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17.4.2018 B8-0190/1 

Grozījums Nr.  1 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

Kultūras un izglītības komitejas vārdā 

Boloņas procesa īstenošana — pašreizējais stāvoklis un turpmākie pasākumi 

Rezolūcijas priekšlikums 

A apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

A. tā kā Boloņas process ir 

starpvaldību iniciatīva, ar kuru valstis 

atvērtā un konstruktīvā dialogā tiecas 

sasniegt kopīgus mērķus, īstenojot 

starptautiski atzītas saistības un tādā veidā 

veicinot tādas Eiropas augstākās izglītības 

telpas (EHEA) izveidi, kas nodrošina 

vienlīdzīgas iespējas un kvalitatīvu 

izglītību; 

A. tā kā Boloņas process ir 

starpvaldību iniciatīva, ar kuru valstis 

atvērtā un konstruktīvā dialogā tiecas 

sasniegt kopīgus mērķus, īstenojot 

starptautiski atzītas saistības un tādā veidā 

veicinot tādas Eiropas augstākās izglītības 

telpas (EHEA) izveidi; tā kā kvalitatīva 

augstākā izglītība ir būtiski svarīga tam, 

lai veidotu plašu un modernu, uz 

zināšanām balstītu sabiedrību, kas galu 

galā sekmē stabilu, miermīlīgu un 

iecietīgu sabiedrību, nodrošinot 
vienlīdzīgas iespējas un kvalitatīvu 

izglītību, kas ir pieejamas visiem; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0190/2 

Grozījums Nr.  2 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

Kultūras un izglītības komitejas vārdā 

Boloņas procesa īstenošana — pašreizējais stāvoklis un turpmākie pasākumi 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ab apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Ab. tā kā taupības pasākumu rezultātā 

ir samazinājies valstu  finansējums 

izglītībai, ir palielinājušās uzņemšanas 

maksas, turklāt izglītības jomā vairāk tiek 

iesaistīts privātais sektors un tā ietekme ir 

pieaugusi, un tā kā Boloņas procesa 

īstenošana ir līdzeklis nevis izglītības 

publiskās dimensijas palielināšanai, bet 

gan nozares liberalizācijai; tā kā 

dalībvalstis un Komisija tiek aicinātas 

piešķirt atbilstošus finanšu resursus un ar 

izglītību saistītus izdevumus izslēgt no 

valsts budžeta deficīta aprēķina, ko paredz 

Stabilitātes un izaugsmes pakts; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0190/3 

Grozījums Nr.  3 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

Kultūras un izglītības komitejas vārdā 

Boloņas procesa īstenošana — pašreizējais stāvoklis un turpmākie pasākumi 

Rezolūcijas priekšlikums 

9.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 9.a uzsver, ka ir jāpalielina piekļuves 

iespējas mazāk pārstāvētajām grupām, jo 

īpaši nosakot konkrētus kvantitatīvus 

mērķus attiecībā uz uzņemto studentu un 

absolventu līmeni; uzsver, ka ir svarīgi 

garantēt un veicināt patvēruma meklētāju 

un bēgļu piekļuvi visām EHEA iestādēm, 

un atgādina, ka augstākās izglītības 

pievilcību Eiropā nosaka arī tās spēja 

studentus uzņemt bez diskriminācijas; 

Or. en 


