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Grozījums Nr.  41 

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

Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programmas gatavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

3.b punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  3.b uzsver, ka plašsaziņas līdzekļu 

brīvība un plurālisms ir demokrātijas 

pīlāri; pauž bažas par to, ka aizvien 

vairākās dalībvalstīs īpašumtiesību 

struktūras dēļ plašsaziņas līdzekļu 

plurālisms vairs netiek nodrošināts un 

plašsaziņas līdzekļu vara ir tā pati 

politiskā vara; prasa izstrādāt ES tiesību 

aktus, kas risinātu šo problēmu, 

piemēram, nosakot īpašumtiesību 

robežvērtības; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  42 

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

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programmas gatavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

3.c punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  3.c ņem vērā Audiovizuālo mediju 

pakalpojumu direktīvas REFIT 

priekšlikumu; tomēr pauž nožēlu par to, 

ka šīs direktīvas pārskatīšana nav 

pietiekami vērienīga, lai novērstu bažas 

par apdraudējumu plašsaziņas līdzekļu 

plurālismam un visiem neaizsargātajiem 

lietotājiem, jo īpaši nepilngadīgajiem, 

attiecībā uz bīstamiem komerciāliem 

paziņojumiem, produktu izvietošanu un 

nelikumīgu saturu video koplietošanas 

platformās, kā arī sociālajos plašsaziņas 

līdzekļos; tādēļ aicina Komisiju pārskatīt 

e-komercijas direktīvu un vairāk 

pievērsties demokrātiskām un kultūras 

pārmaiņām pašreizējā un turpmākajā 

darbā pie digitālā vienotā tirgus 

stratēģijas; uzsver, ka digitalizācija 

lielākoties ir saistīta ar izglītību, 

zināšanām, pētniecību, plašsaziņas 

līdzekļu un interneta lietotprasmi, tādēļ 

nepieciešama lielāka politiskā atbildība 

un Eiropas digitālās stratēģijas 

pielāgošana sabiedrības un lietotāju 

vajadzībām; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  43 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programmas gatavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

3.d punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  3.d aicina Komisiju sākt būtiskus 

centienus, lai aizsargātu iedzīvotājus no 

arvien pieaugošās valstu īstenotās 

uzraudzības; šajā sakarībā pauž dziļas 

bažas par Eiropola vienības ziņošanai par 

interneta saturu (IRU) plašajām 

pilnvarām uzraudzīt un kontrolēt 

internetu bez jebkādas tiesu iestāžu 

iejaukšanās; norāda, ka jaunajā Eiropola 

regulā IRU netika norādīts skaidrs 

juridiskais pamats; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  44 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programmas gatavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

3.e punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  3.e pauž dziļas bažas par ES Eiropas 

Drošības programmu, kura ļoti vienpusēji 

pievēršas represīvai politikai un ES 

tiesībaizsardzības iestāžu pilnvaru 

paplašināšanai; kritizē aizvien vairāk uz 

drošību vērstos pasākumus, tostarp 

personas datu vākšanu un iedzīvotāju, kā 

arī trešo valstu valstspiederīgo profilu 

veidošanu, aizbildinoties ar cīņu pret 

terorismu; norāda uz to, ka, neraugoties 

uz vairākiem ilgstošiem un atjauninātiem 

drošības un pretterorisma pasākumiem un 

politikas virzieniem, tostarp 

robežkontroles jomā, teroristu uzbrukumi 

ES teritorijā nav izbeigušies; tāpēc prasa 

strauji mainīt politikas virzienus, lai 

novērstu cēloņus, kas noved cilvēkus pie 

šādas ekstrēmas rīcības, pilnveidojot 

esošos preventīvās politikas virzienus vai 

izstrādājot jaunus, tostarp jauniešu darba 

politiku, sociālekonomiskās kohēzijas 

politiku un citus preventīvus 

instrumentus, kuru mērķis ir atbalstīt 

cilvēkus, kam draud sociālā atstumtība; 

tādēļ atgādina, ka ES un dalībvalstīm ir 

jāaptur visas ārējās militārās saistības un 

to darbam starptautiskajā arēnā ir jābūt 

mieru veicinošas diplomātijas darbam; 
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Grozījums Nr.  45 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programmas gatavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

3.f punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  3.f uzsver, ka jādara vairāk, lai ES 

tirdzniecības politiku saskaņotu ar 

ilgtspējīgas attīstības mērķiem un lai 

veicinātu tādu globālo tirdzniecību, kas ir 

taisnīga, regulēta un visu planētas 

iedzīvotāju interesēs;  

Or. en 
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Grozījums Nr.  46 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Martina Michels, Nikolaos Chountis, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programmas gatavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

3.g punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  3.g uzsver, ka nepieciešama tāda 

patvēruma politika, kuras pamatā ir 

cilvēka cieņas un cilvēktiesību ievērošana, 

sniedzot aizsardzību tiem, kas bēg no 

kara, vajāšanām, spīdzināšanas, bada un 

galējas nabadzības; šajā sakarībā uzsver, 

ka steidzami nepieciešami droši un legāli 

ceļi uz ES, lai izbeigtu cilvēku bojāeju 

Vidusjūras ūdeņos; nosoda Komisijas 

atbalstu patvēruma meklētāju 

administratīvai aizturēšanai uzņemšanas 

procesā, kā arī piespiedu atgriešanas 

procesā, gadījumos, kad patvēruma 

lūgums tiek noraidīts;  prasa piemērot 

vispārēju aizliegumu administratīvai 

aizturēšanai, jo īpaši nepilngadīgo un 

ģimeņu ar bērniem gadījumā; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  47 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Martina Michels, Nikolaos Chountis, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programmas gatavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

3.h punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  3.h nosoda ES robežu pārvaldības 

politiku un to, ka arvien vairāk tiek 

izmantots tā sauktais partnerības satvars 

sadarbībai ar trešām valstīm migrācijas 

jomā, uzticot tām īstenot Savienības 

robežkontroles pasākumus, kā arī nosoda 

citas tamlīdzīgas vienošanās, piemēram 

ES un Turcijas paziņojumu; uzstāj, ka 

Eiropas patvēruma sistēmas izstrādes 

pamatā jābūt tiesību aktiem, kas pieņemti 

ar parasto likumdošanas procedūru;  

Or. en 
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Grozījums Nr.  48 

Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Martina Michels, Fabio De Masi, Eleonora Forenza, 

Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programmas gatavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

3.i punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  3.i aicina Komisiju pirms jebkādu 

turpmāku pasākumu ierosināšanas 

izvērtēt savas patvēruma un migrācijas 

politikas īstenošanu, izmaksas, tostarp 

zaudētās dzīvības, un šīs politikas radītās 

sekas;  

Or. en 
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Grozījums Nr.  49 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Martina 

Michels, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, ECR, ALDE 

Komisijas 2018. gada darba programmas gatavošana 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

3.j punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  3.j mudina Komisiju bez kavēšanās 

īstenot pasākumus, kuri bija paredzēti 

Eiropas Savienības dzīvnieku aizsardzības 

un labturības stratēģijā 2012.–

2015. gadam, bet joprojām nav īstenoti; 

aicina Komisiju izstrādāt jaunu un 

vērienīgu stratēģiju dzīvnieku aizsardzībai 

un labturībai, kā arī bioloģiskās 

daudzveidības aizsardzībai laikposmā no 

2016. līdz 2020. gadam, novēršot 

pašreizējos trūkumus un nepilnības, lai 

radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus 

un uzlabotu dzīvnieku labturības un 

bioloģiskās daudzveidības aizsardzību visā 

ES;  

Or. en 

 

 


