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4.3.2015 A8-0023/3 

Grozījums Nr.  3 

Cristian Dan Preda 

PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

2013. gada ziĦojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un ES politika šajā jomā 
2014/2216(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

165. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

165. atzinīgi vērtē to, ka 2013. gada 
oktobrī tika anulēts Moldovas likums, kas 
aizliedza „veicināt cita veida attiecības, 
izĦemot attiecības, kas saistītas ar laulību 
vai ăimeni”, un aicina Lietuvu un Krieviju 
sekot Moldovas piemēram; pauž nožēlu 
par Horvātijas 2013. gada decembrī 
notikušā referenduma rezultātiem, kas 
apstiprināja viendzimuma laulības 
konstitucionālu aizliegumu; uzsver, ka 
šāds referendums 2015. gada februārī 
notiks Slovākijā; pauž nožēlu, ka bijušās 
Dienvidslāvijas Maėedonijas Republikas 
parlaments pašlaik apsver tāda 
likumprojekta pieĦemšanu, kas paredz 
viendzimuma laulību konstitucionālu 
aizliegumu; uzsver, ka šāda attīstība 
sekmē homofobisku un diskriminējošu 
vidi; uzsver, ka ir Ĝoti nepieciešams 
pilnveidot LGBTI personu pamattiesību 
un pamatbrīvību aizsardzību, tostarp 
pieĦemot tiesību aktus par naida 
noziegumiem un diskriminācijas 
apkarošanu, un prasa attiecīgajām 
iestādēm nosodīt naidu un vardarbību 
seksuālās orientācijas, dzimumidentitātes 
un dzimumizpausmju dēĜ; uzskata, ka 
LGBTI pamattiesības tiks vairāk 
aizsargātas, ja šiem cilvēkiem būs 
pieejamas tādas likumīgas iespējas kā 
kopdzīve, reăistrētas partnerattiecības vai 

165. atzinīgi vērtē to, ka 2013. gada 
oktobrī tika anulēts Moldovas likums, kas 
aizliedza „veicināt cita veida attiecības, 
izĦemot attiecības, kas saistītas ar laulību 
vai ăimeni”, un aicina arī citas šā reăiona 
valstis sekot Moldovas piemēram;  
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Or. en



 

AM\1052759LV.doc  PE550.017 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
4.3.2015 A8-0023/4 

Grozījums Nr.  4 

Cristian Dan Preda 

PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

2013. gada ziĦojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un ES politika šajā jomā 
2014/2216(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

186. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

186. prasa ES nodrošināt, ka sarunas par 
visiem nolīgumiem par sadarbību 
migrācijas jomā un atpakaĜuzĦemšanu ar 
valstīm ārpus ES un to īstenošana tiek 
veikta atbilstoši starptautiskajām 
cilvēktiesībām, bēgĜu tiesībām un 
starptautiskajām jūrniecības tiesībām, un 
aicina apspriesties ar Parlamentu pirms to 
noslēgšanas; prasa nodrošināt lielāku 
pārredzamību sarunām par šādu līgumu 
noslēgšanu un iekĜaut tajos uzraudzības 
mehānismus, lai varētu novērtēt, kādu 
ietekmi uz cilvēktiesībām rada sadarbība 
migrācijas jomā ar valstīm ārpus ES un 
robežkontroles pasākumi, tostarp Frontex 
un Eurosur; uzsver, ka cilvēktiesības ir 
jāintegrē visos Frontex īstenotajos 
pasākumos un jāuzrauga to īstenošana; 

186. prasa ES nodrošināt, ka sarunas par 
visiem nolīgumiem par sadarbību 
migrācijas jomā un atpakaĜuzĦemšanu ar 
valstīm ārpus ES un to īstenošana tiek 
veikta atbilstoši starptautiskajām 
cilvēktiesībām, bēgĜu tiesībām un 
starptautiskajām jūrniecības tiesībām, un 
aicina apspriesties ar Parlamentu pirms to 
noslēgšanas; prasa nodrošināt lielāku 
pārredzamību sarunām par šādu līgumu 
noslēgšanu un iekĜaut tajos uzraudzības 
mehānismus, lai varētu novērtēt, kādu 
ietekmi uz cilvēktiesībām rada sadarbība 
migrācijas jomā ar valstīm ārpus ES un 
robežkontroles pasākumi, tostarp Frontex 
un Eurosur; uzsver, ka cilvēktiesībām ir 

jāpiešėir liela loma migrācijas un 
patvēruma jomā; tādēĜ prasa piešėirt 
pienācīgu finansējumu Frontex 
pamattiesību speciālistam un Eiropas 
Patvēruma atbalsta biroja apmācības 
speciālistiem, lai tie varētu veikt 
novērtēšanu un uzraudzību un 
iepazīstināt ar paraugpraksi;  

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/5 

Grozījums Nr.  5 

Cristian Dan Preda 

PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

2013. gada ziĦojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un ES politika šajā jomā 
2014/2216(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

187. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

187. aicina Komisiju veikt neatkarīgu 
novērtējumu par tās migrācijas un 
robežkontroles programmu īstenošanu ES 
un valstīs ārpus ES, lai varētu ierosināt 
uzlabojumus esošajos pasākumos un 
tādejādi novērst cilvēktiesību pārkāpumus; 

187. aicina Komisiju pastāvīgi novērtēt tās 
migrācijas un robežkontroles programmu 
īstenošanu ES un valstīs ārpus ES, lai 
varētu ierosināt uzlabojumus esošajos 
pasākumos un tādejādi novērst 
cilvēktiesību pārkāpumus, kā arī izplatīt 
paraugpraksi; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/6 

Grozījums Nr.  6 

Cristian Dan Preda 

PPE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

2013. gada ziĦojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un ES politika šajā jomā 
2014/2216(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

190. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

190. pauž nosodījumu par to, ka Eiropas 
Savienībā arvien vairāk nelegālā 
migrācija tiek atzīta par krimināli 
sodāmu, neĦemot vērā šo personu 
cilvēktiesības; mudina nekavējoties 
nodrošināt nepieciešamo cilvēktiesību 
aizsardzības, pārskatatbildības un 
īstenošanas mehānismu izveidi; 

190. pauž nosodījumu par cietsirdīgajiem 
cilvēku tirgoĦiem, kas izmanto bēgĜu 
ciešanas, lai gūtu ienākumus; prasa 
izstrādāt labāku koncepciju attiecībā uz 
likumīgām patvēruma iegūšanas iespējām 
un ieviest stingrākus pasākumus, lai 
apkarotu barbariskos cilvēku tirgoĦus un 
organizēto noziedzību; mudina 
nekavējoties garantēt nepieciešamos 
cilvēktiesību aizsardzības, 
pārskatatbildības un īstenošanas 
mehānismus; 

Or. en 

 
 
 


