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9.12.2015 A8-0344/7 

Grozījums Nr.  7 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Miguel Viegas, Ángela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

2014. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības 

politiku šajā jomā 

2015/2229(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

54.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  54.a atkārtoti pauž atbalstu cilvēktiesību 

klauzulu iekļaušanai starptautiskajos 

Savienības un trešo valstu nolīgumos; 

tomēr uzsver, ka to iekļaušana 

tirdzniecības nolīgumos ar trešām valstīm 

ir bijusi tik neveiksmīga, ka šie nolīgumi 

ir pat noveduši pie ekonomisko un sociālo 

pamattiesību pārkāpumiem un attiecīgo 

valstu iedzīvotāju nabadzības pieauguma, 

un transnacionālu uzņēmumu īstenotas 

resursu piesavināšanās; turklāt uzskata, 

ka ir vajadzīgi ex ante kontroles 

mehānismi, kuri būtu piemērojami pirms 

jebkādu pamatnolīgumu noslēgšanas un 

būtu svarīgs priekšnoteikums to 

noslēgšanai, kā arī ex post kontroles 

mehānismi, kuri ļautu klauzulu 

pārkāpumu gadījumos konkrēti rīkoties, 

tostarp pat apturēt attiecīgos nolīgumus; 

uzskata, ka papildus šīm klauzulām ir 

jāievieš jaunas sadarbības, kas 

nodrošinātu trešo valstu ekonomisko un 

sociālo attīstību atbilstoši iedzīvotāju 

vajadzībām; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/8 

Grozījums Nr.  8 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela 

Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

2014. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības 

politiku šajā jomā 

2015/2229(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

57.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  57.a vēlreiz apstiprina, ka Eiropas 

uzņēmumiem, kas darbojas trešās valstīs, 

pilnībā jāievēro starptautiskās 

cilvēktiesību normas; tādēļ prasa 

dalībvalstīm nodrošināt, lai uzņēmumi, 

kuri darbojas saskaņā ar savas valsts 

tiesību aktiem, uzsākot vai veicot darbību 

trešās valstīs, neizvairītos no cilvēktiesību 

un sociālo, sanitāro un vides normu 

ievērošanas; aicina Komisiju un 

dalībvalstis veikt pasākumus pret Eiropas 

uzņēmumiem, kas neievēro šīs normas vai 

kas cilvēktiesību pārkāpumos cietušajiem 

nepietiekami atlīdzina nodarījumus, par 

kuriem šie uzņēmumi ir tieši vai netieši 

atbildīgi;  

Or. fr 
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Grozījums Nr.  9 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela 

Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

2014. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības 

politiku šajā jomā 

2015/2229(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

63.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  63.a pauž nožēlu par to, kā finanšu un 

ekonomikas krīze un valsts parāda krīze, 

kā arī pieņemtie budžeta ierobežojumi 

negatīvi ietekmē iedzīvotāju ekonomiskās, 

pilsoniskās, sociālās un kultūras tiesības, 

bieži palielinot bezdarbu, nabadzību un 

dzīves un darba apstākļu nestabilitāti, kā 

arī atstumtību un izolāciju, jo īpaši tajās 

valstīs, kur ir pieņemtas ekonomikas 

korekciju programmas; uzsver, ka ANO ir 

vairākkārtīgi kritizējusi to, kā Eiropas 

iestādes risina parāda jautājumu un tā 

ietekmi uz cilvēktiesībām; pauž nožēlu par 

to, ka gandrīz neviena dalībvalsts 

balsojumā 2015. gada 10. septembrī 

neatbalstīja ANO rezolūciju, kurā ir īpaši 

atzītas ikvienas valsts tiesības 

pārstrukturēt savu parādu; 

Or. fr 
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Grozījums Nr.  10 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

2014. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības 

politiku šajā jomā 

2015/2229(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

67.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  67.a ņem vērā EĀDD un Komisijas 

sagatavotās un Padomes apstiprinātās 

vadlīnijas par terorisma apkarošanu; 

pauž nožēlu, ka terorisma apkarošanas 

politika ir iegansts īstenot vienīgi 

represīvu politiku, kas attiecas uz visiem 

iedzīvotājiem un neievēro pamattiesības 

un pamatbrīvības; prasa īstenot būtiskus 

preventīvos pasākumus un pauž bažas par 

to, ka tikai neliela uzmanība ir pievērsta 

neatkarīgiem kontroles mehānismiem; 

Or. fr 
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Grozījums Nr.  11 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

2014. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības 

politiku šajā jomā 

2015/2229(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

69.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  69.a atgādina, ka bēgļu krīze ir globāla 

problēma un ka saskaņā ar UNHCR 

pasaulē ir 60 miljoni bēgļu un pārvietotu 

cilvēku; pauž solidaritāti ar daudzajiem 

bēgļiem un migrantiem, kuri, bēgot no 

konfliktiem, represīviem režīmiem un 

beztiesību un posta zonām, cieš no 

smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem; 

nosoda to, ka viņi ir cietuši no nelegālas 

imigrācijas tīklu vardarbīgām represijām 

un cilvēku tirdzniecības, attiecībā uz kuru 

daudzām publiskajām iestādēm ir tieša un 

netieša atbildība; atgādina, ka Savienība 

un dalībvalstis ir daļēji atbildīgas par 

karu un haosu, ekonomisko postu un 

bēgļu un migrantu, kuri mēģina no tā 

izvairīties, dzīvošanu badā un iešanu 

bojā; pauž dziļu nožēlu arī par patvēruma 

meklētāju traģiskajiem nāves gadījumiem 

Savienībā; brīdina Savienību un 

dalībvalstis par to, ka žogu celšana 

veicina cilvēku kontrabandu, un pauž 

nožēlu par nepietiekamo maršrutu skaitu, 

kas garantētu drošu un likumīgu 

iebraukšanu ES; 

Or. fr 
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Grozījums Nr.  12 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

2014. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības 

politika šajā jomā 

2015/2229(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

70. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

70. uzsver nepieciešamību steidzami 

novērst migrācijas plūsmu cēloņus un 

tādēļ pievērsties bēgļu krīzes ārējai 

dimensijai, tostarp atrodot ilgtspējīgus 

risinājumus konfliktiem mūsu 

kaimiņvalstīs, veidojot sadarbību un 

partnerības ar attiecīgajām trešām valstīm 

un izmantojot ES ārpolitikas virzienus; 

uzsver visaptverošas cilvēktiesībās balstītas 

pieejas migrācijai nepieciešamību un aicina 

ES sadarboties ar ANO, tostarp, tās 

aģentūrām, kā arī ar reģionālajām 

organizācijām, valdībām un nevalstiskām 

organizācijām, lai pievērstos migrācijas 

plūsmu galvenajiem cēloņiem un uzlabotu 

situāciju netālu no konfliktu zonām 

esošajās bēgļu nometnēs; atkārtoti aicina 

ES nodrošināt, ka visi nolīgumi par 

sadarbību migrācijas jomā un 

atpakaļuzņemšanu ar valstīm ārpus ES 

atbilst starptautiskajām cilvēktiesībām; 

atgādina, ka visaptveroša stratēģija par 

migrāciju ir cieši saistīta ar attīstības un 

humanitārās politikas virzieniem, tostarp 

izveidot humanitāros koridorus un ieviest 

humanitārās vīzas, kā arī citus ārpolitikas 

pasākumus; ņem vērā Eiropas Savienības 

jūras spēku operāciju Vidusjūrā 

70. uzsver, ka pašreizējai krīzei ir jārod 

risinājums, kura pamatā būtu 

solidaritātes principi un visaptveroša 

stratēģija, kas atbalstītu drošu un 

likumīgu migrāciju, pilnībā ievērojot 

cilvēktiesības un pamatvērtības; prasa 

Eiropas Savienībai un dalībvalstīm 

veicināt mieru un noraidīt vardarbīgas 

iejaukšanās; uzsver visaptverošas 

cilvēktiesībās balstītas pieejas migrācijai 

nepieciešamību un aicina ES sadarboties ar 

ANO, reģionālajām organizācijām, 

valdībām un nevalstiskām organizācijām; 

atgādina, ka šai visaptverošajai stratēģijai 

ir jāietver arī humānā un attīstības 

palīdzība; 
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(EUNAVFOR Med) pret 

kontrabandistiem un cilvēku tirgotājiem 

Vidusjūrā; uzsver arī steidzamo vajadzību 

izstrādāt stingrāku tādu Savienības 

politiku, kas risinātu samilzušos 

jautājumus attiecībā uz migrantiem un 

bēgļiem un rastu efektīvu, taisnīgu un 

ilgtspējīgu mehānismu sloga sadalīšanai 

starp dalībvalstīm; uzsver pasākumus, ko 

Komisija ierosināja 2015. gada 9. 

septembrī ar mērķi risināt bēgļu krīzi, 

piemēram, plānoto Dublinas regulas 

pārskatīšanu; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/13 

Grozījums Nr.  13 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

2014. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības 

politika šajā jomā 

2015/2229(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

71. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

71. aicina ES un dalībvalstis ārpolitikā 

palielināt atbalstu cilvēku tirdzniecības 

apkarošanai, īpašu uzmanību veltot 

cietušo un jo īpaši nepilngadīgo 

aizsardzībai; nopietni apsver 

nepieciešamību ES stiprināt sadarbību ar 

trešām valstīm un citiem atbilstošiem 

dalībniekiem paraugprakses apmaiņas 

nolūkos, kā arī, lai izjauktu cilvēku 

tirdzniecības starptautisko tīklu darbību; 

atkārtoti uzsver nepieciešamību visām ES 

dalībvalstīm īstenot ES direktīvu par 

cilvēku tirdzniecības novēršanu un 

apkarošanu un cietušo aizsardzību
1
 un 

Stratēģiju cilvēku tirdzniecības 

izskaušanai 2012.–2016. gadā
2
; 

71. pauž bažas par pieaugošo sarunu 

skaitu par migrācijas politiku, kas 

apvieno attīstību un atpakaļuzņemšanas 

un atgriešanas nolīgumus; jo īpaši nosoda 

notiekošās sarunas ar valstīm, kas atklāti 

neievēro cilvēktiesības, piemēram, 

Turciju, Sudānu un Eritreju; šajā sakarā 

prasa apturēt visus atpakaļuzņemšanas 

nolīgumus ar valstīm, kuras neievēro 

pamata cilvēktiesības; noraida jebkuru 

mēģinājumu Eiropas Savienības 

migrācijas politikā paredzēt 

ārpakalpojumus, šajā sakarā nosoda 

dalībvalstu un Komisijas priekšlikumus, 

kuros ierosināts trešās valstīs izveidot 

patvēruma pieteikumu izskatīšanas vai 

migrantu aizturēšanas centrus; aicina 

dalībvalstis ievērot starptautisko 

patvēruma meklētāju neizraidīšanas 

principu; mudina pieņemt īpašus 

pasākumus, lai aizsargātu 

neaizsargātākās grupas un īpaši personas 

ar invaliditāti, nepavadītus nepilngadīgos 

un jaunas sievietes; 

                                                 
1
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:fr:PDF  

2
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0286&from=EN  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0286&from=EN
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