sākumā notikušos terora 

aktus, kuros galvenais trūkums bija 

dažādu policijas un izlūkdienestu 

sadarbības neesamība gan pašās 

dalībvalstīs, gan starp tām; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/5 

Grozījums Nr.  5 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

E apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

E. tā kā brīvība, drošība un tiesiskums ir 

mērķi, kas ir jāīsteno paralēli;  tā kā nolūkā 

nodrošināt brīvību un tiesiskumu, īstenojot 

drošības pasākumus, vienmēr ir jāievēro 

pamattiesības, piemērojot nepieciešamības 

un proporcionalitātes principu, un tā kā tie 

būtu pienācīgi jākontrolē demokrātijas 

iestādēm un par tiem jāsniedz atskaites; tā 

kā Eiropas Drošības programmā nav 

pietiekami ņemta vērā tiesiskuma 

dimensija; 

E. tā kā brīvība, drošība un tiesiskums ir 

mērķi, kas ir jāīsteno paralēli; tā kā nolūkā 

nodrošināt brīvību un tiesiskumu, īstenojot 

drošības pasākumus, vienmēr ir jāievēro 

demokrātija, tiesiskas valsts princips un 

pamattiesības, piemērojot nepieciešamības 

un proporcionalitātes principu, un tā kā tie 

būtu pienācīgi jākontrolē demokrātijas 

iestādēm un par tiem jāsniedz atskaites; tā 

kā Eiropas Drošības programmā nav 

pietiekami ņemta vērā tiesiskuma un 

profilakses dimensija; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/6 

Grozījums Nr.  6 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

F apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

F. tā kā virkne noziedzības pamatcēloņu, 

piemēram, pieaugošā nevienlīdzība, 

nabadzība un rasu un ksenofobiskā 

vardarbība nevar tikt risināta tikai ar 

drošības pasākumu palīdzību, bet gan 

minētās parādības ir jānovērš plašākas 

politikas ietvaros, tostarp sociālās, 

nodarbinātības, izglītības, kultūras un 

ārējās politikas ietvaros; 

F. tā kā virkne noziedzības pamatcēloņu, 

piemēram, pieaugošā nevienlīdzība, 

nabadzība, rasu un ksenofobiskā 

vardarbība un naida noziegumi nevar tikt 

risināta tikai ar drošības pasākumu 

palīdzību, bet gan minētās parādības ir 

jānovērš plašākas politikas ietvaros, tostarp 

uzlabotas sociālās, nodarbinātības, 

izglītības, kultūras un ārējās politikas 

ietvaros; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/7 

Grozījums Nr.  7 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

J apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

J. tā kā kibernoziedzība un kiberveicināta 

noziedzība ietekmē ES iedzīvotājus, 

Eiropas Savienības iekšējo tirgu un 

intelektuālo īpašumu, un pārticību;  tā kā, 

piemēram, robottīkls kā viens no 

kibernoziedzības veidiem ietekmē 

miljoniem dotoru un tūkstošiem mērķu 

vienlaikus; 

J. tā kā kibernoziedzība un kiberveicināta 

noziedzība ietekmē visu ES dzīvojošo 

cilvēku drošumu un drošību un Eiropas 

Savienības labklājību un pārticību;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/8 

Grozījums Nr.  8 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

K apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

K. whereas the boundaries between 

internal and external security are 

becoming more and more blurred, which 

requires stronger cooperation and 

coordination between Member States 

resulting in a comprehensive and 

multidimensional approach; 

svītrots 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/9 

Grozījums Nr.  9 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. atzinīgi vērtē Komisijas ierosināto 

Eiropas Drošības programmu 2015.-2020. 

gadam un tajā noteiktās prioritātes; 

uzskata, ka, ņemot vērā problēmas, ar 

kurām patlaban saskaras Savienība, 

terorisms, radikalizācija, pārrobežu 

organizētā noziedzība un kibernoziedzība, 

ir visnopietnākie draudi, attiecībā uz 

kuriem ir nepieciešama saskaņota rīcība 

valsts, ES un globālā mērogā; norāda, ka 

Programmai vajadzētu būt izstrādātai 

elastīgi, lai tā varētu reaģēt uz nākotnē 

iespējamiem jauniem izaicinājumiem; 

1. pieņem zināšanai Komisijas ierosināto 

Eiropas Drošības programmu 2015.-

2020. gadam un tajā noteiktās prioritātes 

uzskata, ka, ņemot vērā problēmas, ar 

kurām patlaban saskaras Savienība, 

terorisms, vardarbīgs ekstrēmisms, 

pārrobežu organizētā noziedzība un 

kibernoziedzība, ir visnopietnākie draudi, 

attiecībā uz kuriem ir nepieciešama 

saskaņota rīcība valsts, ES un globālā 

mērogā; norāda, ka Programmai vajadzētu 

būt izstrādātai elastīgi, lai tā varētu reaģēt 

uz nākotnē iespējamiem jauniem 

izaicinājumiem; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/10 

Grozījums Nr.  10 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.apauž dziļu nožēlu par to, ka Komisija 

nav veikusi smalku un visaptverošu to 

pasākumu un darbību izvērtējumu, kas 

tika īstenoti iekšējās drošības stratēģijas 

ietvaros, vai par šo pasākumu un darbību 

ietekmi uz pamattiesībām, sabiedriskajām 

brīvībām un tiesiskas valsts principa 

ievērošanu, kā arī par to, ka Komisisija 

nav vērtējusi arī pasākumus, kurus 

dalībvalstis ir noteikušas un īstenojušas 

saistībā ar iekšējo drošības stratēģiju;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/11 

Grozījums Nr.  11 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.b atkārtoti aicina apturēt tādu 

starptautisko nolīgumu darbību kā 

Nolīgums par pasažieru datu reģistru 

(PDR) ar ASV un Austrāliju, Teroristu 

finansēšanas izsekošanas programmas 

(TFIP) nolīgums ar ASV un tā saucamās 

„drošības zonasˮ nolīgums un prasa 

apturēt visus patlaban izstrādātos ES 

tiesību aktu priekšlikumus, jo īpaši ES 

PDR direktīvas projektu, jo nav pierādīta 

tā proporcionalitāte vai nepieciešamība; 

atkārto aicinājumu apturēt sarunas par 

ES PDR priekšlikumu, kamēr Eiropas 

Savienības Tiesa nav pieņēmusi atzinumu 

par ES un Kanādas PDR un Komisija nav 

pilnībā novērtējusi Tiesas 2014. gada 

8. aprīļa spriedumu apvienotajās lietās C-

293/12 un C-594/12 (Digital Rights 

Ireland un Seitlinger un citi); 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/12 

Grozījums Nr.  12 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

2.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  2.a pauž nožēlu par Komisijas ierosinātās 

terorisma cēloņu analīzes trūkumiem un 

nožēlu, ka tajā vērā ņemta ir tikai maza 

terora aktu daļa, pārlieku lielu nozīmi 

piešķirot šo aktu ārējai dimensijai un to 

atveidojot nepareizi; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/13 

Grozījums Nr.  13 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. pauž nožēlu, ka neskatoties uz to, ka ir 

pieņemts Lisabonas Līgums, kas ES ļauj 

rīkoties brīvības, drošības un tiesiskuma 

jomā, reālā brīvības, drošības un 

tiesiskuma telpas Eiropas līmeņa pārvalde 
vēl nav izveidota; 

5. pauž nožēlu, ka neskatoties uz to, ka ir 

pieņemts Lisabonas Līgums, kas ES ļauj 

rīkoties brīvības, drošības un tiesiskuma 

jomā, šajā ziņā nav gūta nekāda nozīmīga 

virzība, un attiecībā uz pamattiesību 

ievērošanu tiesiskuma un iekšlietu jomā 

ierosinātajos tiesību aktos pat var novērot 

pretēju tendenci; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/14 

Grozījums Nr.  14 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. atzinīgi vērtē īpašo uzmanību, kas 

Programmā pievērsta pamattiesībām, un jo 

īpaši atzinīgi vērtē Komisijas apņēmību 

stingri novērtēt visus tajā ierosinātos 

drošības pasākumus, ne tikai vērtējot šo 

pasākumu lietderību no tās mērķu 

sasniegšanas viedokļa, bet arī no atbilstības 

pamattiesībām viedokļa; uzsver vajadzību 

Komisijai tās novērtēšanā iesaistīt visas 

attiecīgās struktūras un aģentūras, un jo 

īpaši ES Pamattiesību aģentūru, Eiropas 

Datu aizsardzības uzraugu, Eiropolu un 

Eurojust; lūdz Komisijai sniegt visu 

informāciju un dokumentus par šo 

novērtējumu, lai Parlaments varētu efektīvi 

veikt demokrātisko kontroli;  

7. atzinīgi vērtē īpašo uzmanību, kas 

Programmā pievērsta pamattiesībām, un jo 

īpaši atzinīgi vērtē Komisijas apņēmību 

stingri novērtēt visus tajā ierosinātos 

drošības pasākumus, ne tikai vērtējot šo 

pasākumu lietderību no tās mērķu 

sasniegšanas viedokļa, bet arī no atbilstības 

pamattiesībām viedokļa; pauž nožēlu par 

to, ka pirms šīs programmas iesniegšanas 

netika veikts nekāds pašreizējo 

instrumentu un pasākumu novērtējums; 

aicina Komisiju tās novērtēšanā iesaistīt 

visas attiecīgās struktūras un aģentūras, un 

jo īpaši ES Pamattiesību aģentūru, Eiropas 

Datu aizsardzības uzraugu, Eiropolu un 

Eurojust; lūdz Komisijai sniegt visu 

informāciju un dokumentus par šo 

novērtējumu, lai Parlaments varētu efektīvi 

veikt demokrātisko kontroli;  

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/15 

Grozījums Nr.  15 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. šajā sakarībā atgādina par tādu 

pasākumu nosodījumu, kas izraisīja 

nevainīgu cilvēku personas datu plašo, 

sistēmisko un visaptverošo vākšanu, jo 

īpaši, ņemot vērā tās iespējami smagās 

sekas uz tiesībām uz taisnīgu tiesu, 

diskriminācijas aizliegumu, privātumu un 

datu aizsardzību, preses, domas un vārda 

brīvību un pulcēšanās un biedrošanās 

brīvību, un radīja lielas iespējas no 

politiskajiem pretiniekiem iegūto 

informāciju izmantot ļaunprātīgi; pauž 

nopietnas bažas par masu uzraudzības 

pasākumu lietderību, jo tie bieži vien tie 

„tīklu izmet pārāk plašiˮ un tādēļ 

„uzpeldˮ pārāk daudz maldīgu pozitīvo un 

negatīvo elementu; brīdina par masu 

uzraudzības bīstamību, jo tā padara mazāk 

svarīgu nepieciešamību investēt, iespējams, 

lētākos, efektīvākos un mazāk traucējošos 

kontroles pasākumos; 

8. šajā sakarībā atgādina par tādu 

pasākumu nosodījumu, kas izraisīja 

nevainīgu cilvēku personas datu plašo, 

sistēmisko un visaptverošo vākšanu, 

pārkāpjot ES tiesību aktus un 

acīmredzami neņemot vērā juridiskās 

nepieciešamības un samērīguma 

pārbaudi, jo īpaši, ņemot vērā tās 

iespējami smagās sekas uz tiesībām uz 

taisnīgu tiesu, diskriminācijas aizliegumu, 

privātumu un datu aizsardzību, preses, 

domas un vārda brīvību un pulcēšanās un 

biedrošanās brīvību, un radīja lielas 

iespējas no politiskajiem pretiniekiem 

iegūto informāciju izmantot ļaunprātīgi; 

nosoda masu uzraudzības pasākumus, 

uzskatot tos par nelikumīgu lielapjoma 

datu vākšanas praksi, kas grauj 

nevainības prezumpciju un ir pretrunā ar 

juridisko prasību par ikviena 

cilvēktiesības ierobežojoša pasākuma 

samērīgumu un nepieciešamību 

demokrātiskā sabiedrībā; brīdina par masu 

uzraudzības bīstamību, jo tā padara mazāk 

svarīgu nepieciešamību investēt, iespējams, 

lētākos, efektīvākos un mazāk traucējošos 

kontroles pasākumos; 

Or. en 



 

AM\1068099LV.doc  PE559.045v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.7.2015 B8-0676/16 

Grozījums Nr.  16 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

23. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

23. norāda, ka robežas starp ārējo un 

iekšējo drošību kļūst nenoteiktākas, un 

tādēļ atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos 
nodrošināt drošības politikas iekšējās un 

ārējās dimensijas darbu tandēmā; aicina 

Komisiju un dalībvalstis regulāri novērtēt 

programmas ietekmi uz ES ārējās drošības 

stratēģiju un otrādi, tostarp saistības ievērot 

un veicināt pamatbrīvības, pamattiesības, 

demokrātiskās vērtības un principus, kas 

ietverti starptautiskajās konvencijās un 

nolīgumos, ko tās ir ratificējušas vai 

parakstījušas; uzsver, ka jāturpina 

stiprināt saiknes, sinerģijas un 

saskaņotību starp programmu un 

stratēģiju, jo īpaši risinot problēmas 

saistībā ar jauniem, daudzveidīgiem un 

hibrīdiem apdraudējumiem, ar kuriem 

saskaras Eiropa, un vienlaikus ievērojot 

Savienības vērtības un pamattiesības; 
aicina Komisiju regulāri ziņot 

Parlamentam par visiem turpmākajiem 

pasākumiem, kuru mērķis ir pilnveidot 

saikni starp drošības politikas iekšējo un 

ārējo dimensiju, un par tās sadarbību ar 

trešām valstīm drošības jomā, lai 

Parlaments kopā ar valstu parlamentiem 

varētu īstenot demokrātiskās kontroles 

tiesības; 

23. prasa, lai Komisija apņemas 

nodrošināt drošības politikas iekšējās un 

ārējās dimensijas ciešu saistību; aicina 

Komisiju un dalībvalstis regulāri novērtēt 

programmas ietekmi uz ES ārējās drošības 

stratēģiju un otrādi, tostarp saistības ievērot 

un veicināt pamatbrīvības, pamattiesības, 

demokrātiskās vērtības un principus, kas 

ietverti starptautiskajās konvencijās un 

nolīgumos, ko tās ir ratificējušas vai 

parakstījušas; aicina Komisiju regulāri 

ziņot Parlamentam par visiem 

turpmākajiem pasākumiem, kuru mērķis ir 

pilnveidot saikni starp drošības politikas 

iekšējo un ārējo dimensiju, un par tās 

sadarbību ar trešām valstīm drošības jomā, 

lai Parlaments kopā ar valstu parlamentiem 

varētu īstenot demokrātiskās kontroles 

tiesības; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/17 

Grozījums Nr.  17 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

24. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

24. prasa sadarbības nolīgumos ar trešām 

valstīm iekļaut stingras cilvēktiesību 

klauzulas, jo īpaši nolīgumos par 

sadarbību drošības jomā ar Ziemeļāfrikas 

un Persijas līča reģiona valstīm; prasa 

pārskatīt sadarbību ar nedemokrātiskām 

valstīm, kurās netiek pietiekami ievērotas 

cilvēktiesības; 

24. prasa sadarbības nolīgumos ar trešām 

valstīm iekļaut stingras cilvēktiesību 

klauzulas, kuras tiktu pienācīgi un pilnībā 

īstenotas un pārraudzītas; prasa pārskatīt 

sadarbību ar nedemokrātiskām valstīm, 

kurās netiek pietiekami ievērotas 

cilvēktiesības; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/18 

Grozījums Nr.  18 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

27. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

27. pauž atzinību par Komisijas steidzamo 

aicinājumu pabeigt darbu saistībā ar ES 

PDR direktīvas pieņemšanu; atgādina par 

tās apņemšanos pabeigt darbu līdz gada 

beigām; uzsver, ka PDR direktīvā būtu 

jāievēro pamattiesības un datu 

aizsardzības standarti, tostarp attiecīgā 

Tiesas judikatūra, un vienlaikus 

jānodrošina efektīvs ES līmeņa 

instruments; aicina Komisiju turpināt 

atbalstīt šo procesu, sniedzot jebkādus 

atbilstošus papildelementus, lai ES PDR 

direktīva būtu noderīga un samērīga; 

aicina visos turpmākajos priekšlikumos 

par jaunu instrumentu izveidi drošības 

jomā, piem., PDR, sistemātiski ietvert 

informācijas apmaiņas un dalībvalstu 

sadarbības mehānismus; 

svītrots 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/19 

Grozījums Nr.  19 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

30. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

30. atzinīgi vērtē programmā ietvertos 

pasākumus terorisma apkarošanai, teroristu 

finansēšanas problēmas risināšanai, cīņai 

pret apdraudējumu, ko izraisa tie ES 

valstspiederīgie un iedzīvotāji, kuri dodas 

uz ārvalstīm terorisma nolūkā (ārvalstu 

kaujinieki), un radikalizācijas novēršanai; 

atzīmē ierosinājumu Eiropolā izveidot 

jaunu struktūru — Eiropas Terorisma 

apkarošanas centru — un aicina Komisiju 

turpināt precizēt šīs struktūras konkrētās 

funkcijas, uzdevumus, pilnvaras un 

pārraudzību, jo īpaši ņemot vērā to, ka 

attiecīgajos līmeņos ir jānodrošina 

pienācīga demokrātiska un tiesu iestāžu 

pārraudzība, to panākot arī ar Eiropola 

mandāta pašreizējo pārskatīšanu; uzsver, 

ka pastiprināta informācijas apmaiņa starp 

dalībvalstīm ir būtiska cīņā pret terorismu 

un ka šī apmaiņa būtu jāveic strukturētāk; 

30. ņem vērā programmā ietvertos 

pasākumus terorisma apkarošanai, teroristu 

finansēšanas problēmas risināšanai, cīņai 

pret apdraudējumu, ko izraisa tie ES 

valstspiederīgie un iedzīvotāji, kuri dodas 

uz ārvalstīm terorisma nolūkā, un 

vardarbīga ekstrēmisma novēršanai; 

atzīmē ierosinājumu Eiropolā izveidot 

jaunu struktūru — Eiropas Terorisma 

apkarošanas centru — un aicina Komisiju 

turpināt precizēt šīs struktūras konkrētās 

funkcijas, uzdevumus, pilnvaras un 

pārraudzību, jo īpaši ņemot vērā to, ka 

attiecīgajos līmeņos ir jānodrošina 

pienācīga demokrātiska un tiesu iestāžu 

pārraudzība, to panākot arī ar Eiropola 

mandāta pašreizējo pārskatīšanu; uzsver, 

ka pastiprināta informācijas apmaiņa starp 

dalībvalstīm ir būtiska cīņā pret terorismu 

un ka šī apmaiņa būtu jāveic strukturētāk; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/20 

Grozījums Nr.  20 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

33. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

33. uzsver, ka centienos novērst ārvalstu 

kaujinieku radīto apdraudējumu un 

terorisma draudus kopumā ir jāizmanto 

daudzlīmeņu pieeja, ar ko visaptveroši 

varētu risināt tādus pamatfaktorus kā 

radikalizācija, sociālās kohēzijas un 

iekļautības veicināšana un reintegrācijas 

atvieglošana, popularizējot politisko un 

reliģisko iecietību, tiešsaistē paustās 

musināšanas uz terora aktiem analizēšana 

un pretpropagandas izvēršana, atturēšana 

izbraukt no valsts nolūkā pievienoties 

teroristu organizācijām, rekrutēšanas un 

iesaistīšanās bruņotos konfliktos 

novēršana, teroristu organizācijām un 

personām, kuras vēlas šādām 

organizācijām pievienoties, sniegtā 

finansiālā atbalsta pārtraukšana, attiecīgos 

gadījumos nodrošinot stingru saukšanu pie 

atbildības un sniedzot tiesībaizsardzības 

iestādēm piemērotus instrumentus, kas tām 

ļautu veikt savus pienākumus, pilnībā 

ievērojot pamattiesības; 

33. uzsver, ka centienos novērst ārvalstu 

kaujinieku radīto apdraudējumu un 

terorisma draudus kopumā ir jāizmanto 

daudzlīmeņu pieeja, ar ko visaptveroši 

varētu risināt tādus pamatfaktorus kā 

vardarbīgs ekstrēmisms, sociālās kohēzijas 

un iekļautības veicināšana un reintegrācijas 

atvieglošana, popularizējot politisko un 

reliģisko iecietību, tiešsaistē paustās 

musināšanas uz terora aktiem analizēšana 

un pretpropagandas izvēršana, atturēšana 

izbraukt no valsts nolūkā pievienoties 

teroristu organizācijām, rekrutēšanas un 

iesaistīšanās bruņotos konfliktos 

novēršana, teroristu organizācijām un 

personām, kuras vēlas šādām 

organizācijām pievienoties, sniegtā 

finansiālā atbalsta pārtraukšana, attiecīgos 

gadījumos nodrošinot stingru saukšanu pie 

atbildības un sniedzot tiesībaizsardzības 

iestādēm piemērotus instrumentus, kas tām 

ļautu veikt savus pienākumus, pilnībā 

ievērojot tiesiskumu un pamattiesības; 

Or. en 



 

AM\1068099LV.doc  PE559.045v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.7.2015 B8-0676/21 

Grozījums Nr.  21 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

34. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

34. aicina Komisiju kopā ar dalībvalstīm 

izstrādāt patiesu stratēģiju attiecībā uz 

kaujiniekiem no Eiropas un jo īpaši tiem, 

kas atgriežas no konflikta zonām, vēlas 

pamest teroristu organizācijas, kuras viņus 

ir savervējušas, un kas izrāda vēlmi 

integrēties sabiedrībā, — šāda stratēģija 

patlaban Drošības programmā nav 

iekļauta; uzskata, ka īpaša uzmanība būtu 

jāpievērš situācijai, kādā atrodas gados 

jauni kaujinieki no Eiropas; 

34. aicina Komisiju kopā ar dalībvalstīm 

izstrādāt patiesu stratēģiju attiecībā uz tiem 

cilvēkiem, kas atgriežas no konflikta 

zonām, vēlas pamest teroristu 

organizācijas, kuras viņus ir savervējušas, 

un kas izrāda vēlmi integrēties sabiedrībā; 

uzskata, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš 

situācijai, kādā atrodas gados jauni 

eiropieši, kas pievienojušies teroristu 

organizācijām; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/22 

Grozījums Nr.  22 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

Apakšvirsraksts pirms 36. punkta 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

Radikalizācija Vardarbīgs ekstrēmisms 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/23 

Grozījums Nr.  23 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

36. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

36. piekrīt, ka radikalizācijas novēršanai ir 

jābūt ES prioritātei; pauž nožēlu par to, ka 

programmā nav konkrētāku pasākumu, 

lai risinātu radikalizācijas problēmu 

Eiropā, un aicina Komisiju steidzami un 

visaptveroši rīkoties, lai pastiprinātu 

pasākumus, kuru mērķis ir novērst 

radikalizāciju un vardarbīgu 

ekstrēmismu, nepieļaujot ekstrēmistu 

ideoloģijas izplatīšanu un sekmējot 

integrāciju un iekļaušanos; aicina 

Komisiju stiprināt Radikalizācijas izpratnes 

tīklu (RIT), kurā apvienojušies visi 

attiecīgie dalībnieki, kas iesaistīti 

iniciatīvās izskaust radikalizāciju tās 

sākumstadijā, un precizēt jaunierosinātā 

RIT Izcilības centra pilnvaras, uzdevumus 

un darbības jomu; iesaka šajā struktūrā 

iekļaut arī vietējā un valsts līmeņa lēmējus, 

lai panāktu ekspertu un ieinteresēto 

personu izstrādāto ieteikumu praktisku 

īstenošanu; prasa konkrētākus 

pasākumus, lai cīnītos pret radikalizāciju 

internetā un pret interneta tīmekļa vietņu 

vai sociālo mediju izmantošanu nolūkā 

izplatīt Eiropā radikālas ideoloģijas; 

atzinīgi vērtē to, ka Eiropolā izveidota 

vienība ziņošanai par interneta saturu, lai 

atbalstītu dalībvalstis to centienos 

sadarbībā ar nozares pārstāvjiem 

identificēt un likvidēt vardarbīga 

36. piekrīt, ka vardarbīga ekstrēmisma 

novēršanai ir jābūt ES prioritātei; aicina 

Komisiju stiprināt Radikalizācijas izpratnes 

tīklu (RIT), kurā apvienojušies visi 

attiecīgie dalībnieki, kas iesaistīti 

iniciatīvās izskaust vardarbīgu 

ekstrēmismu tā sākumstadijā, un precizēt 

jaunierosinātā RIT Izcilības centra 

pilnvaras, uzdevumus un darbības jomu; 

iesaka šajā struktūrā iekļaut arī vietējā un 

valsts līmeņa lēmējus, lai panāktu ekspertu 

un ieinteresēto personu izstrādāto 

ieteikumu praktisku īstenošanu;  
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ekstrēmisma saturu tiešsaistē, kā arī 

aicina Komisiju nodrošināt papildu 

līdzekļus vienības darbībai; pauž nožēlu 

par to, ka trūkst konkrētu pasākumu, kas 

stiprinātu interneta kā informētības 

palielināšanas līdzekļa nozīmi cīņā pret 

radikalizāciju un turklāt proaktīvā veidā 

izplatītu internetā informāciju, kas 

palīdzētu cīnīties pret teroristu 

propagandu; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/24 

Grozījums Nr.  24 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

37. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

37. norāda, ka ar sekmīgas drošības 

politikas palīdzību ir jārisina ekstrēmisma 

pamatfaktori, piemēram, radikalizācija, 

neiecietība un diskriminācija, veicinot 

politisku un reliģisku iecietību, attīstot 

sociālo kohēziju un iekļaušanos un veicinot 

reintegrāciju; 

37. norāda, ka ar sekmīgas drošības 

politikas palīdzību ir jārisina vardarbīga 

ekstrēmisma, neiecietības un 

diskriminācijas pamatfaktori, veicinot 

politisku un reliģisku iecietību, attīstot 

sociālo kohēziju un iekļaušanos un veicinot 

reintegrāciju; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/25 

Grozījums Nr.  25 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

38. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

38. uzskata, ka ar Komisijas finanšu un 

operatīvo atbalstu būtu jāizstrādā plaši 

pētniecības un konkrēti pasākumi, lai, 

izmantojot efektīvus komunikācijas 

kanālus, veicinātu kopējās vērtības — 

iecietību, plurālismu, vārda un apziņas 

brīvības ievērošanu — un pamattiesības 

kopumā un dalītos tajās ar visiem Eiropas 

iedzīvotājiem; uzskata, ka programmā būtu 

jāakcentē arī nepieciešamība cīnīties pret 

nepareiziem priekšstatiem par reliģijām, jo 

īpaši islāmu, kuras savā būtībā nav tādas, 

kas sekmē radikalizāciju un terorismu; 

38. uzskata, ka ar Komisijas finanšu un 

operatīvo atbalstu būtu jāizstrādā plaši 

pētniecības un konkrēti pasākumi, lai, 

izmantojot efektīvus komunikācijas 

kanālus, veicinātu kopējās vērtības — 

iecietību, plurālismu, vārda un apziņas 

brīvības ievērošanu — un pamattiesības 

kopumā un dalītos tajās ar visiem Eiropas 

iedzīvotājiem; uzskata, ka programmā būtu 

jāakcentē arī nepieciešamība cīnīties pret 

nepareiziem priekšstatiem par reliģijām, jo 

īpaši islāmu, kuras savā būtībā nav tādas, 

kas sekmē vardarbīgu ekstrēmismu un 

terorismu; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/26 

Grozījums Nr.  26 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

39. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

39. pauž bažas par to, ka nesen ir sācis 

palielināties pret Eiropas iedzīvotājiem 

vērstu naida noziegumu skaits, tostarp 

tiešsaistē; aicina dalībvalstis aizsargāt 

savus valstspiederīgos no turpmākiem 

uzbrukumiem un nepieļaut naida 

kurināšanu vai jebkādas neiecietības 

izpausmes, kas pamatojas uz izcelsmi, 

ticību vai reliģiju, tostarp izglītojot 

jauniešus un veicinot iekļaujošu dialogu; 

svītrots 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/27 

Grozījums Nr.  27 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

41. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

41. uzsver nopietno organizētās 

noziedzības problēmu saistībā ar 

cilvēktirdzniecību; vērš uzmanību uz 

ārkārtīgi smago vardarbību un nežēlību, 

ar kādu pret šo īpaši neaizsargāto grupu 

izturas noziedznieki; atzinīgi vērtē esošo 

regulējumu un piekrīt nepieciešamībai 

izstrādāt stratēģiju laika posmam pēc 

2016. gada, kurā tiktu iesaistīts Eiropols 

un Eurojust, ņemot vērā to īpašās 

zināšanas šajā jomā; 

svītrots 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/28 

Grozījums Nr.  28 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

42. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

42. atzīst, ka cīņā pret organizēto 

noziedzību ir vajadzīga stingra Eiropas 

rīcība; atbalsta Komisijas apņemšanos 

risināt šo jautājumu; aicina Komisiju jo 

īpaši cieši sadarboties cilvēktirdzniecības 

problēmas risināšanā, turklāt sadarboties 

arī ar trešām valstīm, lai novērstu 

migrantu nelikumīgu ievešanu, tādējādi 

izvairoties no jaunām traģēdijām 

Vidusjūrā; 

42. atzīst, ka cīņā pret organizēto 

noziedzību ir vajadzīga stingra Eiropas 

rīcība; atbalsta Komisijas apņemšanos 

risināt šo jautājumu; aicina Komisiju jo 

īpaši cieši sadarboties cīņā pret migrantu 

nelikumīgu ievešanu, kā arī sadarboties ar 

trešām valstīm, lai izvairītos no jaunām 

traģēdijām Vidusjūrā; 

Or. en 
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7.7.2015 B8-0676/29 

Grozījums Nr.  29 

Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Eiropas Drošības programma 

Rezolūcijas priekšlikums 

49. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

49. pauž nožēlu par to, ka Komisijas 

2016. gada budžeta projektā ir paredzēts 

palielināt Eiropola budžetu tikai par 

aptuveni EUR 1,5 miljoniem, kas 

nenodrošina tam nepieciešamos resursus, 

lai izveidotu programmā paredzēto 

Eiropas Terorisma apkarošanas centru 

un Ziņošanas par interneta saturu 

vienību; 

svītrots 

Or. en 

 

 

 

 


