
 

AM\1171714LT.docx  PE631.582v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

7.12.2018 A8-0423/4 

Pakeitimas 4 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitarinės vizos 

(2018/2271(INL)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

A konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

A. kadangi nepaisant daugelio 

pareiškimų ir prašymų tarptautinės 

apsaugos siekiantiems asmenims sukurti 

saugių ir teisėtų atvykimo į Sąjungos 

teritoriją būdų, šiuo metu Sąjungos 

lygmeniu nėra suderintos saugaus 

atvykimo į šalį procedūros ir nėra jokios 

teisinės humanitarinių vizų, t. y. vizų, 

išduodamų su tikslu pasiekti valstybės 

narės teritoriją siekiant prašyti 

tarptautinės apsaugos, sistemos; 

A. kadangi humanitarinės vizos yra 

viena iš esamų priemonių, kuria 

suverenios valstybės narės gali nuspręsti 

pasinaudoti siekdamos užtikrinti, kad 

asmenys, kuriems reikia pagalbos, galėtų 

teisėtai gauti tarptautinę apsaugą 

Europoje; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/5 

Pakeitimas 5 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitarinės vizos 

(2018/2271(INL)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

D konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

D. kadangi vykdant nacionalines 

atvykimo į šalį humanitarinei apsaugai 

procedūras arba perkėlimo programas 

priimtų asmenų skaičius, palyginti su 

visuotiniais poreikiais, tebėra nedidelis ir 

skirtingose valstybėse narėse labai 

skiriasi; kadangi nacionalinių atvykimo į 

šalį humanitarinei apsaugai ir perkėlimo 

procedūrų apimtis apibrėžta siaurai ir 

perkėlimo atveju ji glaudžiai susijusi su 

pažeidžiamumo ir registravimo pabėgėliu 

Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių 

reikalų komisaro biure kriterijais; 

D. kadangi keletas valstybių narių 

šiuo metu turi arba anksčiau turėjo 

nacionalines humanitarinių vizų išdavimo 

sistemas, kad būtų užtikrintos 

nacionalinės asmenų, kuriems reikia 

apsaugos, saugaus patekimo į šalį 

procedūros; kadangi į perkėlimo apimtį 

patenka tik asmenys, kurie jau pripažinti 

pabėgėliais ir kurie atitinka kitus 

pažeidžiamumo arba geografinius 

kriterijus; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/6 

Pakeitimas 6 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitarinės vizos 

(2018/2271(INL)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

E konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

E.  kadangi skaičiuojama, kad dėl to 

90 proc. asmenų, kuriems suteikta 

tarptautinė apsauga, Sąjungą pasiekė 

neteisėtais būdais, o tai lemia jų 

stigmatizavimą dar jiems neatvykus prie 

valstybių narių išorės sienų; 

E. kadangi, Tarptautinės migracijos 

organizacijos (TMO) duomenimis, iki 

2018 m. rugpjūčio 1 d. 58 158 migrantai 

ir pabėgėliai į Europą pateko jūra; 

kadangi per tą patį laikotarpį pernai buvo 

atvykę 113 283, o per tą patį 2016 m. 

laikotarpį – 261 228 pabėgėliai ir 

migrantai; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/7 

Pakeitimas 7 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitarinės vizos 

(2018/2271(INL)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

I konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

I. kadangi ir Taryba, ir Komisija šiuos 

pakeitimus atmetė, savo sprendimą 

grįsdamos ir tuo, kad tokių nuostatų į 

Reglamentą (ES) Nr. 810/2009 įtraukti 

nereikėtų, nes į jo taikymo sritį patenka tik 

trumpalaikės vizos; 

I. kadangi ir Taryba, ir Komisija šiuos 

pakeitimus atmetė, savo sprendimą 

grįsdamos ir tuo, kad pagal Europos 

Teisingumo Teismo nustatytą praktiką tokių 

nuostatų į Reglamentą (ES) Nr. 810/2009 

įtraukti nereikėtų, nes į jo taikymo sritį 

patenka tik trumpalaikės vizos; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/8 

Pakeitimas 8 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitarinės vizos 

(2018/2271(INL)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

I priedo 1 dalies 5 punkto 2 įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– numatyti praktinę tokių prašymų 

išduoti vizą pateikimo tvarką, be kita ko, 

dėl prašymo formos užpildymo, 

informacijos apie prašymą pateikiančio 

asmens tapatybės teikimo, įskaitant 

biometrinius identifikatorius, ir dėl kuo 

labiau dokumentais pagrįstų persekiojimo 

baimės ar rimtos žalos priežasčių 

nurodymo; 

– numatyti praktinę tokių prašymų 

išduoti vizą pateikimo tvarką, be kita ko, 

dėl prašymo formos užpildymo, 

informacijos apie prašymą pateikiančio 

asmens tapatybę teikimo tapatybės 

dokumentų forma, įskaitant biometrinius 

identifikatorius, ir dėl kuo labiau 

dokumentais pagrįstų persekiojimo baimės 

ar rimtos žalos priežasčių nurodymo; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/9 

Pakeitimas 9 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitarinės vizos 

(2018/2271(INL)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

I priedo 1 dalies 5 punkto 5 įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– numatyti, kad prašymai išduoti 

tokią vizą būtų vertinami remiantis 

prašymą pateikusio asmens pareiškimu, 

pokalbiu ir, kai turima, patvirtinamaisiais 

dokumentais neatliekant visapusiško 

statuso suteikimo proceso; 

– numatyti, kad prašymus išduoti 

tokią vizą paskelbus priimtinais, jie būtų 

vertinami, siekiant nustatyti, ar prašymą 

pateikusių asmenų nurodyti teiginiai 

nekelia abejonių dėl gresiančio realaus 

persekiojimo arba didelės žalos pavojaus 

jų kilmės šalyje ir ar prašymą pateikę 

asmenys jau yra saugūs tranzito šalyje 

pagal Direktyvos 2013/32/EU 33 ir 

tolesnius straipsnius; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/10 

Pakeitimas 10 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitarinės vizos 

(2018/2271(INL)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

I priedo 1 dalies 5 punkto 5 a įtrauka (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 kadangi pirmųjų saugių prieglobsčio šalių 

sąrašas pagal Direktyvos 2013/32/EU 33 

ir tolesnius straipsnius turi būti parengtas 

iš anksto; kadangi Turkija, Libanas ir 

Jordanija turėtų būti laikomos saugiomis 

tranzito šalimis, išskyrus išimtinius 

atvejus, kai su pavieniais prašymą 

pateikusiais asmenimis nebuvo tinkamai 

elgiamasi jiems atvykus į šias šalis dėl 

tokių veiksnių, kaip jų etninė ar kultūrinė 

kilmė, sveikatos būklė ir pan.;  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/11 

Pakeitimas 11 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

ECR frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Humanitarinės vizos 

(2018/2271(INL)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

I priedo 1 dalies 5 punkto 9 įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– nustatyti, kad trečiosios šalies pilietis, 

kuriam atsisakyta išduoti šią vizą, turėtų 

apeliacijos galimybę, kaip šiuo metu 

numatyta atsisakymo išduoti trumpalaikę 

vizą ar leisti įvažiuoti į šalį pasienyje 

atveju; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 


