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Grozījums Nr.  16 

Maria João Rodrigues 

S&D grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

par Komisijas 2016. gada darba programmu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

20. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

20. pauž dziĜas bažas par neseno notikumu 
attīstību Vidusjūras un Rietumbalkānu 
maršrutā, kur rekordliels skaits nelikumīgo 
migrantu šėērsoja ES robežas, radot 
nepieredzētu problēmu Eiropai un tās 
dalībvalstīm un nepieciešamību pēc 
vienotas un apĦēmīgas Eiropas reakcijas; 
pauž atbalstu Komisijas ierosinātajiem 
pasākumiem un prasa dalībvalstīm tos ātri 
pieĦemt un īstenot; uzsver, ka lielāka 
uzmanība būtu jāpievērš iniciatīvām, 
kuras Komisija jau ir uzsākusi, jo īpaši 
priekšlikumiem attiecībā uz pārvietošanu 
un pārmitināšanu, jo ārkārtas 
pārvietošanas mehānisma izmantošana 
Itālijas un Grieėijas vajadzībām nav 
risinājums ilgtermiĦa problēmām saistībā 
ar patvēruma meklētāju spiedienu, bet 
gan izmēăinājuma gadījums saistībā ar 
gaidāmo likumdošanas priekšlikumu par 
pastāvīgas pārvietošanas shēmu, kas sāk 
darboties masveida pieplūduma gadījumā; 
mudina Komisiju izmantot nepieciešamo 
mehānismu, kas tika īpaši izstrādāts 
masveida pieplūduma situācijām; 
vienlaikus uzsver, ka jāpaātrina patvēruma 
pieprasījumu izskatīšana un to personu, 
kuru pieprasījumi ir noraidīti, 

20. pauž dziĜas bažas par neseno notikumu 
attīstību Vidusjūras un Rietumbalkānu 
maršrutā, kur rekordliels skaits nelikumīgo 
migrantu šėērsoja ES robežas, radot 
nepieredzētu problēmu Eiropai un tās 
dalībvalstīm un nepieciešamību pēc 
vienotas un apĦēmīgas Eiropas reakcijas; 
pauž atbalstu Komisijas ierosinātajiem 
pasākumiem un prasa dalībvalstīm tos ātri 
pieĦemt un īstenot; atzinīgi vērtē 
Komisijas iniciatīvas attiecībā uz 
pārcelšanu un pārmitināšanu, tostarp 
jauno iniciatīvu par aizvien lielāka skaita 
patvēruma meklētāju ārkārtas pārcelšanu, 
kuriem vajadzīga starptautiskā 
aizsardzība, Grieėijas, Itālijas un 
Ungārijas vajadzībām, kā arī Komisijas 
priekšlikumu par pastāvīgas pārcelšanas 
mehānismu, kas sāktu darboties ārkārtas 
gadījumā, Ħemot vērā bēgĜu skaitu 

dalībvalstī, un kas būtu balstīts uz LESD 
78. panta 2. punktu; mudina Komisiju 
izmantot nepieciešamo mehānismu, kas 
tika īpaši izstrādāts masveida pieplūduma 
situācijām; vienlaikus uzsver, ka jāpaātrina 
patvēruma pieprasījumu izskatīšana un to 
personu, kuru pieprasījumi ir noraidīti, 
atpakaĜnosūtīšana; pauž atbalstu „karsto 
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atpakaĜnosūtīšana; pauž atbalstu „karsto 
punktu” pieejai, kura paziĦota migrācijas 
programmā un kuras mērėis ir stiprināt 
operatīvo atbalstu laikā, kad pieteikuma 
iesniedzēji sākotnēji ierodas, ieskaitot 
atbalstu reăistrēšanai un sākotnējai 
pieteikumu apstrādei, tostarp arī attiecībā 
uz tiem, kam nav nepieciešama 
aizsardzība; noraida jebkādus pasākumus, 
kas de facto atjauno robežkontroli, tādējādi 
apdraudot Šengenas zonu; 

punktu” pieejai, kura paziĦota migrācijas 
programmā un kuras mērėis ir stiprināt 
operatīvo atbalstu laikā, kad pieteikuma 
iesniedzēji sākotnēji ierodas, ieskaitot 
atbalstu reăistrēšanai un sākotnējai 
pieteikumu apstrādei, tostarp arī attiecībā 
uz tiem, kam nav nepieciešama 
aizsardzība; noraida jebkādus pasākumus, 
kas de facto atjauno robežkontroli, tādējādi 
apdraudot Šengenas zonu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  17 

Maria João Rodrigues 

S&D grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

par Komisijas 2016. gada darba programmu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

73. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

73. aicina Komisiju palīdzēt 
lauksaimniekiem tirgus krīžu paredzēšanā, 
informējot par mainīgajiem tirgus 
apstākĜiem un, kad iespējams, izmantojot 
precīzus reāllaika datus; 

73. aicina Komisiju palīdzēt 
lauksaimniekiem tirgus krīžu paredzēšanā, 
nodrošinot jaunus un uzticamus rīkus, 
kuru mērėis būtu novērst ienākumu 
zaudējumus, un informējot par 
mainīgajiem tirgus apstākĜiem un, kad 
iespējams, izmantojot precīzus reāllaika 
datus; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  18 

Maria João Rodrigues 

S&D grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

par Komisijas 2016. gada darba programmu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

74. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

74. uzsver, ka ir jārisina nelīdzsvarotība 
pārtikas piegādes ėēdē, jo īpaši nolūkā 
panākt taisnīgumu un pārredzamību 
attiecībās starp primārajiem ražotājiem, 
pārstrādātājiem, piegādātājiem un 
izplatītājiem, un aicina Komisiju analizēt 
nelīdzsvarotību pārtikas piegādes ėēdē un 
primāro ražotāju ilgtspējīgo lomu šajā 
ėēdē; 

74. uzsver, ka ir vajadzīgi stingri 
pasākumi, ar ko risināt nelīdzsvarotību 
pārtikas piegādes ėēdē, jo īpaši nolūkā 
panākt taisnīgumu un pārredzamību 
attiecībās starp primārajiem ražotājiem, 
pārstrādātājiem, piegādātājiem un 
izplatītājiem, un aicina Komisiju analizēt 
nelīdzsvarotību pārtikas piegādes ėēdē un 
primāro ražotāju ilgtspējīgo lomu šajā 
ėēdē; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  19 

Maria João Rodrigues 

S&D grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

par Komisijas 2016. gada darba programmu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

86.a punkts (jauns) 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 86.a aicina Komisiju apdomāt, kā risināt 
neatbilstības un nepilnības LES 2. panta 
un ES pamatvērtību — cilvēka cieĦas 
ievērošanas, brīvības, demokrātijas, 
vienlīdzības, tiesiskuma un cilvēktiesību, 
tostarp pie minoritātēm piederošu cilvēku 
tiesību, ievērošanas — piemērošanā, inter 
alia ar saistošu instrumentu, kurš 
balstītos uz objektīvu rādītāju kopumu un 
tādējādi Ĝautu pakāpeniski reaăēt uz 
minēto vērtību, tostarp pamattiesību, 
pārkāpumiem gan ES, gan dalībvalstu 
līmenī; atgādina, ka cilvēktiesību 
ievērošana būs efektīvi jāīsteno, panākot 
atbilstību visiem Līguma noteikumiem par 
demokrātiju; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  20 

Maria João Rodrigues 

S&D grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

par Komisijas 2016. gada darba programmu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

98.a punkts (jauns) 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 98.a uzsver, ka rasisma un ksenofobijas 
palielināšanās Eiropā ir viens no 
lielākajiem izaicinājumiem Eiropas 
Savienībai, jo apdraud demokrātiju un 
cilvēktiesību ievērošanu; tādēĜ aicina 
Komisiju izvirzīt iniciatīvas rasisma un 
ksenofobijas apkarošanai Eiropas 
Savienībā; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  21 

Maria João Rodrigues 

S&D grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

par Komisijas 2016. gada darba programmu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

101.a punkts (jauns) 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 101.a uzsver gatavību strādāt ar jauno 
ārkārtas pārcelšanas shēmu paātrinātās 
procedūras ietvaros un pauž apĦemšanos 
vienlaicīgi virzīt uz priekšu visus pārējos 
Komisijas ierosinos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka dalībvalstis neaizkavē 
pastāvīgas pārcelšanas shēmu; atgādina 
Padomei, ka Parlaments noteikti atbalsta 
saistošu pārcelšanas mehānismu, kura 
pamatā būtu skaidri un labi noteikti 
kritēriji un kurā Ħemtas vērā bēgĜu 
vēlmes; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  22 

Maria João Rodrigues 

S&D grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

par Komisijas 2016. gada darba programmu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

103. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

103. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
palielināt atgriešanas sistēmas efektivitāti 
attiecībā uz tiem patvēruma meklētājiem, 
kuriem patvērums ir atteikts; tomēr 
mudina Komisiju pēc pašreizējo 
pasākumu izvērtēšanas un pārskatīšanas 
iesniegt priekšlikumu par straujas 
atgriešanas politiku, ar ko, piemēram, 
šajā satvarā iekĜautu lielāku palīdzību no 
Frontex; uzstāj, ka visas atgriešanas 
darbības būtu jāveic, pilnībā ievērojot 
pamattiesības; 

103. Ħem vērā Komisijas priekšlikumu 
palielināt atgriešanas sistēmas efektivitāti, 
kam vajadzētu iet roku rokā ar tādu 
procedūru un standartu ievērošanu, kuri 
Ĝauj Eiropai nodrošināt humānu un 
cieĦpilnu izturēšanos pret repatriantiem, 
kā paredz neizraidīšanas princips; 
atgādina, ka prioritāte būtu jāpiešėir 
brīvprātīgai atgriešanai, nevis piespiedu 
atgriešanai; 

Or. en 

 
 


