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2.9.2015 A8-0230/4 

Grozījums Nr.  4 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā (2013. un 2014. gads) 
2014/2254(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

46.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 46.a nosoda jebkādu vardarbību un 
diskrimināciju Eiropas Savienības 
teritorijā un pauž bažas par vardarbības 
un diskriminācijas gadījumu skaita 
pieaugumu; prasa, lai Komisija un 
dalībvalstis uzĦemtos konkrētas politiskās 
saistības nolūkā apkarot jebkādas rasisma 
izpausmes, tostarp antisemītismu, 
islāmofobiju, afrofobiju un 
antičigānismu; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/5 

Grozījums Nr.  5 

Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, 

Marisa Matias, Martina Michels 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā (2013. un 2014. gads) 
2014/2254(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

116. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

116. pauž nožēlu par daudzkārtējo un 
traăisko cilvēku bojāeju Vidusjūrā un 
nosoda cilvēku kontrabandistu un tirgotāju 
darbības, kas šīs traăēdijas izraisa, liedzot 
migrantiem viĦu pamattiesības; norāda, ka 
ES un dalībvalstīm ir jādara vairāk, lai 
nepieĜautu aizvien jaunas traăēdijas jūrā; 
aicina ES un tās dalībvalstis nodrošināt, ka 
ES migrācijas politikas pamatā ir 
solidaritāte, kā arī migrantu un patvēruma 
meklētāju pamattiesību ievērošana, un jo 
īpaši:  

 

 - uzsver, ka pamattiesības ir jāintegrē katrā 
ES migrācijas politikas aspektā, kā arī 
jāveic padziĜināts ietekmes novērtējums 
par visu ar migrāciju, patvērumu un 
robežkontroli saistīto pasākumu un 
mehānismu ietekmi uz migrantu 
pamattiesībām; jo īpaši aicina dalībvalstis 
ievērot neaizsargāto migrantu tiesības;  

- uzsver, ka ir vajadzīga holistiska ES 
pieeja, ar ko nostiprinātu iekšpolitikas un 
ārpolitikas nostādĦu saskaĦotību; mudina 
ES un dalībvalstis migrantu tiesību 
ievērošanai piešėirt galveno prioritāti, 
slēdzot jebkuru divpusēju vai daudzpusēju 

116. nosoda to, ka liels skaits patvēruma 
meklētāju un migrantu, kuri cenšas 
sasniegt Eiropas Savienību, turpina iet 
bojā Vidusjūrā, un cilvēku kontrabandistu 
un tirgotāju darbības, kas šīs traăēdijas 
izraisa, liedzot migrantiem viĦu 
pamattiesības; norāda, ka ES un 
dalībvalstīm ir jāveic stingri un obligāti 
pasākumi, lai nepieĜautu aizvien jaunas 
traăēdijas jūrā; aicina ES un tās dalībvalstis 
nodrošināt, ka ES migrācijas politikas 
pamatā ir solidaritāte, kā arī migrantu un 
patvēruma meklētāju pamattiesību 
ievērošana, un jo īpaši: 

- uzsver, ka pamattiesības ir jāintegrē katrā 
ES migrācijas politikas aspektā, kā arī 
jāveic padziĜināts ietekmes novērtējums 
par visu ar migrāciju, patvērumu un 
robežkontroli saistīto pasākumu un 
mehānismu ietekmi uz migrantu 
pamattiesībām; jo īpaši aicina dalībvalstis 
ievērot neaizsargāto migrantu tiesības;  

- uzsver, ka ir vajadzīga holistiska ES 
pieeja, ar ko nostiprinātu iekšpolitikas un 
ārpolitikas nostādĦu saskaĦotību; mudina 
ES un dalībvalstis migrantu tiesību 
ievērošanai piešėirt galveno prioritāti, 
slēdzot jebkuru divpusēju vai daudzpusēju 
sadarbības nolīgumu ar valstīm ārpus ES, 
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sadarbības nolīgumu ar valstīm ārpus ES, 
tostarp atpakaĜuzĦemšanas nolīgumus, 
mobilitātes partnerības un tehniskās 
sadarbības nolīgumus;  

- atgādina dalībvalstīm par to 
starptautiskajām saistībām sniegt palīdzību 
briesmās nonākušām personām jūrā;  

- aicina dalībvalstis grozīt vai pārskatīt 
visus tiesību aktus, kuros paredzēts sodīt 
cilvēkus, kas sniedz palīdzību briesmās 
nonākušiem migrantiem jūrā; 

- uzsver pamattiesības lūgt patvērumu; 
mudina Eiropas Savienību un dalībvalstis 
atvērt jaunus kanālus drošai un legālai 
patvēruma meklētāju nonākšanai Eiropas 
Savienībā un paredzēt tam pietiekamus 
resursus, lai samazinātu riskus, kas saistīti 
ar nelegālās ieceĜošanas mēăinājumiem un 
izskaustu cilvēku tirdzniecības un 
kontrabandas tīklus, kas gūst peĜĦu no 
migrantu dzīvības apdraudēšanas jūrā un 
viĦu seksuālas izmantošanas, kā arī 
paverdzināšanas darbā;  

- aicina visas dalībvalstis piedalīties ES 
pārvietošanas programmās, un mudina 
izmantot humanitārās vīzas;  

- mudina dalībvalstis nodrošināt pienācīgus 
uzĦemšanas apstākĜus atbilstīgi spēkā 
esošajiem pamattiesību un patvēruma 
meklēšanas tiesību aktiem, īpašu uzmanību 
veltot neaizsargātiem cilvēkiem un 
patvēruma meklētāju sociālās atstumtības 
riska mazināšanai; aicina Komisiju 
uzraudzīt kopējās Eiropas patvēruma 
sistēmas (KEPS) īstenošanu, un jo īpaši 
Direktīvas 2013/32/ES īstenošanu, 
pievēršot pastiprinātu uzmanību patvēruma 
meklētājiem, kuriem ir vajadzīgas īpašas 
procesuālās garantijas; 

- aicina izveidot efektīvu un saskaĦotu ES 
patvēruma sistēmu, lai godīgi sadalītu 
patvēruma meklētājus starp dalībvalstīm; 

tostarp atpakaĜuzĦemšanas nolīgumus, 
mobilitātes partnerības un tehniskās 
sadarbības nolīgumus;  

- atgādina dalībvalstīm par to 
starptautiskajām saistībām sniegt palīdzību 
briesmās nonākušām personām jūrā;  

- aicina dalībvalstis grozīt vai pārskatīt 
visus tiesību aktus, kuros paredzēts sodīt 
cilvēkus, kas sniedz palīdzību briesmās 
nonākušiem migrantiem jūrā; 

- uzsver pamattiesības lūgt patvērumu; 
mudina Eiropas Savienību un dalībvalstis 
atvērt jaunus kanālus drošai un legālai 
patvēruma meklētāju nonākšanai Eiropas 
Savienībā un paredzēt tam pietiekamus 
resursus, lai samazinātu riskus, kas saistīti 
ar nelegālās ieceĜošanas mēăinājumiem un 
izskaustu cilvēku tirdzniecības un 
kontrabandas tīklus, kas gūst peĜĦu no 
migrantu dzīvības apdraudēšanas jūrā un 
viĦu seksuālas izmantošanas, kā arī 
paverdzināšanas darbā;  

- aicina visas dalībvalstis piedalīties ES 
pārvietošanas programmās, un mudina 
izmantot humanitārās vīzas;  

- mudina dalībvalstis nodrošināt pienācīgus 
uzĦemšanas apstākĜus atbilstīgi spēkā 
esošajiem pamattiesību un patvēruma 
meklēšanas tiesību aktiem, īpašu uzmanību 
veltot neaizsargātiem cilvēkiem un 
patvēruma meklētāju sociālās atstumtības 
riska mazināšanai; aicina Komisiju 
uzraudzīt kopējās Eiropas patvēruma 
sistēmas (KEPS) īstenošanu, un jo īpaši 
Direktīvas 2013/32/ES īstenošanu, 
pievēršot pastiprinātu uzmanību patvēruma 
meklētājiem, kuriem ir vajadzīgas īpašas 
procesuālās garantijas; 

- aicina izveidot efektīvu un saskaĦotu ES 
patvēruma sistēmu, lai godīgi sadalītu 
patvēruma meklētājus starp dalībvalstīm; 

- pauž nožēlu par ziĦotajiem vardarbīgas 



 

AM\1071414LV.doc  PE565.784v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

- pauž nožēlu par ziĦotajiem vardarbīgas 
atpakaĜ raidīšanas starpgadījumiem pie ES 
robežām; atgādina dalībvalstīm par to 
pienākumu ievērot neizraidīšanas principu, 
kā atzīts Ženēvas Konvencijā un Eiropas 
Cilvēktiesību tiesā, kā arī atgādina par 
kolektīvas izraidīšanas aizliegumu, kas 
noteikts Pamattiesību hartas 19. pantā; 
aicina Komisiju, tās aăentūras un 
dalībvalstis panākt visu šo, kā arī citu 
starptautisko un ES saistību ievērošanu;  

  

atpakaĜ raidīšanas starpgadījumiem pie ES 
robežām; atgādina dalībvalstīm par to 
pienākumu ievērot neizraidīšanas principu, 
kā atzīts Ženēvas Konvencijā un Eiropas 
Cilvēktiesību tiesā, kā arī atgādina par 
kolektīvas izraidīšanas aizliegumu, kas 
noteikts Pamattiesību hartas 19. pantā; 
aicina Komisiju, tās aăentūras un 
dalībvalstis panākt visu šo, kā arī citu 
starptautisko un ES saistību ievērošanu;  

 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/6 

Grozījums Nr.  6 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Kostas 

Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā (2013. un 2014. gads) 
2014/2254(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

116.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 116.a. stingri nosoda ES un tās 
dalībvalstu nespēju politiski vienoties un 
rast tādu risinājumu, kas atbilstu 
tiesiskuma, demokrātijas un cilvēktiesību 
ievērošanas un veicināšanas vērtībām un 
principiem, lai izbeigtu šo traăisko 
situāciju, kurā gadiem ilgi atrodas 
migranti, bēgĜi un patvēruma meklētāji, 
un tāpat stingri nosoda ES un dalībvalstu 
politisko reakciju, dodot priekšroku 
aizvien vairāk uz aizsardzību vērstai un 
represīvākai migrācijas politikai, cita 
starpā — uzĦemšanas un patvēruma 
piešėiršanas nosacījumiem, ko jo īpaši 
simbolizē mūru un dzeloĦstiepĜu žogu 
būvēšana, kā arī atteikšanās ierosināt 
likumīgas iespējas iekĜūšanai Eiropas 
Savienībā, kā rezultātā daudzi patvēruma 
meklētāji un migranti ir spiesti izmantot 
aizvien bīstamākus ceĜus, riskējot ar savu 
dzīvību un nonākot nelikumīgu pārvedēju 
pār robežu un cilvēku tirgotāju varā; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/7 

Grozījums Nr.  7 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā (2013. un 2014. gads) 
2014/2254(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

116.b punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 116.b pieprasa apturēt sarunas par 
jebkādiem nolīgumiem ar trešām valstīm, 
kas negarantē bēgĜu aizsardzību un 
pamattiesību ievērošanu, kā, piemēram, 
Eritreja, Sudāna, Somālija, Etiopija un 
Ēăipte, kuras atstāj bēgĜi, un apturēt 
Hartūmas procesu un Rabātas procesu; 
turklāt prasa, lai tiktu apturēta visa 
finansiālā palīdzība Ēăiptes un Eritrejas 
režīmiem, Ħemot vērā ANO un NVO 
ziĦojumus par cilvēktiesību pārkāpumiem 
šajās valstīs;  

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/8 

Grozījums Nr.  8 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā (2013. un 2014. gads) 
2014/2254(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

116.c punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 116.c prasa Savienībai un dalībvalstīm 
pieĦemt nepieciešamos tiesību aktus 
nolūkā īstenot solidaritātes principu, kā 
minēts LESD 80. pantā; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/9 

Grozījums Nr.  9 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā (2013. un 2014. gads) 
2014/2254(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

117.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 117.a aicina apturēt pašreizējos 
atpakaĜuzĦemšanas nolīgumus un 
sarunas par jauniem atpakaĜuzĦemšanas 
nolīgumiem, kamēr nav pabeigta to 
izvērtēšana; prasa Komisijai konkrēti 
rīkoties saistībā ar savu 2011. gadā 
publicēto kritisko ziĦojumu par ES un 
trešo valstu atpakaĜuzĦemšanas 
nolīgumiem un pasākumiem; nosoda to, 
ka nolīgumi par vīzu režīma liberalizāciju 
vai partnerību ar trešām valstīm arvien 
biežāk tiek pakĜauti nosacījumam par 
atpakaĜuzĦemšanas līguma noslēgšanu; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/10 

Grozījums Nr.  10 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, ,Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā (2013. un 2014. gads) 
2014/2254(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

135. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

135. pauž nožēlu par to, ka finanšu, 
ekonomikas un valsts parādu krīze 
līdztekus uzspiestajiem budžeta taupības 
pasākumiem ir negatīvi ietekmējusi 
ekonomiskās, pilsoniskās, sociālās un 
kultūras tiesības, bieži izraisot pieaugošu 
bezdarbu, nabadzību, nedrošus darba un 
dzīves apstākĜus, kā arī atstumtību un 
izolāciju, jo īpaši dalībvalstīs, kur 
pieĦemtas ekonomikas korekciju 
programmas un uzsver, ka saskaĦā ar 
nesenām Eurostat norādēm viens no 
četriem Eiropas iedzīvotājiem pašlaik 
saskaras ar nabadzības un atstumtības 
risku; 

135. nosoda un uzsver to, ka ekonomikas 
un finanšu krīzes dēĜ pieĦemtā un 
īstenotā taupības politika ir izraisījusi 
pamattiesību, ekonomisko, sociālo un 
kultūras tiesību — jo īpaši tiesību uz 
nodarbinātību, uz veselību, uz sociālo 
aizsardzību, uz izglītību un uz mājokli —, 
sociālo un jo īpaši darba tiesību aktu utt. 
pārkāpumus un degradāciju, kā arī algu 
un pensiju samazināšanu un 
nevienlīdzības, nabadzības, nestabilitātes, 
netipisku nodarbinātības veidu, 
atstumtības un nošėirtības pieaugumu, 
kas sasniedz ievērojamus un 
nepieĦemamus apmērus valstīs, kuras ir 
pakĜautas trijotnei, Savienības 
memorandiem vai ekonomikas korekciju 
programmām; uzsver, ka saskaĦā ar 
nesenām Eurostat norādēm katru ceturto 
Eiropas iedzīvotāju patlaban apdraud 
nabadzība un atstumtība; atgādina, ka Ĝoti 
nestabili dzīves apstākĜi jo īpaši ietekmē 
bērnus, sievietes un gados vecākus 
cilvēkus un izraisa daudzu pamatbrīvību 
un pamattiesību atĦemšanas un 
pārkāpumu gadījumus;  

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/11 

Grozījums Nr.  11 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Kostas Chrysogonos, Eleonora 

Forenza, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā (2013. un 2014. gads) 
2014/2254(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

135.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 135.a stingri nosoda ekonomisko un 
sociālo tiesību graušanu līdz šim 
nepieredzētā apmērā, jo īpaši Savienības 
perifērajās valstīs, un taupības pasākumu 
autoritāru pieĦemšanu un piemērošanu, 
kas liek apšaubīt tiesību vispārēju 
pieejamību un noteiktām cilvēku grupām, 
jo īpaši migrantiem un patvēruma 
meklētājiem, faktiski vai juridiski neĜauj 
īstenot konkrētas pamattiesības; uzsver, 
ka šis stāvoklis aizvien vairāk apdraud 
mūsu sabiedrību pamatus un 
demokrātiju; nosoda politiėu izteikumus, 
kuri neaizsargātas iedzīvotāju grupas, jo 
īpaši imigrantus, tiecas padarīt par 
grēkāžiem; 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/12 

Grozījums Nr.  12 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Kostadinka 

Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā (2013. un 2014. gads) 
2014/2254(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

137. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

137. uzsver, ka ES iestādēm, kā arī 
dalībvalstīm, kuras savās sociālajās un 
ekonomiskajās sistēmās īsteno strukturālās 
reformas, vienmēr ir jāievēro Harta un to 
starptautiskās saistības, līdz ar to tām var 
pieprasīt atbildību par pieĦemtajiem 
lēmumiem; atkārto savu aicinājumu 
saskaĦot ekonomikas korekciju 
programmas ar Savienības mērėiem, kas 
noteikti LESD 151. pantā, tostarp 
nodarbinātības un labāku dzīves un darba 
apstākĜu veicināšanu; atkārtoti uzsver 
nepieciešamību, efektīvi iesaistot 
parlamentus, nodrošināt pilnīgu 
demokrātisko kontroli pār Eiropas iestāžu 
un dalībvalstu veiktajiem pasākumiem, 
reaăējot uz krīzi;   

137. uzsver, ka ES iestādēm, kā arī 
dalībvalstīm, kuras savās sociālajās un 
ekonomiskajās sistēmās īsteno strukturālās 
reformas, vienmēr ir jāievēro Harta un to 
starptautiskās saistības, līdz ar to tām var 
pieprasīt atbildību par pieĦemtajiem 
lēmumiem un to sociālajām un 
ekonomiskajām sekām; atkārto savu 
aicinājumu pieĦemt programmas un 
pasākumus, kuri Ĝautu sasniegt Savienības 
mērėus, kas noteikti LESD 151. pantā, 
tostarp nodarbinātības un labāku dzīves un 
darba apstākĜu veicināšanu; atkārtoti 
uzsver nepieciešamību, efektīvi iesaistot 
parlamentus, nodrošināt pilnīgu 
demokrātisko kontroli pār Eiropas iestāžu 
un dalībvalstu veiktajiem pasākumiem, 
reaăējot uz krīzi;  

Or. fr 

 
 


