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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

153. aicina Komisiju izstrādāt inovatīvus 
finanšu mehānismus, lai īstenotu fiskālās 
reformas un nostiprinātu cīĦu pret 
korupciju, nelikumīgām finanšu plūsmām 
un izvairīšanos no nodokĜu maksāšanas; 
šajā saistībā mudina apsvērt publiskā un 
privātā sektora partnerības, dotāciju un 
aizdevumu kombinēšanu un palīdzības 
sniegšanu jaunattīstības valstīm, lai tās 
varētu labāk mobilizēt vietējos resursus; 

153. aicina Komisiju izstrādāt inovatīvus 
finanšu mehānismus, lai īstenotu fiskālās 
reformas un nostiprinātu cīĦu pret 
korupciju, nelikumīgām finanšu plūsmām 
un izvairīšanos no nodokĜu maksāšanas; 
šajā saistībā mudina apsvērt publiskā un 
privātā sektora partnerības, dotāciju un 
aizdevumu kombinēšanu un palīdzības 
sniegšanu jaunattīstības valstīm, lai tās 
varētu labāk mobilizēt vietējos resursus; 
norāda, ka ir jāievieš starptautisku 

finanšu darījumu nodoklis, kas varētu būt 

papildu finansējuma avots attīstībai, un 

atgādina dalībvalstīm, ka tās jau ir 

piekritušas ieviest finanšu darījumu 

nodokli savās valstīs un apĦēmušās daĜu 

no gūtajiem līdzekĜiem atlikt, lai finansētu 

vispārējas sabiedriskas vērtības, tostarp 

attīstību; 

Or. en 
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183. pauž stingru nosodījumu par 
ievērojamo jūrā bojāgājušo skaitu 
Vidusjūras reăionā, kas atbilstoši 
Starptautiskās Migrācijas organizācijas 
aplēsēm ziĦojumā „Fatālie ceĜojumi” 
2013. gadā sasniedza 3 000, tādējādi 
pārvēršot šo jūru par nelegālajiem 
migrantiem nāvējošāko reăionu pasaulē; 
pauž ārkārtīgas bažas par ziĦojumiem 
attiecībā uz migrantu un patvēruma 
meklētāju cilvēktiesību pārkāpumiem ceĜā 
uz ES; prasa Savienību un dalībvalstis 
sadarboties ar ANO, reăionālajām 
iestādēm, valdībām un NVO, lai risinātu 
šīs problēmas; uzsver steidzamo vajadzību 
izstrādāt stingrāku un integrētāku politiku, 
kurā būtu vairāk Ħemts vērā Savienības 
solidaritātes princips, lai risinātu 
samilzušos jautājumus attiecībā uz 
migrantiem, bēgĜiem un patvēruma 
meklētājiem, un to darīt atbilstīgi 
starptautiskajiem tiesību aktiem 
cilvēktiesību jomā un cilvēka cieĦas 
jēdzienam, un prasa Savienību ieviest 
vienotu Eiropas patvēruma sniegšanas 

sistēmu un visā Savienībā garantēt 
efektīvus vienotus standartus attiecībā uz 
uzĦemšanas procedūrām, lai aizsargātu 
nepavadītus nepilngadīgos un 
visneaizsargātākās personas; aicina PV/AP, 
Migrācijas, iekšlietu un pilsonības 

183. pauž stingru nosodījumu par 
ievērojamo jūrā bojāgājušo skaitu 
Vidusjūras reăionā, kas atbilstoši 
Starptautiskās Migrācijas organizācijas 
aplēsēm ziĦojumā „Fatālie ceĜojumi” 
2013. gadā sasniedza 3 000, tādējādi 
pārvēršot šo jūru par nelegālajiem 
migrantiem nāvējošāko reăionu pasaulē; 
pauž ārkārtīgas bažas par ziĦojumiem 
attiecībā uz migrantu un patvēruma 
meklētāju cilvēktiesību pārkāpumiem ceĜā 
uz ES; prasa Savienībai un dalībvalstīm 
sadarboties ar ANO, reăionālajām 
iestādēm, valdībām un NVO, lai risinātu 
šīs problēmas; uzsver steidzamo vajadzību 
izstrādāt stingrāku, solidārāku un 
integrētāku Savienības politiku, lai risinātu 
samilzušos jautājumus attiecībā uz 
migrantiem, bēgĜiem un patvēruma 
meklētājiem, un to darīt atbilstīgi 
starptautiskajiem tiesību aktiem 
cilvēktiesību jomā un cilvēka cieĦas 
jēdzienam, un prasa ES visā Savienībā 
garantēt efektīvus vienotus standartus 
attiecībā uz uzĦemšanas procedūrām, lai 
aizsargātu nepavadītus nepilngadīgos un 
visneaizsargātākās personas; aicina PV/AP, 
Migrācijas, iekšlietu un pilsonības 
komisāru un EĀDD palielināt sadarbību un 
vienlīdzīgu sloga dalīšanu starp 
dalībvalstīm, tostarp uzĦemot un 
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komisāru un EĀDD palielināt sadarbību un 
vienlīdzīgu sloga dalīšanu starp 
dalībvalstīm, tostarp uzĦemot un 
pārvietojot bēgĜus un sniedzot ieguldījumu 
meklēšanas un glābšanas dienestu 
pakalpojumu nodrošināšanā, lai palīdzētu 
nelaimē nonākušiem migrantiem jūrā, kuri 
cenšas sasniegt ES krastus; šajā sakarībā 
atgādina par nepieciešamību Eiropas un 
starptautiskajos ūdeĦos ievērot 
nerepatriēšanas principu, ko ir atbalstījusi 
arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT); 
atgādina par Komisijas apĦemšanos 
izstrādāt piemērotus likumīgas migrācijas 
kanālus; tādēĜ aicina dalībvalstis pilnībā 
ieviest nesen pieĦemto ES kopējas 
patvēruma sistēmas tiesību aktu paketi un 
kopējos tiesību aktus migrācijas jomā; 
aicina dalībvalstis piedalīties pārvietošanas 
programmās un veicināt reăionālo 
aizsardzības programmu attīstību visvairāk 
skartajos reăionos; uzsver nepieciešamību 
cīnīties pret nelegālās imigrācijas 
pamatiemesliem; mudina EĀDD un 
dalībvalstis pievērst pastiprinātu uzmanību 
cilvēku tirdzniecības vai kontrabandas 
izcelsmes valstīm, tranzīta valstīm un 
galamērėa valstīm; aicina PV/AP un 
dalībvalstis vēl vairāk stiprināt Savienības 
ārējo dimensiju, cieši strādājot kopā ar 
izcelsmes un tranzīta valstīm, tostarp ES 
partnervalstīm, jo īpaši Vidusjūras reăionā, 
sistemātiski šos jautājumus iekĜaujot 
politiskajos dialogos ar attiecīgajām 
valstīm un publiskos paziĦojumos, kā arī 
veicinot maksimālu sadarbību ar šīm 
valstīm, lai izjauktu nelegālos migrantu 
ievešanas tīklus un apkarotu mafijas 
grupējumus, kas gūst ienākumus no 
cilvēku tirdzniecības un cilvēku 
kontrabandas; 

pārvietojot bēgĜus un sniedzot ieguldījumu 
meklēšanas un glābšanas dienestu 
pakalpojumu nodrošināšanā, lai palīdzētu 
nelaimē nonākušiem migrantiem jūrā, kuri 
cenšas sasniegt ES krastus; šajā sakarībā 
atgādina par nepieciešamību Eiropas un 
starptautiskajos ūdeĦos ievērot 
nerepatriēšanas principu, ko ir atbalstījusi 
arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT); 
atgādina par Komisijas apĦemšanos 
izstrādāt piemērotus likumīgas migrācijas 
kanālus; tādēĜ aicina dalībvalstis pilnībā 
ieviest nesen pieĦemto ES kopējas 
patvēruma sistēmas tiesību aktu paketi un 
kopējos tiesību aktus migrācijas jomā un 
šajā nolūkā prasa īstenot Dublinas 

regulas 33. pantā paredzēto krīzes 

mehānismu, kurā ietilptu katrai 

dalībvalstij skaidri noteiktas minimālās 

saistības, lai ātri panāktu funkcionējošu 

krīzes mehānismu saistību pārdalīšanai ar 

mērėi mazināt spiedienu uz vissmagāk 

skartajām dalībvalstīm, kuru minimālā 

kvota viennozīmīgi ir pārsniegta; aicina 
dalībvalstis piedalīties pārvietošanas 
programmās un veicināt reăionālo 
aizsardzības programmu attīstību visvairāk 
skartajos reăionos; uzsver nepieciešamību 
cīnīties pret nelegālās imigrācijas 
pamatiemesliem; mudina EĀDD un 
dalībvalstis pievērst pastiprinātu uzmanību 
cilvēku tirdzniecības vai kontrabandas 
izcelsmes valstīm, tranzīta valstīm un 
galamērėa valstīm; aicina PV/AP un 
dalībvalstis vēl vairāk stiprināt Savienības 
ārējo dimensiju, cieši strādājot kopā ar 
izcelsmes un tranzīta valstīm, tostarp ES 
partnervalstīm, jo īpaši Vidusjūras reăionā, 
sistemātiski šos jautājumus iekĜaujot 
politiskajos dialogos ar attiecīgajām 
valstīm un publiskos paziĦojumos, kā arī 
veicinot maksimālu sadarbību ar šīm 
valstīm, lai izjauktu nelegālos migrantu 
ievešanas tīklus un apkarotu mafijas 
grupējumus, kas gūst ienākumus no 
cilvēku tirdzniecības un cilvēku 
kontrabandas; 
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