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Grozījums Nr.  39 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

ENF grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

par Komisijas 2016. gada darba programmu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

D apsvērums 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

D. tā kā Eiropas konkurētspējas zaudēšana 
globālajā ekonomikā, augstais bezdarba 
līmenis, demogrāfiskās pārmaiĦas un 
pieaugošā sabiedrības novecošana Eiropas 
Savienībai rada vēl nepieredzētus 
izaicinājumus; tā kā tikai konkurētspējīgas 
ekonomikas ar pareizu makroekonomisko 
politiku spēs radīt darbvietas, celt savu 
iedzīvotāju dzīves līmeni un nodrošināt 
tādu labklājību, kas dos iespēju nākotnē 
veikt ieguldījumus un nodrošināt 
sabiedriskos pakalpojumus; tā kā nolūkā 
sasniegt vērienīgos mērėus, kas izvirzīti 
kvalitatīvu darbvietu, izaugsmes, 
ieguldījumu un Eiropas ekonomikas 
globālās konkurētspējas jomā, ir vēl 
stingrāk jāpievēršas brīvas un godīgas 
konkurences veicināšanai, it īpaši Ħemot 
vērā to, ka citos pasaules reăionos 
izaugsme ir straujāka, produktivitātes un 
inovācijas līmenis — aizvien augstāks; 

D. tā kā Eiropas konkurētspējas zaudēšana 
globālajā ekonomikā, augstais bezdarba 
līmenis, nekontrolēta masveida imigrācija 
un pieaugošā sabiedrības novecošana 
Eiropas Savienībai rada vēl nepieredzētus 
izaicinājumus; tā kā tikai konkurētspējīgas 
ekonomikas ar pareizu makroekonomisko 
politiku spēs radīt darbvietas, celt savu 
iedzīvotāju dzīves līmeni un nodrošināt 
tādu labklājību, kas dos iespēju nākotnē 
veikt ieguldījumus un nodrošināt 
sabiedriskos pakalpojumus; tā kā nolūkā 
sasniegt vērienīgos mērėus, kas izvirzīti 
kvalitatīvu darbvietu, izaugsmes, 
ieguldījumu un Eiropas ekonomikas 
globālās konkurētspējas jomā, ir vēl 
stingrāk jāpievēršas brīvas un godīgas 
konkurences veicināšanai, it īpaši Ħemot 
vērā to, ka citos pasaules reăionos 
izaugsme ir straujāka, produktivitātes un 
inovācijas līmenis — aizvien augstāks; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  40 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

ENF grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

par Komisijas 2016. gada darba programmu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. mudina Komisiju pilnībā izmantot savas 
iniciatīvas tiesības, lai Savienībai 
nodrošinātu skaidru vadību un it īpaši 
panāktu vienotā tirgus izveides 
pabeigšanu, kā arī sagatavotu stratēăisko 
ceĜvedi ekonomikas savienībai, politikas 
savienībai un ārējai darbībai; 

1. mudina Komisiju pilnībā izmantot savas 
iniciatīvas tiesības, lai Savienībai 
nodrošinātu skaidru vadību un it īpaši 
pilnībā atjaunotu dalībvalstu suverenitāti 
attiecībā uz monetāro un budžeta politiku, 
robežkontroli un patvēruma un 
imigrācijas politiku; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  41 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

ENF grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

par Komisijas 2016. gada darba programmu 

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 līdzsvarotas un taisnīgas 
nodokĜu politikas izveide būtu jāuzskata 
par dalībvalstu strukturālo reformu, ko par 
piemērotām atzinušas dalībvalstis, 
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.  42 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

ENF grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

par Komisijas 2016. gada darba programmu 

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 atjaunot 
dalībvalstu monetāro suverenitāti; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  43 

Marine Le Pen 

ENF grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

par Komisijas 2016. gada darba programmu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

19. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. atzinīgi vērtē Komisijas sagatavoto 
Eiropas programmu migrācijas jomā un 
attiecīgos tiesību aktu priekšlikumus, kā arī 
saistītos 2015. un 2016. gada budžeta 
korekciju priekšlikumus, kuru mērėis ir 
nodrošināt migrācijas programmā 
noteikto mērėu pienācīgu īstenošanu; 
taču atgādina Komisijai par tās 
apĦemšanos cīnīties ar pieaugošo 
spiedienu uz ES ārējām robežām, tostarp 
veikt stingrus pasākumus pret nelegālo 
migrāciju, kā arī cilvēku tirdzniecību un 
kontrabandu, un uzlabot pārvaldītas 
migrācijas politiku, kā nolūkā jāuzlabo 
saikne starp ES migrācijas politiku un tās 
ārpolitiku; mudina Komisiju vairāk 
izstrādāt instrumentus attiecībā uz 
cilvēktiesībās balstītu pieeju personām, 
kas ES meklē aizsardzību no kara un 
vajāšanas; 

19. noraida Komisijas sagatavoto Eiropas 
programmu migrācijas jomā un attiecīgos 
tiesību aktu priekšlikumus, kā arī saistītos 
2015. un 2016. gada budžeta korekciju 
priekšlikumus; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  44 

Marine Le Pen 

ENF 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 

20. pauž dziĜas bažas par neseno notikumu 
attīstību Vidusjūras un Rietumbalkānu 
maršrutā, kur rekordliels skaits nelegālo 
migrantu šėērsoja ES robežas, radot 
nepieredzētu problēmu Eiropai un tās 
dalībvalstīm; 
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personu, kuru pieprasījumi ir noraidīti, 
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; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  45 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

ENF grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

par Komisijas 2016. gada darba programmu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

82. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

82. norāda uz transatlantiskās tirdzniecības 
un ieguldījumu partnerības (TTIP) 
nolīguma nozīmi; atgādina Komisijai, ka ir 
svarīgi visa procesa gaitā nodrošināt 
sadarbību, pārredzamību un informācijas 
apmaiĦu ar Parlamentu; 

82. noraida transatlantiskās tirdzniecības 
un ieguldījumu partnerības (TTIP) 
nolīgumu; atgādina Komisijai, ka ir svarīgi 
nodrošināt sadarbību, pārredzamību un 
informācijas apmaiĦu ar Parlamentu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  46 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

ENF grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

par Komisijas 2016. gada darba programmu 

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 islāmistu „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; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  47 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

ENF grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

par Komisijas 2016. gada darba programmu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

90. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

90. aicina Komisiju novērst teroristu 
pārvietošanos, pastiprinot kontroli uz 
ārējām robežām, sistemātiskāk un 
efektīvāk pārbaudot ceĜošanas dokumentus, 
novēršot ieroču nelegālu tirdzniecību, 
identitātes krāpniecisku izmantošanu un 
apzinot riska zonas; gaida Komisijas jauno 
priekšlikumu par viedrobežu paketi; 

90. aicina Komisiju novērst teroristu 
pārvietošanos, pastiprinot kontroli uz 
ārējām robežām, sistemātiskāk un 
efektīvāk pārbaudot ceĜošanas dokumentus, 
novēršot ieroču nelegālu tirdzniecību, 
identitātes krāpniecisku izmantošanu, 
apzinot riska zonas un Ĝaujot dalībvalstīm 
aizsargāt iekšējās robežas; gaida 
Komisijas jauno priekšlikumu par 
viedrobežu paketi; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  48 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

ENF grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

par Komisijas 2016. gada darba programmu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

101. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

101. vēlreiz aicina patvēruma un 
migrācijas politikas jomā izmantot 
visaptverošu un globālu pieeju; uzsver 
nepieciešamību bēgĜa statusa pieprasīšanas 
procesā garantēt patvēruma meklētāju 
drošību un panākt, ka bēgĜiem nav 
nepieciešams izvēlēties bīstamus ceĜus, kā 
iekĜūt Eiropas Savienībā, novēršot 
nelikumīgas migrācijas pamatcēloĦus un 
efektīvi cīnoties pret migrantu 
kontrabandistiem, nostiprinot solidaritāti 
un līdzatbildību starp visām dalībvalstīm; 
atbalsta vajadzību migrāciju saistīt ar ES 
ārējo politiku, sadarbojoties ar izcelsmes 
valstīm un tranzītvalstīm; atbalsta 
Komisijas priekšlikumu sniegt humāno 
palīdzību; uzsver, ka sakarā ar 
nesenajiem traăiskajiem notikumiem 
Vidusjūrā ir nepieciešami papildu 
pasākumi, lai novērstu cilvēku bojāeju 
jūrā; aicina risināt vidēja termiĦa un 
ilgtermiĦa sarežăījumus un reaăēt 
visaptveroši, kā noteikts Eiropas 
programmā migrācijas jomā; uzsver, ka 
būtu jāpārskata Zilās kartes direktīva, lai 
pavērtu iespējas likumīgi migrēt uz ES; 

101. aicina dalībvalstis stiprināt savu 
patvēruma un imigrācijas politiku; uzsver 
nepieciešamību bēgĜa statusa pieprasīšanas 
procesā, ja tas notiek attiecīgajā reăionā, 
garantēt patvēruma meklētāju drošību un 
panākt, ka bēgĜiem nav nepieciešams 
izvēlēties bīstamus ceĜus, kā iekĜūt Eiropas 
Savienībā, novēršot nelikumīgas migrācijas 
pamatcēloĦus un efektīvi cīnoties pret 
migrantu kontrabandistiem; 
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