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4.3.2015 A8-0023/8 

Grozījums Nr.  8 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL 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 

1.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 1.a uzsver tautu neatĦemamās tiesības uz 
pašnoteikšanos bez ārējas iejaukšanās 
trešo valstu politiskajā, ekonomikas un 
sociālajā dzīvē; atkārtoti mudina 
Savienību un tās dalībvalstis izvairīties no 
cilvēktiesību jautājuma izmantošanas par 
instrumentu savu mērėu īstenošanai, kas 
apdraudētu ES uzticamību; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/9 

Grozījums Nr.  9 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL 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 

3.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 3.a atzīst, ka pašreizējai sistēmiskajai 
krīzei ir ievērojama sociālā ietekme uz 
Eiropas Savienības un trešo valstu 
iedzīvotājiem; norāda, ka dažādie 
taupības pasākumi, ko pieĦēmusi ES un 
citas starptautiskās iestādes, piemēram, 
SVF, ir pasliktinājuši situāciju pilsonisko 
brīvību, sociālo un demokrātisko tiesību 
jomā un būtiski pazeminājuši iedzīvotāju, 
it īpaši neaizsargātāko un sliktākā 
situācijā esošo iedzīvotāju, dzīves līmeni; 

Or. fr 
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Grozījums Nr.  10 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL 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 

106. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

106. aicina Komisiju un EĀDD īstenot 
stingras iniciatīvas, lai uzlabotu tādu 
personu piekĜuvi tiesiskumam, kuras ir 
cietušas cilvēktiesību pārkāpumos saistībā 
ar uzĦēmumu darbībām ārpus ES; uzsver 
nepieciešamību ieviest efektīvus tiesiskās 
aizsardzības līdzekĜus to uzĦēmumu 
sodīšanai, kuri vainojami cilvēktiesību 
pārkāpumos, un nodrošināt kompensācijas 
šādu pārkāpumu upuriem; 

106. aicina Komisiju un EĀDD īstenot 
stingras iniciatīvas, lai uzlabotu tādu 
personu piekĜuvi tiesiskumam, kuras 
kĜuvušas par cilvēktiesību pārkāpumu 
upuriem saistībā ar uzĦēmumu darbībām 
ārpus ES, jo īpaši vides, zemes 
sagrābšanas un dabas resursu iegūšanas 
jomā; uzsver nepieciešamību ieviest 
efektīvus tiesiskās aizsardzības līdzekĜus to 
uzĦēmumu sodīšanai, kuri vainojami 
cilvēktiesību pārkāpumos, un nodrošināt 
kompensācijas šādu pārkāpumu upuriem; 
aicina Komisiju jo īpaši veikt pasākumus 
pret tiem Eiropas uzĦēmumiem, kuri 
neparedz pienācīgu kompensāciju 
personām, kuras cietušas ar saviem darba 
pienākumiem tieši vai netieši saistītos 
negadījumos; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/11 

Grozījums Nr.  11 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL 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 

117. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

117. pauž bažas par uzraudzības, 
novērošanas, cenzēšanas un filtrēšanas 
tehnoloăiju izplatīšanu un izplatīšanos, kas 
aizvien vairāk apdraud cilvēktiesību un 
demokrātijas aktīvistus autokrātiskās 
valstīs, kā arī rada bažas par privātuma 
tiesībām demokrātiskās valstīs, pat ja tās 
izmanto, aizbildinoties ar tādiem 
likumīgiem mērėiem kā terorisma 
novēršana, valsts drošība un 
tiesībaizsardzība; 

117. pauž bažas par uzraudzības, 
novērošanas, cenzēšanas un filtrēšanas 
tehnoloăiju izplatīšanu un izplatīšanos, kas 
aizvien vairāk apdraud cilvēktiesību un 
demokrātijas aktīvistus autokrātiskās 
valstīs, kā arī rada bažas par privātuma 
tiesībām demokrātiskās valstīs, pat ja tās 
izmanto, aizbildinoties ar tādiem 
likumīgiem mērėiem kā terorisma 
novēršana, valsts drošība un 
tiesībaizsardzība; norāda, ka šāda politika 
izraisa cilvēktiesību aktīvistu, žurnālistu 
un plašākā nozīmē pilsoniskās sabiedrības 
dalībnieku pieaugošu apspiešanu, arvien 
plašākā mērā reăistrējot informāciju par 
iedzīvotājiem, lai arī šādas politikas 
efektivitāte nav pierādīta; pauž nožēlu par 
Eiropas Savienības PDR nolīgumu 
projektiem ar trešām valstīm, jo tie 
neatbilst Kopienas noteikumiem personas 
datu aizsardzības jautājumos; 

Or. fr 
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Grozījums Nr.  12 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL 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 

117.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 117.a uzskata, ka nesodāmības apstākĜi, 
kas aptver ASV Centrālās izlūkošanas 
pārvaldes programmu, ir Ĝāvuši turpināt 
Savienības un ASV terorisma 
apkarošanas politikas ietvaros veiktos 
pamattiesību pārkāpumus, ko apliecina 
ASV Nacionālās drošības aăentūras 
programmas masveida spiegošanas 
darbības; prasa nekavējoties apturēt 
sarunas par transatlantisko tirdzniecības 
un ieguldījumu partnerību ar ASV, kā arī 
visus sadarbības nolīgumus ar ASV 
terorisma apkarošanas jomā, kamēr 
netiks nodrošināta Eiropas iedzīvotāju 
tiesību ievērošana; 

Or. fr 



 

AM\1052780LV.doc  PE550.017v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
4.3.2015 A8-0023/13 

Grozījums Nr.  13 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL 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 

135.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 135.a uzskata, ka pret sievietēm tiek vērsta 
arī psiholoăiska vardarbība, ko rada 
dominējošās attiecības sabiedrībā un 
sieviešu stāvokli pazemojošu attēlu 
izplatīšana; uzsver, ka Komisijas un 
dalībvalstu galvenais uzdevums šajā jomā 
— gan Savienībā, gan ārpus tās, — ir 
apkarot jebkāda veida vardarbību pret 
sievietēm (fizisku, psiholoăisku, sociālu, 
ekonomisku) un veicināt dzimumam 
nepiesaistītu zēnu un meiteĦu izglītošanu 
jau no agrīna vecuma, kā arī cīnīties pret 
dzimumu stereotipiem; 

Or. fr 
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Grozījums Nr.  14 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL 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 

183.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 183.a stingri nosoda Eiropas Savienības, 
dalībvalstu un partnervalstu nespēju 
nodrošināt patvēruma tiesības un 
glābšanu jūrā; kritizē nolīgumus par 
atpakaĜuzĦemšanu, jo tie ietekmē citus 
nolīgumus, tostarp attīstības nolīgumus, 
ar trešām valstīm; uzskata, ka šāda 
migrācijas politika liecina par 
aizspriedumiem pret dienvidvalstu 
iedzīvotājiem; pieprasa vīzu liberalizācijas 
politiku attiecībā uz dienvidvalstu 
valstspiederīgajiem, jo īpaši attiecībā uz 
valstīm, kas atrodas pārejas procesā uz 
demokrātiju, piemēram, Tunisiju, kā arī 
pārvietošanas politikas īstenošanu visās 
dalībvalstīs; 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/15 

Grozījums Nr.  15 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL 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 

193.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 193.a prasa Savienībai un dalībvalstīm 
savā iekšpolitikā un attiecībās ar trešām 
valstīm par galveno prioritāti izvirzīt 
Tūkstošgades attīstības mērėus; uzsver, ka 
šos mērėus, jo īpaši attiecībā uz 
nabadzības izskaušanu, visiem pieejamu 
izglītībai  un dzimumu vienlīdzību, 
iespējams sasniegt, vienīgi ieviešot un 
stiprinot visiem pieejamus publiskos 
pakalpojumus; 

Or. fr 
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Grozījums Nr.  16 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Kostantinos Chrysogonos, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL 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 

183.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

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, 

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, un pauž 
ārkārtīgas bažas par migrantu un 
patvēruma meklētāju cilvēktiesību 
pārkāpumiem ceĜā uz ES; prasa Savienībai 
un dalībvalstīm beidzot pieĦemt 
vajadzīgos pasākumus, lai palīdzētu 
nelaimē nonākušiem migrantiem jūrā un 
pārtrauktu šīs traăēdijas; atgādina 
Savienībai un dalībvalstīm par to 
starptautiskajām saistībām attiecībā uz 
meklēšanas un glābšanas darbiem jūrā; 
šajā sakarībā uzsver prasību Eiropas un 
starptautiskajos ūdeĦos ievērot 
nerepatriēšanas principu, ko ir 
apstiprinājusi arī Eiropas Cilvēktiesību 
tiesa; atgādina par Komisijas apĦemšanos 
pieĦemt reālu un visaptverošu ES pieeju 
migrācijas jomā, ierosinot priekšlikumus, 
lai izstrādātu drošus un likumīgus ceĜus 
aizstāvības iegūšanai Eiropā. uzsver, cik 
svarīgi ir pēc iespējas ātrāk ieviest 
humanitārās vīzas, kā arī izstrādāt jaunus 
likumīgus migrācijas ceĜus, lai cilvēkiem 
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Migrācijas, iekšlietu un pilsonības 
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; 

vairs nevajadzētu riskēt ar dzīvību, lai 
nokĜūtu Eiropā; uzsver, ka pēc iespējas 
ātrāk ir jāizstrādā solidārāka politika ES 
un dalībvalstu līmenī; tādēĜ aicina 
dalībvalstis pilnībā ieviest nesen pieĦemto 
ES kopējas patvēruma sistēmas tiesību aktu 
paketi un kopējos tiesību aktus migrācijas 
jomā; prasa Komisijai mudināt 
dalībvalstis aktīvāk piedalīties 
pārvietošanas programmās; kategoriski 
iebilst pret to, ka cilvēku tirdzniecības un 
kontrabandas jautājums tiek izmantots kā 
tirgošanās elements starp Savienību, 
dalībvalstīm un trešām valstīm; atgādina, 
ka šāda sadarbība nedrīkst mazināt to 
vīriešu, sieviešu un bērnu faktiskās 
tiesības, kas meklē aizsardzību Savienībā, 
un veicināt migrantu un patvēruma 
meklētāju pamattiesību pārkāpumus; šajā 
sakarībā pauž lielas bažas par sadarbības 
palielināšanu ar trešām valstīm, jo īpaši 
Āfrikas raga valstīm, attiecībā uz 
Hartumas procesu; 

Or. fr 

 
 


