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Grozījums Nr.  23 

Sophia in ‘t Veld 

ALDE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Komisijas 2016. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. sagaida, ka Komisija iesniegs 
priekšlikumu par stratēăijas „Eiropa 2020” 
izaugsmei un nodarbinātībai nākamo 
posmu, kas atbilstu gaidāmajiem lielajiem 
izaicinājumiem un iespējām, ko rada jo 
īpaši enerăētikas pārkārtošana, digitālā 
revolūcija un eiropiešu sagatavošana šīm 
pārmaiĦām; uzskata, ka šajā stratēăijā būtu 
jāparedz gan attiecīgas reformas, gan lielas 
investīciju iniciatīvas, pamatojoties uz jau 
uzsākto enerăētikas savienību un digitālo 
vienoto tirgu un jaunu iniciatīvu par 
sociālām investīcijām un jaunu prasmju 
apgūšanu; uzskata, ka stratēăija būtu 
jāatbalsta, pilnībā izmantojot Eiropas 
Stratēăisko investīciju fondu un pārskatītu 
DFS 2014.–2020. gadam; uzskata, ka 
visām dalībvalstīm ir jābūt apstākĜiem šīs 
stratēăijas īstenošanai un ka būtu jāpabeidz 
ekonomikas un monetārās savienības 
izveide, lai veicinātu konverăenci šajā 
virzienā; uzskata, ka jaunas iespējas šīs 
stratēăijas īstenošanā būtu jāpaver arī ES 
ārējām stratēăiskām partnerībām; 

6. sagaida, ka Komisija iesniegs 
priekšlikumu par stratēăijas „Eiropa 2020” 
izaugsmei un nodarbinātībai nākamo 
posmu, kas atbilstu gaidāmajiem lielajiem 
izaicinājumiem un iespējām, ko rada jo 
īpaši enerăētikas pārkārtošana, digitālā 
revolūcija un eiropiešu sagatavošana šīm 
pārmaiĦām; uzskata, ka šajā stratēăijā būtu 
jāparedz gan attiecīgas reformas, gan 
investīciju iniciatīvas, pamatojoties uz jau 
uzsākto enerăētikas savienību un digitālo 
vienoto tirgu; uzskata, ka stratēăija būtu 
jāatbalsta, pilnībā izmantojot Eiropas 
Stratēăisko investīciju fondu un pārskatītu 
DFS 2014.–2020. gadam; uzskata, ka 
visām dalībvalstīm ir jābūt apstākĜiem šīs 
stratēăijas īstenošanai un ka būtu jāpabeidz 
ekonomikas un monetārās savienības 
izveide, lai veicinātu konverăenci šajā 
virzienā; uzskata, ka jaunas iespējas šīs 
stratēăijas īstenošanā būtu jāpaver arī ES 
ārējām stratēăiskām partnerībām; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  24 

Sophia in ‘t Veld 

ALDE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Komisijas 2016. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. mudina Komisiju nākt klajā ar spēcīgu 
risinājumu ES sociālajām problēmām, jo 
īpaši bezdarbam, prasmju trūkumam, 
sociālai nevienlīdzībai un atstumtībai, kā 
arī sociālā dempinga un intelektuālā 
darbaspēka emigrācijas riskiem; uzskata, 
ka šajā sakarā ir nepieciešama ekonomikas 
atveseĜošana un investīcijas kvalitatīvu 
darbvietu radīšanas atbalstam, sociālās 
investīcijas, pievēršoties prasmēm, bērnu 
aprūpei un citiem sociāliem 
pakalpojumiem, un sociālā ekonomika; 
uzskata, ka šajā nolūkā ir nepieciešama 
arī lielāka konverăence, lai nodrošinātu 
sociālo pamatstandartu kopuma 
ievērošanu visā Savienībā; uzskata, ka 
šajā kontekstā taisnīga darbaspēka 
mobilitāte būtu jāpopularizē kā viena no 
pamatbrīvībām vienotajā tirgū; uzskata, ka 
nekavējoties ir jāveic konkrēti soĜi virzienā 
uz solītā „sociālā AAA” līmeĦa 
sasniegšanu; prasa Komisijai šajā nolūkā 
veicināt sociālo partneru ciešāku 
iesaistīšanu Eiropas un valstu līmenī; 

7. mudina Komisiju nākt klajā ar spēcīgu 
risinājumu ES sociālajām problēmām, jo 
īpaši bezdarbam, prasmju trūkumam, 
nevienlīdzībai un atstumtībai; uzskata, ka 
šajā sakarā ir nepieciešama ekonomikas 
atveseĜošana un investīcijas darbvietu 
radīšanas atbalstam, kā arī investīcijas, kas 
vērstas uz prasmēm un darba un ăimenes 
dzīves apvienošanu; uzskata, ka šajā 
kontekstā taisnīga darbaspēka mobilitāte 
būtu jāpopularizē kā viena no 
pamatbrīvībām vienotajā tirgū; uzskata, ka 
nekavējoties ir jāveic konkrēti soĜi virzienā 
uz solītā „sociālā AAA” līmeĦa 
sasniegšanu;  

Or. en 



 

AM\1072793LV.doc PE559.016v01-00 } 
 PE559.021v01-00 } 
 PE559.025v01-00 } 
 PE559.026v01-00 } RC1 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
15.9.2015  B8-0656/2015 }  
 B8-0659/2015 }  
 B8-0662/2015 }  
 B8-0663/2015 } RC1/Groz. 25 

Grozījums Nr.  25 

Sophia in ‘t Veld 

ALDE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Komisijas 2016. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. uzskata, ka līdzsvarotas un taisnīgas 
nodokĜu politikas izveide attiecīgos 
gadījumos būtu jāuzskata par dalībvalstu 
strukturālo reformu neatĦemamu 
sastāvdaĜu un ka nodokĜu un konkurences 
politika būtu jāuzskata par vienas monētas 
divām pusēm iekšējā tirgū, nodrošinot 
pozitīvu ietekmi visiem ES patērētājiem un 
iedzīvotājiem nolūkā sekmēt darbvietu 
radīšanu; atbalsta nodokĜu sloga pārvirzi no 
darbaspēka uz citiem ilgtspējīgu nodokĜu 
veidiem; 

11. uzskata, ka nodokĜu politikas 
pārskatīšana attiecīgos gadījumos būtu 
jāuzskata par dalībvalstu strukturālo 
reformu neatĦemamu sastāvdaĜu un ka 
nodokĜu un konkurences politika būtu 
jāuzskata par vienas monētas divām pusēm 
iekšējā tirgū, nodrošinot pozitīvu ietekmi 
visiem ES patērētājiem un iedzīvotājiem 
nolūkā sekmēt darbvietu radīšanu; atbalsta 
nodokĜu sloga pārvirzi no darbaspēka uz 
citiem ilgtspējīgu nodokĜu veidiem; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  26 

Sophia in ‘t Veld 

ALDE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Komisijas 2016. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

16. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

16. aicina Komisiju un visas ieinteresētās 
personas izskatīt visas iespējas, kā 
nostiprināt EMS un palielināt tās noturību 
un spēju sekmēt izaugsmi, nodarbinātību 
un stabilitāti, nodrošinot sociālo dimensiju, 
kuras mērėis būtu saglabāt Eiropas sociālo 
tirgus ekonomiku un kurā tiktu ievērotas 
tiesības uz kolektīvām sarunām, un ar 
kuru tiktu nodrošināta dalībvalstu 
sociālās politikas koordinēšana, ietverot 
minimālās algas vai ienākumu 
mehānismu, kas būtu piemērots katrai 
dalībvalstij un par ko atsevišėi izlemtu 
katra dalībvalsts, un atbalstu cīĦai pret 
nabadzību un sociālo atstumtību, darba 
Ħēmēju reintegrēšanai darba tirgū, kā arī 
brīvprātīgai mobilitātei un elastīgumam 
starp profesijām un dalībvalstīm; 

16. aicina Komisiju un visas ieinteresētās 
personas izskatīt visas iespējas, kā 
nostiprināt EMS un palielināt tās noturību 
un spēju sekmēt izaugsmi, nodarbinātību 
un stabilitāti, nodrošinot sociālo dimensiju, 
kuras mērėis būtu saglabāt Eiropas sociālo 
tirgus ekonomiku un ievērot tiesības uz 
kolektīvām sarunām; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  27 

Sophia in ‘t Veld 

ALDE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Komisijas 2016. gada darba programma 

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 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 
pagaidu aizsardzības 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 



 

AM\1072793LV.doc PE559.016v01-00 } 
 PE559.021v01-00 } 
 PE559.025v01-00 } 
 PE559.026v01-00 } RC1 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

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.  28 

Sophia in ‘t Veld 

ALDE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Komisijas 2016. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

29. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

29. aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu 
stratēăijas „Eiropa 2020” nākamajam 
posmam, kas risinātu problēmas, ko rada 
globāla konkurence, enerăētikas 
pārkārtošana, digitālā revolūcija un 
demogrāfiskās tendences; uzskata, ka šim 
priekšlikumam būtu jāapvieno strukturālas 
izmaiĦas ar lielām investīciju iniciatīvām, 
pamatojoties uz jau esošiem instrumentiem 
(ES budžets, ESIF); 

29. aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu 
stratēăijas „Eiropa 2020” nākamajam 
posmam, kas risinātu problēmas, ko rada 
globāla konkurence, enerăētikas 
pārkārtošana, digitālā revolūcija un 
demogrāfiskās tendences; uzskata, ka šim 
priekšlikumam būtu jāapvieno strukturālas 
izmaiĦas ar investīciju iniciatīvām, 
pamatojoties uz jau esošiem 
instrumentiem; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  29 

Sophia in ‘t Veld 

ALDE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Komisijas 2016. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

35. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

35. mudina Komisiju pabeigt un līdz gada 
beigām iesniegt darbaspēka mobilitātes 
paketi, apskatot arī darbaspēka 
mobilitātes negatīvās sekas; prasa īstenot 
stingras pārrobežu darba inspekcijas, lai 
cīnītos ar pārkāpumiem; uzskata, ka 
mobilitāte Eiropā ir viena no 
pamattiesībām; turklāt aicina Komisiju 
rīkoties, lai veicinātu Eiropas darba 
Ħēmēju integrāciju un nodarbināmību; 
atgādina Komisijai par tās apĦemšanos 
attiecībā uz Darba Ħēmēju norīkošanas 
direktīvu; 

35. mudina Komisiju pabeigt un līdz gada 
beigām iesniegt darbaspēka mobilitātes 
paketi; prasa īstenot stingras pārrobežu 
darba inspekcijas, lai cīnītos ar 
pārkāpumiem; uzskata, ka mobilitāte 
Eiropā ir viena no pamattiesībām; atgādina 
Komisijai par tās apĦemšanos attiecībā uz 
Darba Ħēmēju norīkošanas direktīvu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  30 

Sophia in ‘t Veld 

ALDE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Komisijas 2016. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

36. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

36. pieprasa veikt konkrētas darbības, lai 
likvidētu nebeidzamo diskrimināciju darba 
tirgū, jo īpaši attiecībā uz gados vecākiem 
darba Ħēmējiem, ilgstošiem 
bezdarbniekiem, sievietēm, darba 
Ħēmējiem ar invaliditāti un jauniešiem; 
atgādina vajadzību risināt ilgtermiĦa 
bezdarbnieku problēmas ne tikai ar 
izglītību un apmācību, bet arī ar darba tirgu 
pieejamību, darba meklētājiem paredzēto 
konsultāciju pakalpojumu un atbalsta 
uzlabošanu, mērėtiecīgām darbā 
pieĦemšanas subsīdijām un no 
nodarbinātības atkarīgiem pabalstiem; 

36. pieprasa veikt konkrētas darbības, lai 
likvidētu nebeidzamo diskrimināciju darba 
tirgū, jo īpaši attiecībā uz gados vecākiem 
darba Ħēmējiem, ilgstošiem 
bezdarbniekiem, imigrantiem, 
minoritātēm, sievietēm, darba Ħēmējiem ar 
invaliditāti un jauniešiem; atgādina 
vajadzību risināt ilgtermiĦa bezdarbnieku 
problēmas ne tikai ar izglītību un 
apmācību, bet arī ar darba tirgu 
pieejamību, darba meklētājiem paredzēto 
konsultāciju pakalpojumu un atbalsta 
uzlabošanu, mērėtiecīgām darbā 
pieĦemšanas subsīdijām un no 
nodarbinātības atkarīgiem pabalstiem; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  31 

Sophia in ‘t Veld 

ALDE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Komisijas 2016. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

46. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

46. atzinīgi vērtē to, ka ir publicēta jauna 
nodokĜu politikas pakete, un aicina 
Komisiju uz vērienīgu pieeju, lai 
nodrošinātu taisnīgu nodokĜu sistēmu, 
kuras pamatā ir princips, ka nodokĜus 
maksā tajā valstī, kurā tiek gūta peĜĦa, 
nepieĜaujot iekšējā tirgus izkropĜojumus un 
negodīgu konkurenci; 

46. atzinīgi vērtē to, ka ir publicēta jauna 
nodokĜu politikas pakete, un aicina 
Komisiju uz vērienīgu pieeju, lai 
nodrošinātu nodokĜu sistēmu, kuras pamatā 
ir princips, ka nodokĜus maksā tajā valstī, 
kurā tiek gūta peĜĦa, nepieĜaujot iekšējā 
tirgus izkropĜojumus un negodīgu 
konkurenci; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  32 

Sophia in ‘t Veld 

ALDE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Komisijas 2016. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

79.a punkts (jauns) 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  79.a aicina Komisiju iesniegt 
priekšlikumus par Eiropas 
maksātnespējas procedūru valstīm, lai 
nodrošinātu tirgus disciplīnu, un par 
riska darījumu ierobežojumu un valsts 
parāda riska svērumu ieviešanu attiecībā 
uz tādiem valsts parādiem, ko vairs nevar 
uzskatīt par bezriska parādiem; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  33 

Sophia in ‘t Veld 

ALDE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Komisijas 2016. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

86. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

86. uzsver, ka daudzpusējībai arī turpmāk 
ir jābūt svarīgam ES tirdzniecības 
politikas mērėim, un aicina Komisiju 
strādāt, lai panāktu vienošanos PTO 
10. ministru sanāksmē, kas notiks 
2015. gada decembrī Nairobi; 

86. uzsver, ka vienošanās Pasaules 
Tirdzniecības organizācijā (PTO) 
joprojām ir būtisks ES tirdzniecības 
politikas mērėis, un aicina Komisiju 
strādāt, lai panāktu vienošanos PTO 
10. ministru sanāksmē, kas notiks 
2015. gada decembrī Nairobi; aicina 
Komisiju pabeigt pašreizējās daudzpusējās 
sarunas par pakalpojumu tirdzniecības 
nolīgumu (TiSA), informācijas 
tehnoloăiju nolīgumu un ekoloăisko 
preču nolīgumu, kas sekmīgas 
noslēgšanas gadījumā būs nepieciešamie 
stimuli, lai nostiprinātu pašreizējos 
tirdzniecības liberalizācijas centienus 
PTO; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  34 

Sophia in ‘t Veld 

ALDE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Komisijas 2016. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

89. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

89. atzinīgi vērtē to, ka ir pieĦemta 2015.–
2020. gada Eiropas Drošības programma 
un prioritātes attiecībā uz terorisma 
apkarošanu, pārrobežu organizēto 
noziedzību un kibernoziedzību, un pilnībā 
atbalsta Komisijas iekšējās drošības 
stratēăijā minētās saistības palīdzēt novērst 
draudus dalībvalstu iekšējai drošībai 
saistībā ar ārvalstu kaujiniekiem un 
terorismu; uzsver, ka ES ir jāvēršas pret 
aizvien lielāko pašmāju terorisma 
apdraudējumu, ko rada „ārvalstu 
kaujinieki”, proti, personas, kas no valstīm, 
kurās tās dzīvo vai kuru valstspiederīgie tās 
ir, dodas uz citu valsti, lai tur veiktu, 
plānotu vai sagatavotu terora aktus, 
apmācītu teroristus vai izietu teroristu 
apmācību, tostarp arī saistībā ar bruĦotiem 
konfliktiem; piekrīt, ka radikalizācijas 
novēršanai ir jābūt ES prioritātei; pauž 
nožēlu par to, ka darba programmā nav 
konkrētāku pasākumu; 

89. atzinīgi vērtē to, ka ir pieĦemta 2015.–
2020. gada Eiropas Drošības programma 
un prioritātes attiecībā uz terorisma 
apkarošanu, pārrobežu organizēto 
noziedzību un kibernoziedzību, un pilnībā 
atbalsta Komisijas iekšējās drošības 
stratēăijā minētās saistības palīdzēt novērst 
draudus dalībvalstu iekšējai drošībai 
saistībā ar ārvalstu kaujiniekiem un 
terorismu; uzsver, ka ES ir jāvēršas pret 
aizvien lielāko pašmāju terorisma 
apdraudējumu, ko rada „ārvalstu 
kaujinieki”, proti, personas, kas no valstīm, 
kurās tās dzīvo vai kuru valstspiederīgie tās 
ir, dodas uz citu valsti, lai tur veiktu, 
plānotu vai sagatavotu terora aktus, 
apmācītu teroristus vai izietu teroristu 
apmācību, tostarp arī saistībā ar bruĦotiem 
konfliktiem; piekrīt, ka vardarbīga 
ekstrēmisma novēršanai ir jābūt ES 
prioritātei;  

Or. en 
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Grozījums Nr.  35 

Sophia in ‘t Veld 

ALDE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Komisijas 2016. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

118.a punkts (jauns) 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  118.a mudina Komisiju prioritāti piešėirt 
regulas par dokumentu piekĜuvi 
pārskatīšanas atbloėēšanai un ievērot 
ieteikumus, ko Parlaments sniedzis 
vairākās rezolūcijās par pārredzamību un 
piekĜuvi dokumentiem; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  36 

Sophia in ‘t Veld 

ALDE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Komisijas 2016. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

120.a punkts (jauns) 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  120.a aicina Komisiju sadarbībā ar 
Parlamentu izstrādāt mehānismu 
pamattiesību, tiesiskuma un 
demokrātiskas pārvaldības uzraudzībai un 
izpildes panākšanai, kā tiks izklāstīts 
gaidāmā Parlamenta normatīvajā 
pastāvīgajā ziĦojumā; 

Or. en 

 
 


