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Pakeitimas  39 

Marine Le Pen 

ENF frakcijos vardu 

Lorenzo Fontana 

ENF frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

d÷l 2016 m. Komisijos darbo programos 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

D konstatuojamoji dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

D. kadangi Europos konkurencingumo 

pasaulio ekonomikoje praradimas, aukštas 

nedarbo lygis, demografiniai pokyčiai ir 
vis labiau sen÷janti visuomen÷ kelia ES 

precedento neturinčius iššūkius; kadangi 

tik konkurencingos ekonomikos, kuriose 

taikoma teisinga makroekonomin÷ politika, 

sugeb÷s kurti darbo vietas, kelti savo 

piliečių pragyvenimo lygį ir kurti gerovę, 

kuri ateityje finansuos investicijas ir 

užtikrins viešąsias paslaugas; kadangi 

norint pasiekti plataus užmojo tikslų 

kokybiškų darbo vietų, augimo, investicijų 

ir Europos ekonomikos konkurencingumo 

pasauliniu mastu srityse būtina skirti 

daugiau d÷mesio laisvai ir sąžiningai 

konkurencijai, ypač atsižvelgiant į tai, kad 

kiti pasaulio regionai šiuo metu greičiau 

vystosi, didindami našumo lygį ir diegdami 

naujoves; 

D. kadangi Europos konkurencingumo 

pasaulio ekonomikoje praradimas, aukštas 

nedarbo lygis, nekontroliuojama masin÷ 
imigracija ir vis labiau sen÷janti 

visuomen÷ kelia ES precedento neturinčius 

iššūkius; kadangi tik konkurencingos 

ekonomikos, kuriose taikoma teisinga 

makroekonomin÷ politika, sugeb÷s kurti 

darbo vietas, kelti savo piliečių 

pragyvenimo lygį ir kurti gerovę, kuri 

ateityje finansuos investicijas ir užtikrins 

viešąsias paslaugas; kadangi norint pasiekti 

plataus užmojo tikslų kokybiškų darbo 

vietų, augimo, investicijų ir Europos 

ekonomikos konkurencingumo pasauliniu 

mastu srityse būtina skirti daugiau d÷mesio 

laisvai ir sąžiningai konkurencijai, ypač 

atsižvelgiant į tai, kad kiti pasaulio regionai 

šiuo metu greičiau vystosi, didindami 

našumo lygį ir diegdami naujoves; 

Or. en 
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Pakeitimas  40 

Marine Le Pen 

ENF frakcijos vardu 

Lorenzo Fontana 

ENF frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

d÷l 2016 m. Komisijos darbo programos 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

1. ragina Komisiją visapusiškai pasinaudoti 

savo iniciatyvos teise siekiant suteikti 

Sąjungai neginčijamą lyderystę ir 

pirmiausia užtikrinti, kad būtų sukurta 
bendroji rinka ir kartu parengtas 
strateginis veiksmų planas, skirtas 
ekonominei sąjungai, politinei sąjungai ir 
išor÷s veiksmams; 

1. ragina Komisiją visapusiškai pasinaudoti 

savo iniciatyvos teise siekiant suteikti 

Sąjungai neginčijamą lyderystę ir 

pirmiausia atkurti visišką valstybių narių 
suverenumą pinigų ir biudžeto politikos, 
sienų kontrol÷s ir prieglobsčio ir 
imigracijos politikos srityse; 

Or. en 
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Pakeitimas  41 

Marine Le Pen 

ENF frakcijos vardu 

Lorenzo Fontana 

ENF frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

d÷l 2016 m. Komisijos darbo programos 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

11 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

11. mano, kad subalansuotos ir teisingos 

mokesčių politikos struktūra turi būti 

laikoma neatsiejama valstybių narių 

struktūrinių reformų dalimi ir kad 

mokesčių ir konkurencijos politika visų ES 

vartotojų ir piliečių naudai turi būti 

vertinama kaip dvi to paties medalio pus÷s, 

siekiant toliau pad÷ti kurti darbo vietas; 

pritaria mokesčių naštos perk÷limui 

pereinant nuo darbo j÷gos prie kitų tvaraus 

apmokestinimo formų; 

11. mano, kad subalansuotos ir teisingos 

mokesčių politikos struktūra turi būti 

laikoma neatsiejama valstybių narių 

struktūrinių reformų, kurias valstyb÷s 
nar÷s laiko tinkamomis, dalimi ir kad 

mokesčių ir konkurencijos politika visų ES 

vartotojų ir piliečių naudai turi būti 

vertinama kaip dvi to paties medalio pus÷s, 

siekiant toliau pad÷ti kurti darbo vietas; 

pritaria mokesčių naštos perk÷limui 

pereinant nuo darbo j÷gos prie kitų tvaraus 

apmokestinimo formų; 

Or. en 
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Pakeitimas  42 

Marine Le Pen 

ENF frakcijos vardu 

Lorenzo Fontana 

ENF frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

d÷l 2016 m. Komisijos darbo programos 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

16 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

16. ragina Komisiją kartu su visais 

suinteresuotaisiais subjektais ištirti visas 

galimybes, kaip būtų galima stiprinti 
Europos ekonominę ir pinigų sąjungą 
(EPS), suteikiant jai daugiau atsparumo, 
kad ji gal÷tų skatinti augimą, užimtumą ir 
stabilumą, tur÷dama socialinę dimensiją, 
kuria siekiama išlaikyti Europos socialinę 
rinkos ekonomiką gerbiant kolektyvinių 
derybų teisę, pasitelkiant šią dimensiją 
būtų užtikrinamas valstybių narių 
socialin÷s politikos koordinavimas, 
įskaitant minimalaus darbo užmokesčio 
arba pajamų mechanizmą, d÷l kurio 
sprendžia ir kurį nustato kiekviena 
valstyb÷ nar÷, ir remiama kova su skurdu 
ir socialine atskirtimi, pakartotin÷ 
darbuotojų integracija į darbo rinką, 
savanoriškas judumas ir lankstumas 
keičiant profesiją ir judant iš vienos 
valstyb÷s į kitą; 

16. ragina Komisiją kartu su visais 

suinteresuotaisiais subjektais ištirti visas 

galimybes, kaip būtų galima atkurti 
valstybių narių suverenumą pinigų 

politikos srityje; 

Or. en 



 

AM\1072801LT.doc PE559.016v01-00 } 

 PE559.021v01-00 } 

 PE229.025v01-00 } 

 PE559.026v01-00 } RC1 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Am. 43 

Pakeitimas  43 

Marine Le Pen 

ENF frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

d÷l 2016 m. Komisijos darbo programos 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

19 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

19. palankiai vertina Komisijos parengtą 

Europos migracijos darbotvarkę ir 

atitinkamus pasiūlymus d÷l teis÷kūros 

procedūra priimamų aktų bei susijusius 

pasiūlymus d÷l biudžeto koregavimo 

2015 m. ir 2016 m., kuriais siekiama 
užtikrinti, kad Europos migracijos 
darbotvark÷je nustatyti tikslai būtų 
tinkamai įgyvendinti; vis d÷lto primena 
Komisijai jos įsipareigojimą spręsti 
did÷jančio spaudimo prie ES išor÷s sienų 
problemą, be kita ko, griežtomis kovos su 
neteis÷ta migracija, prekyba žmon÷mis ir 
neteis÷tu žmonių gabenimu priemon÷mis, 
ir gerinti migracijos valdymo politiką, t. y. 
ES migracijos politiką reikia geriau 
susieti su jos išor÷s politika; ragina 
Komisiją toliau pl÷toti žmogaus teis÷mis 
grindžiamą požiūrį į asmenis, ES 
siekiančius apsaugos nuo karo ir 
persekiojimo; 

19. atmeta Komisijos parengtą Europos 

migracijos darbotvarkę ir atitinkamus 

pasiūlymus d÷l teis÷kūros procedūra 

priimamų aktų bei susijusius pasiūlymus 

d÷l biudžeto koregavimo 2015 m. ir 

2016 m.; 

Or. en 
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Pakeitimas  44 

Marine Le Pen 

ENF frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

d÷l 2016 m. Komisijos darbo programos 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

20 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

20. reiškia didžiulį susirūpinimą d÷l 

pastarojo meto įvykių Viduržemio jūroje ir 

Vakarų Balkanų maršrute, kur rekordinis 

nelegalių migrantų skaičius per÷jo ES 

sienas ir tokiu būdu išk÷l÷ ES ir jos 

valstyb÷ms nar÷ms precedento neturintį 

iššūkį, kuriam spręsti reikia bendro ir 
ryžtingo ES atsako; reiškia paramą 
Komisijos pasiūlytoms priemon÷ms ir 
ragina valstybes nares jas skubiai priimti 
ir įgyvendinti; pabr÷žia, kad reik÷tų skirti 
daugiau d÷mesio jau prad÷toms 
įgyvendinti Komisijos iniciatyvoms, ypač 
pasiūlymams d÷l perk÷limo ir 
apgyvendinimo kitoje vietoje, kadangi 
perk÷limo ekstremaliosios situacijos 
atveju mechanizmas, kuris buvo prad÷tas 
vykdyti siekiant pad÷ti Italijai ir Graikijai, 
n÷ra ilgalaik÷s spaudimo prieglobsčio 
sistemoms problemos sprendimas, o 
verčiau bandymas atsižvelgiant į būsimą 
teis÷kūros pasiūlymą d÷l nuolatin÷s 
perk÷limo sistemos, kuri bus prad÷ta 
taikyti masinio antplūdžio atvejais; ragina 
Komisiją panaudoti būtiną mechanizmą, 
kuris buvo parengtas konkrečiai masinio 
antplūdžio atvejams; taip pat pabr÷žia, jog 
reikia paspartinti prieglobsčio prašymų 

20. reiškia didžiulį susirūpinimą d÷l 

pastarojo meto įvykių Viduržemio jūroje ir 

Vakarų Balkanų maršrute, kur rekordinis 

nelegalių migrantų skaičius per÷jo ES 

sienas ir tokiu būdu išk÷l÷ ES ir jos 

valstyb÷ms nar÷ms precedento neturintį 

iššūkį; 
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nagrin÷jimą ir asmenų, kurių prašymai 
buvo atmesti, grąžinimą; reiškia pritarimą 
„įvykių centro“ požiūriui, kaip paskelbta 
Migracijos darbotvark÷je, kurį taikant 
siekiama stiprinti operatyvinę pagalbą 
prieglobsčio prašytojams tik atvykus, 
įskaitant atvyk÷lių, be kita ko, tų asmenų, 
kuriems nereikia apsaugos, registraciją ir 
pirminį prašymų nagrin÷jimą; nepritaria 
jokioms priemon÷ms, kuriomis de facto 
atkuriama sienų kontrol÷ ir keliama 
gr÷sm÷ Šengeno erdvei; 

Or. en 
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Pakeitimas  45 

Marine Le Pen 

ENF frakcijos vardu 

Lorenzo Fontana 

ENF frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

d÷l 2016 m. Komisijos darbo programos 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

82 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

82. pabr÷žia Transatlantin÷s prekybos ir 

investicijų partneryst÷s (TPIP) susitarimo 
svarbą; primena Komisijai, kad svarbu 
bendradarbiauti su Parlamentu, užtikrinti 
skaidrumą ir keitimąsi informacija su juo  
viso proceso metu; 

82. atmeta Transatlantin÷s prekybos ir 

investicijų partneryst÷s (TPIP) susitarimą; 
primena Komisijai bendradarbiavimo, 
skaidrumo ir keitimosi informacija su 

Parlamentu svarbą; 

Or. en 
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Pakeitimas  46 

Marine Le Pen 

ENF frakcijos vardu 

Lorenzo Fontana 

ENF frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

d÷l 2016 m. Komisijos darbo programos 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

89 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

89. palankiai vertina tai, kad priimta 

Europos saugumo darbotvark÷ 2015–2020 

m. laikotarpiui ir nustatyti kovos su 

terorizmu, tarpvalstybiniu organizuotu 

nusikalstamumu ir elektroniniu 

nusikalstamumu prioritetai, be to, 

visapusiškai remia vidaus saugumo 

strategijoje pareikštą Komisijos 

įsipareigojimą pad÷ti kovoti su užsienio 

kovotojų ir terorizmo gr÷sme valstybių 

narių vidaus saugumui; pabr÷žia, kad ES 

turi kovoti su augančia vietin÷s kilm÷s 

terorizmo gr÷sme, kurią kelia vadinamieji 

užsienio kovotojai, t. y. asmenys, kurie 

vyksta į kitas nei jų gyvenamosios vietos ar 

pilietyb÷s valstybes siekdami jose vykdyti, 

planuoti ar rengti teroristinius aktus arba 

apmokyti teroristus ar dalyvauti teroristų 

mokymuose, be kita ko, vykstant 

ginkluotiems konfliktams; sutinka su tuo, 

kad ES tur÷tų teikti pirmenybę 

radikal÷jimo prevencijai; apgailestauja d÷l 

to, kad Darbotvark÷je trūksta labiau 
konkrečių veiksmų; 

89. palankiai vertina tai, kad priimta 

Europos saugumo darbotvark÷ 2015–2020 

m. laikotarpiui ir nustatyti kovos su 

terorizmu, tarpvalstybiniu organizuotu 

nusikalstamumu ir elektroniniu 

nusikalstamumu prioritetai, be to, 

visapusiškai remia vidaus saugumo 

strategijoje pareikštą Komisijos 

įsipareigojimą pad÷ti kovoti su užsienio 

kovotojų ir terorizmo gr÷sme valstybių 

narių vidaus saugumui; pabr÷žia, kad ES 

turi kovoti su augančia vietin÷s kilm÷s 

terorizmo gr÷sme, kurią kelia vadinamieji 

užsienio kovotojai islamistai, t. y. 

asmenys, kurie vyksta į kitas nei jų 

gyvenamosios vietos ar pilietyb÷s 

valstybes siekdami jose vykdyti, planuoti 

ar rengti teroristinius aktus arba apmokyti 

teroristus ar dalyvauti teroristų 

mokymuose, be kita ko, vykstant 

ginkluotiems konfliktams; sutinka su tuo, 

kad ES tur÷tų teikti pirmenybę 

radikal÷jimo prevencijai; apgailestauja d÷l 

to, kad darbotvark÷je trūksta konkretesnių 

veiksmų; 
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Pakeitimas  47 

Marine Le Pen 

ENF frakcijos vardu 

Lorenzo Fontana 

ENF frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

d÷l 2016 m. Komisijos darbo programos 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

90 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

90. ragina Komisiją užkirsti kelią teroristų 

jud÷jimui sutvirtinant išor÷s sienų kontrolę, 

sistemingiau ir veiksmingiau tikrinant 

kelion÷s dokumentus, kovojant su neteis÷ta 

prekyba ginklais ir sukčiavimu asmens 

tapatyb÷s srityje, taip pat nustatant rizikos 

sritis; laukia naujo Komisijos pasiūlymo 

d÷l pažangiai valdomų sienų dokumentų 

rinkinio; 

90. ragina Komisiją užkirsti kelią teroristų 

jud÷jimui sutvirtinant išor÷s sienų kontrolę, 

sistemingiau ir veiksmingiau tikrinant 

kelion÷s dokumentus, kovojant su neteis÷ta 

prekyba ginklais ir sukčiavimu asmens 

tapatyb÷s srityje, nustatant rizikos sritis ir 
leidžiant valstyb÷ms nar÷ms saugoti 
vidaus sienas; laukia naujo Komisijos 

pasiūlymo d÷l pažangiai valdomų sienų 

dokumentų rinkinio; 

Or. en 
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Pakeitimas  48 

Marine Le Pen 

ENF frakcijos vardu 

Lorenzo Fontana 

ENF frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

d÷l 2016 m. Komisijos darbo programos 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

101 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

101. pakartoja savo raginimą taikyti 
visapusišką ir visuotinį požiūrį į 
prieglobsčio ir migracijos politiką; 

pabr÷žia poreikį užtikrinti saugumą 

prieglobsčio prašytojams prašant jiems 

suteikti pab÷g÷lio statusą ir užtikrinti, kad 

pab÷g÷liams nereik÷tų vykti į ES 

rizikingais keliais, sprendžiant esmines 

nelegalios migracijos priežastis ir 

veiksmingai kovojant su nelegalios 
imigracijos tarpininkais, stiprinant 

solidarumą ir atsakomyb÷s pasidalijimą 

tarp visų valstybių narių; pritaria tam, jog 
migracijos klausimai turi būti susieti su 
ES išor÷s politika, bendradarbiaujant su 
kilm÷s ir tranzito šalimis; remia Komisijos 
pasiūlymą teikti humanitarinę pagalbą; 
pabr÷žia, kad reikia imtis daugiau 
veiksmų, reaguojant į pastarojo meto 
tragedijas Viduržemio jūroje, kad būtų 
užkirstas kelias žmonių žūtims jūroje; 
ragina, kad būtų sprendžiamos vidutin÷s 
trukm÷s ir ilgalaik÷s problemos bei būtų 
parengtas išsamus atsakas, kaip nustatyta 
Europos migracijos darbotvark÷je; 
pabr÷žia, kad reik÷tų persvarstyti 

101. ragina valstybes nares sustiprinti 
savo prieglobsčio ir imigracijos politiką; 

pabr÷žia poreikį užtikrinti saugumą 

prieglobsčio prašytojams prašant jiems 

suteikti pab÷g÷lio statusą savo regione ir 
užtikrinti, kad pab÷g÷liams nereik÷tų vykti 

į ES rizikingais keliais, sprendžiant 

esmines neteis÷tos migracijos priežastis ir 

veiksmingai kovojant su neteis÷tos 
migracijos tarpininkais, stiprinant 

solidarumą ir atsakomyb÷s pasidalijimą 

tarp visų valstybių narių; 
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M÷lynosios kortel÷s direktyvą siekiant 
suteikti teis÷tos migracijos į ES galimybę; 

Or. en 

 

 

 

 


