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Grozījums Nr.  11 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

1.j punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.j mudina Komisiju citu starpā 

pārtraukt sarunās par TTIP, ES un 

Japānas nolīgumu un pakalpojumu 

tirdzniecības nolīgumu (TiSA); uzskata, 

ka tirdzniecības nolīgumu priekšmetam 

vajadzētu būt pienācīgu darbvietu 

radīšanas veicināšanai, ilgtspējīgam 

ekonomikas modelim, bet vispirms un 

galvenokārt — taisnīgai bagātību sadalei, 

daudzveidīgai saimnieciskajai darbībai un 

ciešai uzstājībai uz tiesībām veidot 

regulējumu, lai veicinātu virzību uz 

sociālo taisnīgumu, izveidotu kvalitatīvus 

sabiedriskos pakalpojumus, aizsargātu 

vidi un kultūras daudzveidību, turklāt 

šādiem nolīgumiem jāļauj stingri ievērot 

piesardzības principu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  12 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

1.k punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.k prasa īstenot regulētu, savstarpēji 

papildinošu starptautisko tirdzniecību; 

uzstāj, ka pirms tādu nolīgumu 

pieņemšanas, kas ļoti ietekmē cilvēku 

ikdienas dzīvi, ir jāpublisko visi sarunu 

dokumenti un ir jāapspriežas ar visu 

valstu parlamentiem; pauž nožēlu par 

CETA sarunu procesu un aicina 

nekavējoties to atcelt; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  13 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, 

Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

1.l punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  I.l pauž sašutumu par cilvēktiesību 

un starptautiskajās tiesībās noteikto 

pienākumu klaju ignorēšanu, ko ES 

demonstrē, reaģējot uz humanitāro krīzi, 

un par ko liecina ES ārējo robežu 

pieaugošā militarizācija; aicina Komisiju 

novirzīt līdzekļus, kas piešķirti 

robežkontroles pastiprināšanai un 

Eiropas veidošanai par cietoksni, bēgļu 

un migrantu uzņemšanai un integrēšanai; 

steidzami aicina Komisiju pastiprināt 

apsteidzošās meklēšanas un glābšanas 

darbības, jo īpaši Vidusjūras centrālajā 

daļā, izstrādāt priekšlikumus par to, kā 

drošā un likumīgā veidā ES ieceļot visām 

sievietēm, vīriešiem un bērniem, kuriem 

vajadzīga aizsardzība, kā arī migrējošiem 

darba ņēmējiem, tostarp izstrādāt tūlītēju, 

vērienīgu un saistošu pārmitināšanas 

programmu, pamatojoties uz bēgļu 

patiesajām saitēm ar attiecīgajām valstīm, 

un atbalstīt Parlamenta aicinājumu 

izveidot humanitārās vīzas, iesniedzot 

attiecīgu priekšlikumu, lai cilvēki vairs 

nebūtu spiesti riskēt ar dzīvību Vidusjūrā 

vai tuksnešos ceļā uz Eiropu; nosoda 

arvien plašāko tā dēvēto „mīksto” 

instrumentu izmantošanu, lai piespiestu 

trešās valstis slēgt neoficiālus 
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atpakaļuzņemšanas nolīgumus; šajā jomā 

stingri nosoda darījumu starp ES un 

Turciju, darījumu starp ES un 

Afganistānu — tā dēvēto „kopīgo 

turpmāko ceļu Afganistānai” — un sāktās 

sarunas ar trešām valstīm Migrācijas 

partnerības sistēmu ietvaros; nosoda ES 

robežu pārvaldības politiku un 

robežkontroles pārnešanu uz ārpusi — uz 

trešām valstīm, jo īpaši izmantojot ES 

Trasta fondu Āfrikai; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  14 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, 

Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

1.m punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.m pauž nožēlu par to, ka Komisija 

ierosināja tādu alternatīvu Dublinas 

regulai, kas nerisina spēkā esošās regulas 

būtiskās nepilnības, jo Komisijas 

priekšlikuma pamatā nav princips par 

solidaritāti un vienlīdzīgu atbildības 

sadali; pauž dziļas bažas par to, ka visām 

dalībvalstīm ir pienākums pārbaudīt, vai 

nav iespējas personas pieteikumu atzīt par 

nepieņemamu, pamatojoties uz drošas 

trešās valsts vai pirmās patvēruma valsts 

koncepciju; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  15 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Martina Michels, 

Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

1.n punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.n prasa nekavējoties pieņemt 

horizontālo direktīvu par diskriminācijas 

novēršanu, lai veicinātu cīņu pret 

diskrimināciju, tostarp pret uzbrukumiem 

minoritātēm, migrantiem, patvēruma 

meklētājiem un citām neaizsargātām 

grupām; prasa Komisijai novērtēt, kā 

dalībvalstīs tiek īstenotas valsts romu 

integrācijas stratēģijas un Padomes 

ieteikumi par pasākumiem romu efektīvai 

integrācijai, un, ja vajadzīgs, ierosināt 

papildu pasākumus romu efektīvai 

integrācijai; pauž nožēlu par aizvien 

lielāko naida noziegumu skaitu un 

gadījumiem, kad notikusi naida runa, kas 

vērsta pret etniskām un reliģiskām 

minoritātēm, LGBTI, patvēruma 

meklētājiem un bezpajumtniekiem; 

uzskata, ka rasistisku un ksenofobisku 

noskaņojumu un organizāciju skaita 

palielināšanās ir saistīta ar galēji labējo 

un fašistisko spēku popularitātes 

palielināšanos Eiropā, ko nevar uzlūkot 

atrauti no pēdējās desmitgadēs ES un tās 

dalībvalstīs īstenotās taupības politikas un 

neoliberālās politikas, kā arī pieaugošā 

demokrātijas deficīta un nerēķināšanās ar 

cilvēku gribu; 
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Or. en 
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Grozījums Nr.  16 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

1.o punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.o mudina īstenot atbruņošanos, 

tostarp kodolatbruņošanos, un bruņoto 

spēku demobilizāciju un izbeigt ārējas 

militārās intervences, un īstenot civilos 

pētījumus un izmeklēšanu cilvēku un viņu 

izaugsmes interesēs; aicina likvidēt 

NATO; atgādina, ka labākais veids, kā 

veicināt mieru, ir atbalstīt pasākumus, kas 

vērsti uz nabadzības izskaušanu, humāno 

palīdzību un ilgtspējīgu un taisnīgu 

ekonomikas un sociālo attīstību; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  17 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

2.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  2.a atkārtoti pauž stingru atbalstu 

Izraēlas un Palestīnas konflikta divu 

valstu risinājumam, kura pamatā ir 

1967. gada robežas, Jeruzaleme kā abu 

valstu galvaspilsēta un Izraēlas Valsts un 

Palestīnas Valsts līdzāspastāvēšana mierā 

un drošībā, ievērojot tiesības uz 

pašnoteikšanos un pilnībā ievērojot 

starptautiskās tiesības; aicina Komisiju 

pievērst īpašu uzmanību sadarbības un 

palīdzības programmām, kas paredzētas 

cilvēkiem, kuri dzīvo okupācijas un 

blokādes apstākļos; aicina Komisiju 

pilnībā īstenot ES un Izraēlas Asociācijas 

nolīguma 2. pantu, reaģējot uz 

ieilgušajiem Izraēlas veiktajiem 

smagajiem cilvēktiesību pārkāpumiem 

okupētajās palestīniešu teritorijās, 

Izraēlas diskriminējošo rīcību pret saviem 

arābu izcelsmes pilsoņiem un attiecīgās 

ANO rezolūcijas neievērošanu; uzstāj, ka 

visās dalībvalstīs ir pilnībā jāpiemēro 

pamatnostādnes „Par Izraēlas struktūru 

un to īstenoto pasākumu, kas paredzēti 

Izraēlas kopš 1967. gada jūnija 

okupētajās teritorijās, tiesībām saņemt ES 

dotācijas, balvas un finanšu 

instrumentus, kurus ES finansē no 

2014. gada un turpmāk”; aicina Komisiju 
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pārskatīt zinātniskās sadarbības 

programmu finansējumu, lai nepieļautu 

nekādu Izraēlas militārās rūpniecības 

finansēšanu; atkārtoti aicina Komisiju 

novērtēt ES finansēto mājokļu un 

infrastruktūras demolēšanas izmaksas un 

prasīt kompensācijas; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  18 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Martina 

Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

2.b punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  2.b aicina Komisiju uzturēt spēkā tās 

saistības un nozīmīgos pasākumus, kas 

veikti sarunās par Politiskā dialoga un 

sadarbības nolīgumu starp Eiropas 

Savienību, tās dalībvalstīm un Kubas 

Republiku; uzsver, ka šajās sarunās ir 

svarīgi saglabāt konstruktīvu pieeju, 

ievērojot kubiešu tautas gribu un 

nepieļaujot nekādu ārēju iejaukšanos 

Kubas iekšējās lietās vai ierobežojumus; 

aicina Komisiju sekmēt blokādes 

izbeigšanu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  19 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

2.c punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  2.c aicina 2018. gada budžetā paredzēt 

īpašus atbalsta pasākumus reģioniem, 

kurus visvairāk ietekmēs Brexit, tostarp 

finansējumu, kas konsolidēs un sekmēs 

miera procesu Ziemeļīrijā; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  20 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programma 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

2.d punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  2.d uzskata, ka izstāšanās nolīgumā 

būtu pilnībā jāsaglabā Lielās piektdienas 

vienošanās un turpmāko vienošanos 

noteikumi; prasa, lai Ziemeļīrijai tiktu 

noteikts īpašs statuss Eiropas Savienībā, 

kas nodrošinātu Ziemeļīrijas iespēju kļūt 

par ES locekli, saglabātu tās dalību 

muitas savienībā, vienotajā tirgū un 

Eiropas Savienības Tiesas jurisdikciju pār 

to; aicina arī nodrošināt brīvu preču 

apriti, cilvēku pārvietošanās brīvību un 

pakalpojumu sniegšanas brīvību Īrijas 

salā; 

Or. en 

 

 


