
AD\1172240LV.docx PE625.583v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2014-2019

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

2018/0243(COD)

17.12.2018

ATZINUMS

Sniegusi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Ārlietu komitejai un Attīstības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido 
Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu
(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Barbara Spinelli



PE625.583v02-00 2/32 AD\1172240LV.docx

LV

PA_Legam



AD\1172240LV.docx 3/32 PE625.583v02-00

LV

ĪSS PAMATOJUMS

Lai gan šīs regulas ģeogrāfiskais tvērums ir visa pasaule, īpaša uzmanība tajā pievērsta ES 
kaimiņvalstīm. Ņemot vērā institucionālo nestabilitāti, ko piedzīvojušas vairākas no šīm 
valstīm un kas bieži izpaužas kā cilvēktiesību un pamatbrīvību stāvokļa nopietna 
pasliktināšanās, Savienība var uzņemties nesalīdzināmi svarīgu lomu un kļūt par starptautisku 
dalībnieci attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības jomā. 

Jebkuras attīstības politikas galvenais mērķis ir trešās valstīs stimulēt taustāmu ekonomisku 
un sociālu progresu, kas pirmām kārtām sniedz labumu sabiedrībai un vienlaikus veicina 
cilvēktiesības un pamatbrīvības. Šā iemesla dēļ ir būtiski, lai Savienība veicinātu efektīvu 
dialogu ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un NVO kā galvenajiem partneriem, ņemot 
vērā pievienoto vērtību, ko nodrošina to politiskā neitralitāte un vietēja mēroga darbības 
cilvēktiesību un sociālās attīstības jomā. Regulai būtu jāpalielina to loma programmu 
īstenošanā; Padomei un Eiropas Komisijai būtu jāņem vērā to viedoklis un jāuztur attiecības, 
kuru pamatā ir savstarpēja uzticēšanās un pārskatatbildība. 

Pieņemot saistošus tiesību aktus un politiskas saistības, piemēram, Pamattiesību hartu un 
Eiropas Konsensu par attīstību, un oficiāli atzīstot Eiropas Cilvēktiesību konvenciju, 
Savienība ir pārņēmusi tiesisko regulējumu, kas jāīsteno visos ES tiesību aktos un politikā. 

Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra attiecībā uz Pamattiesību hartas 2. un 3. pantu un 
19. pantā ietverto noteikumu uzliek par pienākumu attīstības un sadarbības politikas 
programmā ievērot cilvēktiesībās balstītu pieeju. Tāpēc tādas parādības kā iedzīvotāju 
piespiedu pārvietošana būtu jārisina ar ilgtermiņa politiku, sākot ar vietējiem pārvaldības 
līmeņiem un pilnīgi ievērojot Eiropas principus un saistības, jo īpaši attiecībā uz tiesībām 
piekļūt starptautiskajai aizsardzībai, kas paredzētas starptautiskos tiesību aktos. 

Ņemot vērā Eiropas Parlamenta kā demokrātijas aizstāvja lomu, ir būtiski stiprināt tā svarīgo 
nozīmi pārraudzības jomā. Tāpēc Eiropas Parlamentam kopā ar dalībvalstīm būtu jāsaglabā 
īpaša kompetence uzraudzīt un izvērtēt Eiropas Komisijas iesniegto gada ziņojumu. Nepietiek 
ar Parlamenta vienkāršu informēšanu, kā paredzēts priekšlikuma projektā. 

Kā norādīts minētajā priekšlikumā, viens no šīs regulas mērķiem ir piedāvāt lielāku finansiālu 
elastību līdzekļu pārdalē. Tomēr elastība, kas vajadzīga, lai ātri reaģētu uz neatliekamām 
problēmām, nedrīkstētu negatīvi ietekmēt skaidru, pārredzamu un labi izveidotu pārvaldības 
mehānismu. Turklāt tā pirmām kārtām būtu jāizmanto, lai risinātu neaizsargātu valstu 
(Subsahāras Āfrikas, vismazāk attīstīto valstu) neatliekamās vajadzības, un tā nedrīkstētu būt 
predeterminēta un atkarīga no ES ģeostratēģiskās ārpolitikas izvēlēm. Attīstības sadarbība 
nedrīkstētu kļūt par ārējās vai tirdzniecības politikas instrumentu, ko izmanto galvenokārt ES 
interešu sekmēšanai, kā izriet no Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instrumenta (KASSSI) regulas (3. panta 1. punkts).

Regulā galvenā uzmanība būtu jāpievērš nabadzības izskaušanai, cīņai pret nevienlīdzību un 
tiesību veicināšanai, nevis tādiem ES politikas mērķiem kā drošība un migrācijas kontrole.

Tāpēc regulā ir vajadzīgs labāks līdzsvars starp pārmērīgi uzsvērto ģeogrāfisko un tematisko 
pīlāru, ņemot vērā, ka ģeogrāfiskais pīlārs ir vairāk saistīts ar Eiropas Savienības 
ģeopolitiskajiem mērķiem, bet tematiskais pīlārs veicina pamattiesību attīstību visā pasaulē un 
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krīzes vai pēckrīzes skarto iedzīvotāju labklājību. 

GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 
un Attīstības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Programmas “Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instruments” (“Instruments”) 
mērķim vajadzētu būt nodrošināt un 
veicināt Savienības vērtības un intereses 
pasaulē, lai sasniegtu Savienības ārējās 
darbības mērķus un principus, kā noteikts 
Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 
5. punktā, 8. un 21. pantā.

(1) Programmas “Kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instruments” (“Instruments”) 
mērķim vajadzētu būt veicināt ilgtspējīgu 
attīstību, sniegt ieguldījumu nabadzības 
izskaušanā un cīņā pret nevienlīdzību, 
piemēram, tādu, ko rada, inter alia, 
resursu izmantošana vai zemes un ūdens 
sagrābšana, un nodrošināt Savienības 
principus, kā noteikts Līguma par Eiropas 
Savienību 3. panta 5. punktā, 8. un 
21. pantā.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šīs regulas īstenošanā būtu jāvadās 
saskaņā ar piecām prioritātēm, kas 
noteiktas Globālajā Eiropas Savienības 
ārpolitikas un drošības politikas stratēģijā 
(“Globālā stratēģija”)59, ar kuru tika 
iepazīstināts 2016. gada 19. jūnijā un kura 
atspoguļo Savienības redzējumu un satvaru 
vienotai un atbildīgai ārējai sadarbībai 
partnerībā ar citiem, lai sekmētu 
Savienības vērtības un intereses. Savienībai 
būtu jāuzlabo partnerības, jāveicina 
politikas dialogs un kolektīvi risinājumi 

(8) Šīs regulas īstenošanā būtu jāvadās 
pēc Savienības attīstības sadarbības 
politikas satvara, kā noteikts Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas 
attīstības programmā 2030. gadam, 
Parīzes nolīguma1a, Eiropas Konsensa par 
attīstību1b, ES Rīcības plāna cilvēktiesību 
un demokrātijas jomā, Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas, Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijas un Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Konvencijas par 
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globāliem problēmjautājumiem. Tās 
darbībai būtu jāatbalsta Savienības 
intereses un vērtības visos aspektos, 
tostarp miera saglabāšanā, konfliktu 
novēršanā, starptautiskās drošības 
nostiprināšanā, neatbilstīgās migrācijas
pamatcēloņu apkarošanā un palīdzības 
sniegšanā iedzīvotājiem, valstīm un 
reģioniem, kuri saskaras ar dabas vai 
cilvēku izraisītām katastrofām, 
tirdzniecības politikas atbalstīšanā, 
ekonomikas diplomātijā un ekonomiskajā 
sadarbībā, kā arī digitālu risinājumu un 
tehnoloģiju veicināšanā un Savienības 
politikas jomu starptautiskās dimensijas 
sekmēšanā. Veicinot savas intereses, 
Savienībai būtu jāievēro un jāsekmē 
augstu sociālo un vides standartu, 
tiesiskuma, starptautisko tiesību un 
cilvēktiesību ievērošanas principi.

bērna tiesībām. Būtu jāvadās arī pēc
piecām prioritātēm, kas noteiktas Globālajā 
Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības 
politikas stratēģijā (“Globālā stratēģija”)59, 
ar kuru tika iepazīstināts 2016. gada 
19. jūnijā un kura atspoguļo Savienības 
redzējumu un satvaru vienotai un atbildīgai 
ārējai sadarbībai partnerībā ar citiem, lai 
sekmētu Savienības vērtības un intereses. 
Savienībai būtu jāuzlabo partnerības, 
jāveicina politikas dialogs un kolektīvi 
risinājumi globāliem problēmjautājumiem. 
Tās darbībai būtu jāatbalsta Savienības 
principi visos aspektos, tostarp nabadzības 
izskaušanas veicināšanā, cīņā pret 
nevienlīdzību, jo īpaši sociālo 
nevienlīdzību, miera saglabāšanā, konfliktu 
novēršanā, iedzīvotāju piespiedu 
pārvietošanas pamatcēloņu apkarošanā, 
vienlaikus nodrošinot stabilu sadarbību ar 
trešām valstīm nolūkā izveidot drošu 
kaimiņvalstu reģionu, palīdzības 
sniegšanā iedzīvotājiem un valstīm un 
reģioniem, kuri saskaras ar pastiprinātu 
migrācijas spiedienu un dabas vai cilvēku 
izraisītām katastrofām, godīgas, 
cilvēktiesību principiem atbilstošas 
tirdzniecības politikas atbalstīšanā, 
ekonomikas diplomātijā un ekonomiskajā 
sadarbībā, kā arī digitālu risinājumu un 
tehnoloģiju veicināšanā un Savienības 
politikas jomu starptautiskās dimensijas 
sekmēšanā. Veicinot savas intereses, 
Savienībai būtu jāievēro un jāsekmē augsti 
sociālie un vides standarti, 
konstitucionāla demokrātija, 
starptautiskās tiesības un cilvēktiesības.

__________________ __________________

59 “Kopīgs redzējums, kopīga rīcība —
stiprāka Eiropa. Globāla Eiropas 
Savienības ārpolitikas un drošības politikas 
stratēģija”, 2016. gada jūnijs.

1a OV L 282, 19.10.2016., 4. lpp.

1b OV C 210, 30.6.2017., 1. lpp.
59 “Kopīgs redzējums, kopīga rīcība —
stiprāka Eiropa. Globāla Eiropas 
Savienības ārpolitikas un drošības politikas 
stratēģija”, 2016. gada jūnijs.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Saskaņā ar globālo stratēģiju un 
Sendai ietvarprogrammu katastrofu riska 
mazināšanai (2015.–2030. gads), kas 
pieņemta 2015. gada 18. martā61, būtu 
jāatzīst vajadzība pāriet no reaģēšanas 
krīzes situācijā un krīzes ierobežošanas uz 
strukturētāku ilgtermiņa pieeju, kas 
efektīvāk risina nestabilitātes, dabas un 
cilvēku radītu katastrofu un ieilgušu krīžu 
situācijas. Ir vajadzīgs lielāks uzsvars un 
kolektīvas pieejas attiecībā uz riska 
samazināšanu, novēršanu, mazināšanu un 
sagatavotību; un papildu centieni ir 
vajadzīgi, lai uzlabotu ātru reakciju un 
noturīgu atlabšanu. Tādējādi šai regulai 
būtu jāpalīdz stiprināt izturētspēju un 
sasaistīt humāno palīdzību un pasākumus 
attīstības jomā, izmantojot ātrās reaģēšanas 
darbības.

(11) Saskaņā ar globālo stratēģiju un 
Sendai ietvarprogrammu katastrofu riska 
mazināšanai (2015.–2030. gads), kas 
pieņemta 2015. gada 18. martā61, būtu 
jāatzīst vajadzība pāriet no reaģēšanas 
krīzes situācijā un krīzes ierobežošanas uz 
strukturētāku ilgtermiņa pieeju, kas 
efektīvāk risina nestabilitātes, dabas un 
cilvēku radītu katastrofu un ieilgušu krīžu 
situācijas. Ir vajadzīgs lielāks uzsvars un 
kolektīvas pieejas attiecībā uz riska 
samazināšanu, novēršanu, mazināšanu un 
sagatavotību; un papildu centieni ir 
vajadzīgi, lai uzlabotu ātru reakciju un 
cilvēktiesībās balstītu noturīgu atlabšanu. 
Tādējādi šai regulai būtu jāpalīdz stiprināt 
izturētspēju un sasaistīt humāno palīdzību 
un pasākumus attīstības jomā, izmantojot
ģeogrāfiskas un tematiskas programmas 
un ātrās reaģēšanas darbības.

__________________ __________________

61 “Sendai ietvarprogramma katastrofu 
riska mazināšanai”, pieņemta 2015. gada 
18. martā un apstiprināta Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ģenerālajā asamblejā 2015. 
gada 3. jūnijā (A/RES/69/283).

61 “Sendai ietvarprogramma katastrofu 
riska mazināšanai”, pieņemta 2015. gada 
18. martā un apstiprināta Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ģenerālajā asamblejā 2015. 
gada 3. jūnijā (A/RES/69/283).

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem šai regulai būtu jāveicina 
pastiprināta uzraudzība un ziņošana, 
koncentrējoties uz rezultātiem, 
atspoguļojot izlaidi, iznākumu un ietekmi 
partnervalstīs, kuras izmanto Savienības 

(13) Saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem šai regulai būtu jāveicina 
pastiprināta uzraudzība un ziņošana, 
koncentrējoties uz rezultātiem, 
atspoguļojot izlaidi, iznākumu un ietekmi 
partnervalstīs, kuras izmanto Savienības 



AD\1172240LV.docx 7/32 PE625.583v02-00

LV

ārējo finansiālo palīdzību. Proti, atbilstīgi 
konsensā pieņemtajam ar darbībām 
saskaņā ar šo Regulu ir paredzēts ieguldīt 
20 % no oficiālās attīstības palīdzības, kas 
tiek finansēta saskaņā ar šo regulu, 
sociālajā iekļaušanā un cilvēces attīstībā, 
tostarp dzimumu līdztiesībā un iespēju 
nodrošināšanā sievietēm.

ārējo finansiālo palīdzību. Proti, atbilstīgi 
konsensā pieņemtajam ar darbībām 
saskaņā ar šo Regulu ir paredzēts ieguldīt 
20 % no oficiālās attīstības palīdzības, kas 
tiek finansēta saskaņā ar šo regulu, 
sociālajā iekļaušanā un cilvēces attīstībā, 
tostarp dzimumu līdztiesībā un iespēju 
nodrošināšanā sievietēm, kā arī cilvēku ar 
invaliditāti iekļaušanā.

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Šai regulai būtu jāatspoguļo 
nepieciešamība koncentrēties uz 
stratēģiskajām prioritātēm gan ģeogrāfiski
– Eiropas kaimiņvalstīm un Āfriku, kā arī 
valstīm, kas ir nestabilas un kuru 
vajadzības ir vislielākās, gan tematiski –
drošību, migrāciju, klimata pārmaiņām un 
cilvēktiesībām.

(17) Šai regulai būtu jāatspoguļo 
nepieciešamība koncentrēties uz 
stratēģiskajām prioritātēm gan 
ģeogrāfiski — Eiropas kaimiņvalstīm un 
Āfriku, kā arī vismazāk attīstītajām 
valstīm un citām valstīm visā pasaulē, 
kuras ir nestabilas un kuru vajadzības ir 
vislielākās, gan tematiski —ilgtspējīgas 
attīstības mērķu sasniegšanu ar 
starptautiskas sadarbības palīdzību, cīņu 
pret klimata pārmaiņām un vides 
degradāciju, nevienlīdzības apkarošanu 
un cilvēktiesību aizsardzības veicināšanu 
Savienības partnervalstīs.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Eiropas kaimiņattiecību politika, 
kas pārskatīta 2015. gadā62, kā Savienības 
galvenās politiskās prioritātes tiecas 
stabilizēt kaimiņvalstis un nostiprināt 
izturētspēju, jo īpaši, stimulējot 
ekonomikas attīstību. Lai sasniegtu savu 
mērķi, pārskatītā Eiropas kaimiņattiecību 
politika koncentrējas uz četrām prioritārām 

(19) Eiropas kaimiņattiecību politika, 
kas pārskatīta 2015. gadā62, kā Savienības 
galvenās politiskās prioritātes tiecas 
stabilizēt kaimiņvalstis un nostiprināt 
izturētspēju, jo īpaši, stimulējot 
ekonomikas attīstību. Lai sasniegtu savu 
mērķi, pārskatītā Eiropas kaimiņattiecību 
politika koncentrējas uz četrām prioritārām 
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jomām: labu pārvaldību, demokrātiju, 
tiesiskumu un cilvēktiesībām ar īpašu 
uzsvaru uz lielāku sadarbību ar pilsonisko 
sabiedrību; ekonomikas attīstību; drošību; 
migrāciju un mobilitāti, tostarp 
neatbilstīgās migrācijas un iedzīvotāju 
piespiedu pārvietošanas pamatcēloņu 
risināšanu. Diferenciācija un uzlabota 
savstarpēja atbildība ir Eiropas 
kaimiņattiecību politikas raksturīga iezīme, 
kas atzīst dažādus iesaistīšanās līmeņus un 
atspoguļo katras valsts intereses attiecībā 
uz tās partnerības ar Savienību būtību un 
koncentrāciju.

jomām: labu pārvaldību, demokrātiju, 
tiesiskumu un cilvēktiesībām ar īpašu 
uzsvaru uz lielāku sadarbību ar pilsonisko 
sabiedrību; ekonomikas attīstību; drošību; 
migrāciju un mobilitāti, tostarp iedzīvotāju 
piespiedu pārvietošanas pamatcēloņu 
risināšanu un palīdzības nodrošināšanu 
iedzīvotājiem, valstīm un reģioniem, kuri 
saskaras ar iedzīvotāju piespiedu 
pārvietošanu, kā arī jaunām problēmām, 
piemēram, vides apstākļu izraisītu 
migrāciju. Diferenciācija un uzlabota 
savstarpēja atbildība ir Eiropas 
kaimiņattiecību politikas raksturīga iezīme, 
kas atzīst dažādus iesaistīšanās līmeņus un 
atspoguļo katras valsts intereses attiecībā 
uz tās partnerības ar Savienību būtību un 
koncentrāciju. Šai regulai būtu jāpalīdz 
integrēt ilgtspējīgas attīstības mērķus 
Eiropas kaimiņattiecību politikā un 
jānodrošina politikas saskaņotība 
ilgtspējīgai attīstībai visos tās mērķos.

__________________ __________________

62 Kopīgs paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas 
kaimiņattiecību politikas pārskatīšana”, 
2015. gada 18. novembris.

62 Kopīgs paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas 
kaimiņattiecību politikas pārskatīšana”, 
2015. gada 18. novembris.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Ir būtiski vēl vairāk palielināt 
sadarbību ar partnervalstīm migrācijas 
jomā, izmantojot priekšrocības, ko sniedz 
labi pārvaldīta un atbilstīga migrācija, un 
efektīvi risinot neatbilstīgas migrācijas 
jautājumu. Šādai sadarbībai būtu jāpalīdz 
nodrošināt piekļuve starptautiskajai 
aizsardzībai, risināt neatbilstīgās 
migrācijas pamatcēloņus, uzlabot robežu 
pārvaldību un veikt pasākumus cīņā pret 

(29) Sadarbībai ar trešām valstīm būtu 
jāpalīdz nodrošināt piekļuvi starptautiskajai 
aizsardzībai, tostarp sekmējot drošus un 
likumīgus migrācijas un patvēruma 
meklēšanas maršrutus,risināt iedzīvotāju 
piespiedu pārvietošanas pamatcēloņus, 
efektīvi reaģēt uz vides apstākļu izraisītu 
migrāciju, aizsargāt cilvēku tirdzniecības
un kontrabandas upurus, kā arī pārtraukt 
pieprasījumu pēc cilvēku tirdzniecības, 
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neatbilstīgo migrāciju, cilvēku 
tirdzniecību un migrantu kontrabandu, un 
vajadzības gadījumā strādāt pie 
atgriešanas, atpakaļuzņemšanas un 
reintegrācijas, pamatojoties uz savstarpēju 
pārskatatbildību un pilnībā ievērojot 
humanitārās un cilvēktiesību saistības. 
Tādējādi trešo valstu efektīvai sadarbībai 
ar Savienību šajā jomā vajadzētu būt šīs 
regulas vispārējo principu neatņemamai 
sastāvdaļai. Lai nodrošinātu, ka attīstības 
palīdzība atbalsta partnervalstis 
efektīvākā migrācijas pārvaldīšanā, ir 
svarīga lielāka saskaņotība starp 
migrācijas un attīstības sadarbības 
politiku. Šai regulai būtu jāsekmē 
koordinēta, holistiska un strukturēta 
pieeja migrācijai, maksimāli palielinot 
sinerģiju un izmantojot vajadzīgos 
ietekmes līdzekļus.

pamatojoties uz Eiropas un starptautisko
cilvēktiesību saistību un solidaritātes, 
diskriminācijas aizlieguma un 
neizraidīšanas principa pilnīgu 
ievērošanu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Šai regulai būtu jādod Savienībai 
iespēja reaģēt uz problēmām, vajadzībām 
un iespējām saistībā ar migrāciju, 
papildinot Savienības migrācijas politiku. 
Lai sekmētu šo mērķi un neskarot 
neparedzētus apstākļus, 10 % no tās 
finansējuma ir paredzēts veltīt 
neatbilstīgas migrācijas un piespiedu 
pārvietošanas pamatcēloņu risināšanai un 
migrācijas vadības un pārvaldības 
atbalstīšanai, tostarp bēgļu un migrantu 
tiesību aizsardzībai šīs regulas mērķu 
ietvaros.

(30) Šai regulai būtu jādod Savienībai 
iespēja reaģēt uz problēmām, vajadzībām 
un iespējām saistībā ar migrāciju, 
papildinot Savienības migrācijas un 
patvēruma politiku un attiecībā uz 
Patvēruma, migrācijas un integrācijas 
fondu noteiktās prioritātes. Lai sekmētu šo 
mērķi un neskarot jaunas problēmas, 10 % 
no tās finansējuma ir paredzēts veltīt 
piespiedu pārvietošanas pamatcēloņu 
risināšanai, legālu migrācijas veidu 
izmantošanai, starptautiskās aizsardzības 
pienācīgas pieejamības nodrošināšanai un 
pārvietoto personu un uzņemošo kopienu 
vajadzību atbalstam. Tas būtu jādara, 
atbalstot pienācīgas kvalitātes un 
ilgtspējīgu nodarbinātību, jo īpaši 
jauniešiem, kā arī veselības aprūpi, 
uzturu, izglītību un citus sociālus 
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nodarbināmības priekšnosacījumus.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) EFIA+ mērķim vajadzētu būt 
saskaņā ar attiecīgiem indikatīvās 
plānošanas dokumentiem atbalstīt 
investīcijas kā palīdzības veidu ilgtspējīgas 
attīstības mērķu sasniegšanā, sekmējot 
ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomisko un 
sociālo attīstību un veicinot 
sociālekonomisko izturētspēju 
partnervalstīs ar īpašu uzsvaru uz 
nabadzības izskaušanu, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, pienācīgu darbvietu 
radīšanu, ekonomiskajām iespējām, 
prasmēm un uzņēmējdarbību, 
sociālekonomiskajām nozarēm, 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kā arī konkrētu neatbilstīgās 
migrācijas sociālekonomisko pamatcēloņu 
risināšanu. Īpaša uzmanība būtu jāvelta 
valstīm, kas identificētas kā valstis, kuras 
skar nestabilitāte vai konflikts, vismazāk 
attīstītajām valstīm un lielu parādu 
apgrūtinātām nabadzīgām valstīm.

(34) EFIA+ mērķim vajadzētu būt 
saskaņā ar attiecīgiem indikatīvās 
plānošanas dokumentiem atbalstīt 
investīcijas kā palīdzības veidu ilgtspējīgas 
attīstības mērķu sasniegšanā, sekmējot 
ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomisko un 
sociālo attīstību, veicinot 
sociālekonomisko izturētspēju 
partnervalstīs ar īpašu uzsvaru uz 
nabadzības izskaušanu, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu ekonomikas progresu, pienācīgu 
darbvietu un ekonomisko iespēju radīšanu, 
jo īpaši jauniešiem un sievietēm, prasmēm 
un uzņēmējdarbību, atbalstot 
mikrouzņēmumus, mazos un vidējos 
uzņēmumus un kooperatīvus, stabilu 
investīciju vidi, risinot problēmas, kas 
saistītas ar vides degradāciju, zemes un 
ūdens sagrābšanu, klimata pārmaiņām, un 
veicot pasākumus, lai mazinātu šīs 
problēmas un pielāgotos tām, kā arī 
novēršot konkrētus iedzīvotāju piespiedu 
pārvietošanas sociālekonomiskos 
pamatcēloņus. Turklāt būtu 
jākoncentrējas uz to, lai tiktu uzlabota 
būtisku sociālo pamatpakalpojumu 
sniegšana tādās jomās kā veselības 
aprūpe, izglītība, uzturs, ūdens, sanitārija 
un higiēna, kā arī pārtikas nodrošinājums 
un taisnīga piekļuve pienācīgiem 
mājokļiem un lai tiktu uzlabota dzīves 
kvalitāte iedzīvotājiem, kuri aizvien 
lielākā skaitā dzīvo pilsētās. Īpaša 
uzmanība būtu jāvelta valstīm, kas 
identificētas kā valstis, kuras skar 
nestabilitāte vai konflikts, vismazāk 
attīstītajām valstīm un lielu parādu 
apgrūtinātām nabadzīgām valstīm.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Ārējās darbības bieži tiek īstenotas 
ārkārtīgi nestabilā vidē, kas prasa pastāvīgu 
un ātru pielāgošanos Savienības partneru 
mainīgajām vajadzībām un cilvēktiesību, 
demokrātijas un labas pārvaldības, drošības 
un stabilitātes, klimata pārmaiņu un vides, 
okeānu globālajām problēmām, kā arī 
migrācijas krīzei un tās pamatcēloņiem. 
Paredzamības principa saskaņošana ar 
nepieciešamību ātri reaģēt uz jaunām 
vajadzībām attiecīgi nozīmē, ka jāpielāgo 
programmu finansiālā īstenošana. Lai 
palielinātu ES spēju reaģēt uz 
neparedzētām vajadzībām, pamatojoties uz 
Eiropas Attīstības fonda (EAF) sekmīgo 
pieredzi, rezervei jaunām problēmām un 
prioritātēm būtu jāatstāj nepiešķirtu 
līdzekļu summa. Šī summa būtu jāmobilizē 
saskaņā ar šajā regulā noteiktajām 
procedūrām.

(39) Ārējās darbības bieži tiek īstenotas 
ārkārtīgi nestabilā vidē, kas prasa pastāvīgu 
un ātru pielāgošanos Savienības partneru 
mainīgajām vajadzībām un cilvēktiesību, 
demokrātijas un labas pārvaldības, drošības 
un stabilitātes, klimata pārmaiņu un vides, 
okeānu globālajām problēmām, kā arī 
migrācijas un piespiedu pārvietošanas
pamatcēloņiem. Paredzamības principa 
saskaņošana ar nepieciešamību ātri reaģēt 
uz jaunām vajadzībām attiecīgi nozīmē, ka 
jāpielāgo programmu finansiālā īstenošana. 
Lai palielinātu ES spēju reaģēt uz 
neparedzētām vajadzībām, pamatojoties uz 
Eiropas Attīstības fonda (EAF) sekmīgo 
pieredzi, kā finansējums jaunu problēmu
un ārkārtas situāciju risināšanai būtu 
jāatstāj nepiešķirtu līdzekļu summa. Šī 
summa būtu jāmobilizē saskaņā ar šajā 
regulā noteiktajām procedūrām.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Gada vai daudzgadu rīcības plāni 
un pasākumi, kas minēti 19. pantā, ir darba 
programmas saskaņā ar Finanšu regulu. 
Gada vai daudzgadu rīcības plānus veido 
vienā dokumentā apkopotu pasākumu 
kopums.

(43) Gada vai daudzgadu rīcības plāni 
un pasākumi, kas minēti 19. pantā, ir darba 
programmas saskaņā ar Finanšu regulu. 
Gada vai daudzgadu rīcības plānus veido 
vienā dokumentā apkopotu pasākumu 
kopums, un tajos norāda izvirzītos 
mērķus, paredzamos rezultātus un 
galvenās darbības, īstenošanas metodes 
un partnerus, budžetu un visus saistītos 
atbalsta izdevumus.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 
procesu78 22. un 23. punktu šo programmu 
ir nepieciešams izvērtēt, pamatojoties uz 
informāciju, kas ievākta, izpildot noteiktas 
uzraudzības prasības, vienlaikus neradot 
pārmērīgu regulējumu un administratīvo 
slogu, jo īpaši dalībvalstīm. Šajās prasībās 
vajadzības gadījumā var iekļaut 
izmērāmus rādītājus, ko izmantot, 
izvērtējot programmas ietekmi uz vietas. Ir 
īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un 
lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

(47) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 
procesu78 22. un 23. punktu šo programmu 
ir nepieciešams izvērtēt, pamatojoties uz 
informāciju, kas ievākta, izpildot noteiktas 
uzraudzības prasības, vienlaikus neradot 
pārmērīgu regulējumu un administratīvo 
slogu, jo īpaši dalībvalstīm. Šajās prasībās 
būtu jāiekļauj izmērāmi rādītāji, ko 
izmantot, izvērtējot programmas ietekmi uz 
vietas. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ar attiecīgām 
ieinteresētajām personām un ekspertiem, 
un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

__________________ __________________

78 Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības 
Padomes un Komisijas 2016. gada 13. 
aprīļa Iestāžu nolīgums par labāku 
likumdošanas procesu; OV L 123, 
12.5.2016., 1.–14. lpp.

78 Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības 
Padomes un Komisijas 2016. gada 13. 
aprīļa Iestāžu nolīgums par labāku 
likumdošanas procesu; OV L 123, 
12.5.2016., 1.–14. lpp.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
47.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47a) Lai uzlabotu Savienības budžeta 
efektīvu pārskatatbildību un 
pārredzamību, šajā regulā būtu jāiekļauj 
noteikumi, ar ko pastiprina uzraudzību, 
ziņošanu un novērtēšanu, jo īpaši 
konkrēta procedūra, ar kuru tiktu 
uzlabota ziņošana Eiropas Parlamentam 
par ikgadējo plānošanu. Līdz ar lielāku 
elastību līdzekļu piešķiršanā izpildes 
uzraudzība kļūst par ļoti būtisku 
Savienības budžeta iestāžu uzdevumu, lai 
nodrošinātu, ka izdevumi atspoguļo šīs 
regulas mērķus un principus.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) atbalstīt un veicināt dialogu un 
sadarbību ar trešām valstīm un reģioniem 
kaimiņvalstīs, Subsahāras Āfrikā, Āzijā un 
Klusā okeāna reģionā, kā arī 
Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā un Karību 
jūras reģionā;

(a) atbalstīt un veicināt dialogu un 
sadarbību ar trešām valstīm un reģioniem 
kaimiņvalstīs, Subsahāras Āfrikā, Āzijā un 
Klusā okeāna reģionā, kā arī 
Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā un Karību 
jūras reģionā, lai censtos panākt 
ilgtspējīgu attīstību, izskaustu nabadzību 
un apkarotu nevienlīdzību, piemēram, 
tādu, ko rada, inter alia, dabas resursu 
izmantošana vai zemes un ūdens 
sagrābšana;

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) globālā līmenī konsolidēt un 
atbalstīt demokrātiju, tiesiskumu un
cilvēktiesības, atbalstīt pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas, veicināt 

(b) konsolidēt un atbalstīt demokrātiju, 
cilvēktiesības un sociālo vienlīdzību, 
atbalstīt pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, veicināt stabilitāti, 
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stabilitāti un mieru un risināt citas globālās 
problēmas, to skaitā migrāciju un 
mobilitāti;

pamatojoties uz mieru, un risināt citas 
globālās problēmas, tostarp klimata 
pārmaiņas un iedzīvotāju piespiedu 
pārvietošanas pamatcēloņus, nabadzību 
un dabas vai cilvēku izraisītas katastrofas;

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Vismaz 20 % no oficiālās attīstības 
palīdzības, ko finansē saskaņā ar šo 
regulu, būtu jānovirza darbībām, ar 
kurām tiek atbalstīta sociālā iekļaušana 
un cilvēces attīstība, lai atbalstītu un 
uzlabotu sociālo pamatpakalpojumu 
sniegšanu, piemēram, veselības jomā, 
tostarp nodrošinot uztura pieejamību, kā 
arī izglītības un sociālās aizsardzības 
jomā, it īpaši visvairāk marginalizētajām 
grupām, īpaši pievēršoties sievietēm un 
bērniem.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ģeogrāfiskās programmas var aptvert visas 
trešās valstis, izņemot kandidātvalstis un 
potenciālās kandidātvalstis, kā definēts 
Regulā (ES) Nr. .../... 80. (IPA) un aizjūras 
zemes un teritorijas, kā definēts Padomes 
Lēmumā .../...(ES).

Ģeogrāfiskās programmas var aptvert visas 
trešās valstis, izņemot aizjūras zemes un 
teritorijas, kā definēts Padomes Lēmumā 
.../...(ES).

_________________

80 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, 
ar ko izveido Pirmspievienošanās 
palīdzības instrumentu (OV L ),
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Pamatojums

Migrācijas krīzes laikā Eiropas Komisija sniedza humānās palīdzības finansējumu 
Rietumbalkānu valstīm; tās visas ir kandidātvalstis, kurām ir pieejama pirmspievienošanās 
palīdzība. Papildus humānajai palīdzībai finanšu un tehniskais atbalsts pasākumiem, kas 
saistīti ar migrācijas plūsmu un bēgļu krīzes pieaugumu, tika sniegts, izmantojot 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu. Šim instrumentam nevajadzētu nepārprotami 
izslēgt kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis, lai vajadzības gadījumā nodrošinātu 
finanšu elastīgumu.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sekmētu stabilitāti un konfliktu 
novēršanu ārkārtas situācijās, iespējamas 
krīzes, krīzes un pēckrīzes situācijās;

(a) sekmētu konfliktu novēršanu 
ārkārtas situācijās, iespējamas krīzes, 
krīzes un pēckrīzes situācijās, ievērojot 
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvenciju un risinot krīzes 
pamatcēloņus, piemēram, 
pārtuksnešošanos, dabas resursu 
izmantošanu un zemes un ūdens 
sagrābšanu;

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Rezerve jaunām problēmām un 
prioritātēm 10 200 miljonu EUR apmērā 
palielina 2. punktā minētās summas 
saskaņā ar 15. pantu.

3. Rezerve jaunām problēmām, 
ārkārtas situācijām un prioritātēm 
10 200 miljonu EUR apmērā palielina 
2. punktā minētās summas saskaņā ar 
15. pantu.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas īstenošanas vispārējo politikas 
satvaru veido asociācijas nolīgumi, 
partnerības un sadarbības nolīgumi, 
daudzpusēji nolīgumi un citi nolīgumi, ar 
kuriem izveido juridiski saistošas attiecības 
ar partnervalstīm, kā arī Eiropadomes 
secinājumi un Padomes secinājumi, samitu 
deklarācijas vai secinājumi, kas pieņemti 
augsta līmeņa sanāksmēs ar partnervalstīm, 
attiecīgās Eiropas Parlamenta rezolūcijas, 
Komisijas paziņojumi vai Komisijas un 
Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos kopīgie 
paziņojumi.

Šīs regulas īstenošanas vispārējo politikas 
satvaru veido Eiropas Konsenss par 
attīstību, ES Rīcības plāns cilvēktiesību 
un demokrātijas jomā, Eiropas Savienības 
Pamattiesību harta, Eiropas Cilvēktiesību 
un pamatbrīvību aizsardzības konvencija, 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencija par bērna tiesībām un 
asociācijas nolīgumi, partnerības un 
sadarbības nolīgumi, daudzpusēji nolīgumi 
un citi nolīgumi, ar kuriem izveido 
juridiski saistošas attiecības ar 
partnervalstīm, ar noteikumu, ka šie 
asociācijas, partnerības, sadarbības, 
daudzpusējie un citi nolīgumi nesasaista 
attīstības palīdzību, drošības vajadzības 
un migrācijas pārvaldību, kā arī 
Eiropadomes secinājumi un Padomes 
secinājumi, samitu deklarācijas vai 
secinājumi, kas pieņemti augsta līmeņa 
sanāksmēs ar partnervalstīm, attiecīgās 
Eiropas Parlamenta rezolūcijas, Komisijas 
paziņojumi vai Komisijas un Savienības 
Augstā pārstāvja ārlietās un drošības 
politikas jautājumos kopīgie paziņojumi.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piemēro uz tiesībām balstītu pieeju, 
kas aptver visas cilvēktiesības – vai tās 
būtu pilsoniskās un politiskās, vai 
ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības 
–, lai integrētu cilvēktiesību principus, 
atbalstītu tiesību subjektus savu tiesību 
īstenošanā ar uzsvaru uz nabadzīgākām un 
neaizsargātākām grupām un lai palīdzētu 
partnervalstīm īstenot to starptautiskās 
saistības cilvēktiesību jomā. Šī regula 
veicina dzimumu līdztiesību un iespēju 
nodrošināšanu sievietēm.

2. Piemēro uz tiesībām balstītu pieeju, 
kas aptver visas cilvēktiesības – vai tās 
būtu pilsoniskās un politiskās, vai 
ekonomiskās, sociālās un kultūras 
tiesības –, lai integrētu cilvēktiesību 
principus, atbalstītu tiesību subjektus savu 
tiesību īstenošanā ar uzsvaru uz 
nabadzīgākām un neaizsargātākām grupām 
un lai palīdzētu partnervalstīm īstenot to 
starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā. 
Šī regula pievērš īpašu uzmanību bērnu 
un jauniešu vajadzībām un veicina 
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dzimumu līdztiesību un iespēju 
nodrošināšanu sievietēm.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
8. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Kopā ar partneriem tiek īstenota 
koordinētāka, holistiskāka un strukturētāka 
pieeja migrācijai, un regulāri izvērtēta tās 
efektivitāte.

7. Kopā ar partneriem tiek īstenota 
koordinētāka, holistiskāka un strukturētāka 
pieeja migrācijai, un regulāri izvērtēta tās 
efektivitāte, nepadarot attīstības palīdzību 
atkarīgu no migrācijas pārvaldības, ko 
īsteno trešās valstis, un ievērojot 
cilvēktiesības, tostarp katra indivīda 
tiesības atstāt savu izcelsmes valsti.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Militāro dalībnieku spēju veidošana 
attīstības un drošības atbalstam attīstības 
nolūkā

Savienības finansējuma izlietošana
militāro dalībnieku spēju veidošanai

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) apmācību, kas ir konkrēti paredzēta 
bruņoto spēku kaujas spēju veicināšanai.

(c) apmācību, kas ir paredzēta tam, lai 
veicinātu jebkādu bruņoto spēku kaujas 
spējas.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Savienība apspriežas arī ar citiem 
līdzekļu devējiem un dalībniekiem, tostarp 
vajadzības gadījumā ar pilsoniskās 
sabiedrības un vietējo iestāžu pārstāvjiem;

(c) Savienība apspriežas arī ar citiem 
līdzekļu devējiem un dalībniekiem, tostarp 
ar pilsoniskās sabiedrības un vietējo iestāžu 
pārstāvjiem;

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) neskarot 4. punktu, darbības pēc 
iespējas tiek balstītas uz dialogu starp 
Savienību, dalībvalstīm un attiecīgajām 
partnervalstīm, tostarp valsts un vietējām 
iestādēm, un tajā iesaista pilsonisko 
sabiedrību, valsts un vietējos parlamentus, 
un citas ieinteresētās personas, lai 
pastiprinātu to atbildību par procesu un tās 
mudinātu atbalstīt valstu attīstības 
stratēģijas;

(a) neskarot 4. punktu, darbības tiek 
balstītas uz iekļaujošu dialogu starp 
Savienību, dalībvalstīm un attiecīgajām 
partnervalstīm, tostarp valsts un vietējām 
iestādēm, un tajā iesaista pilsonisko 
sabiedrību, tostarp bērnu, gados vecāku 
cilvēku, personu ar invaliditāti, LGBTI un 
pirmiedzīvotāju, valsts un vietējo 
parlamentu un kopienu pārstāvjus un 
citas attiecīgās ieinteresētās personas, lai 
pastiprinātu to atbildību par procesu un tās 
mudinātu atbalstīt valstu attīstības 
stratēģijas;

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
15. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Rezerve jaunām problēmām un prioritātēm Jaunas problēmas un ārkārtas situācijas

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) lai nodrošinātu Savienības (a) lai nodrošinātu Savienības 
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atbilstīgu reakciju neparedzētu apstākļu 
gadījumā;

atbilstīgu reakciju jaunu problēmu un
neparedzētu apstākļu gadījumā;

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) lai risinātu jaunas vajadzības vai 
jaunas problēmas, piemēram, tādas, kas 
rodas pie Savienības vai tās kaimiņvalstu 
robežām saistībā ar krīzes un pēckrīzes 
situācijām vai migrācijas spiedienu;

(b) lai risinātu jaunas vajadzības vai 
jaunas problēmas, vai ārkārtas situācijas, 
kas rodas saistībā ar krīzes un pēckrīzes 
situācijām, dabas vai cilvēku izraisītām 
katastrofām vai liela mēroga cilvēktiesību 
un pamatbrīvību pārkāpumiem;

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Regulas 6. panta 3. punktā minēto 
summu neizmanto pasākumiem, kuru 
īstenošana ir atkarīga no migrācijas 
pārvaldības.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Indikatīvi 10 % no finansējuma, kas 
paredzēts 4. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā, lai papildinātu 12. pantā 
minētos valstu finanšu piešķīrumus, piešķir 
I pielikumā uzskaitītajām partnervalstīm 
nolūkā īstenot uz darbības rādītājiem 
balstīto pieeju. Lēmumus par 
piešķīrumiem, kas balstīti uz darbības 
rādītājiem, pieņem, pamatojoties uz minēto 
partnervalstu virzību ceļā uz demokrātiju, 

1. Indikatīvi 10 % no finansējuma, kas 
paredzēts 4. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā, lai papildinātu 12. pantā 
minētos valstu finanšu piešķīrumus, piešķir 
I pielikumā uzskaitītajām partnervalstīm 
nolūkā īstenot uz darbības rādītājiem 
balstīto pieeju. Lēmumus par 
piešķīrumiem, kas balstīti uz darbības 
rādītājiem, pieņem, pamatojoties uz minēto 
partnervalstu virzību ceļā uz 
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cilvēktiesībām, tiesiskumu, sadarbību 
migrācijas jomā, ekonomikas pārvaldību
un reformām. Partnervalstu progresu 
izvērtē katru gadu.

cilvēktiesībām, tiesiskumu un labu
pārvaldību. Partnervalstu progresu izvērtē 
katru gadu, aktīvi iesaistot pilsonisko 
sabiedrību.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī uz darbības rādītājiem balstītā 
pieeja neattiecas uz atbalstu, ko piešķir 
pilsoniskai sabiedrībai, cilvēku savstarpējo 
kontaktu veicināšanai, tostarp vietējo 
iestāžu sadarbībai, stāvokļa uzlabošanai 
cilvēktiesību jomā vai atbalsta pasākumiem 
krīzes gadījumā. Demokrātijas, 
cilvēktiesību vai tiesiskuma stāvokļa 
nopietnas vai ilgstošas pasliktināšanās 
gadījumā atbalstu šīm darbībām var 
palielināt.

2. Šī uz darbības rādītājiem balstītā 
pieeja neattiecas uz atbalstu, ko piešķir 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
NVO, cilvēku savstarpējo kontaktu 
veicināšanai, stāvokļa uzlabošanai 
cilvēktiesību jomā vai atbalsta pasākumiem 
krīzes gadījumā. Cilvēktiesību stāvokļa 
nopietnas vai ilgstošas pasliktināšanās 
gadījumā atbalstu šīm darbībām palielina.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārrobežu sadarbība, kas definēta 
2. panta 3. punktā, aptver sadarbību 
attiecībā uz kaimiņu zemes robežām, 
starptautisko sadarbību lielākās 
starptautiskās teritorijās, sadarbību jūrlietās 
ap jūras baseiniem, kā arī starpreģionālo 
sadarbību.

1. Pilnībā ievērojot starptautiskos 
tiesību aktus cilvēktiesību jomā, tostarp 
Āfrikas Ekonomikas kopienas 
dibināšanas līguma protokolu par 
personu brīvu pārvietošanos, uzturēšanās 
tiesībām un tiesībām veikt 
uzņēmējdarbību un 1951. gada 
Konvenciju par bēgļu statusu, pārrobežu 
sadarbība, kas definēta 2. panta 3. punktā, 
aptver sadarbību attiecībā uz kaimiņu 
zemes robežām, starptautisko sadarbību 
lielākās starptautiskās teritorijās, sadarbību 
jūrlietās ap jūras baseiniem, kā arī 
starpreģionālo sadarbību. Pārrobežu 
sadarbību neīsteno, lai atbalstītu 
migrācijas kontroli. Komisija nodrošina 
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iespēju tieši saņemt sūdzības no 
atbilstīgajiem partneriem. Minēto 
informāciju Komisija ņem vērā, izvērtējot 
turpmāku sadarbību ar minētajiem 
partneriem.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
18. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
pārkāpumu gadījumā nekavējoties aptur 
jebkuru pārrobežu sadarbības 
programmu, kas tiek īstenota attiecīgajā 
valstī un ko finansē Savienība.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja atbalsta izdevumi nav iekļauti 
rīcības plānos vai pasākumos, kas minēti 
21. pantā, Komisija attiecīgā gadījumā 
pieņem atbalsta pasākumus. Savienības 
finansējums atbalsta pasākumu ietvaros var 
segt:

2. Ja atbalsta izdevumi nav iekļauti 
rīcības plānos vai pasākumos, kas minēti 
21. pantā, Komisija attiecīgā gadījumā 
pieņem atbalsta pasākumus. Savienības 
finansējums atbalsta pasākumu ietvaros, 
izņemot jebkāda veida militāras darbības 
vai pasākumus, var segt:

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EFIA+ kā integrētas finansiālas paketes, 
kas nodrošina finansiālo kapacitāti, 
balstoties uz 23. panta 1. punkta a), e) un 
f) apakšpunktā noteiktajām īstenošanas 

EFIA+ kā integrētas finansiālas paketes, 
kas nodrošina finansiālo kapacitāti, 
balstoties uz 23. panta 1. punkta a), e) un f)
apakšpunktā noteiktajām īstenošanas 
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metodēm, mērķis ir atbalstīt investīcijas un 
palielināt piekļuvi finansējumam, lai 
sekmētu ilgtspējīgu un iekļaujošu 
ekonomisko un sociālo attīstību un 
veicinātu sociālekonomisko izturētspēju 
partnervalstīs ar īpašu uzsvaru uz 
nabadzības izskaušanu, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, pienācīgu darbvietu 
radīšanu, ekonomiskajām iespējām, 
prasmēm un uzņēmējdarbību, 
sociālekonomiskajām nozarēm, 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kā arī konkrētu neatbilstīgās
migrācijas sociālekonomisko pamatcēloņu 
risināšanu, saskaņā ar attiecīgajiem 
indikatīvās plānošanas dokumentiem. Īpašu 
uzmanību velta valstīm, kas identificētas 
kā valstis, kuras skar nestabilitāte vai 
konflikts, vismazāk attīstītajām valstīm un 
lielu parādu apgrūtinātām nabadzīgām 
valstīm.

metodēm, mērķis ir atbalstīt investīcijas un 
palielināt piekļuvi finansējumam, lai 
sekmētu ilgtspējīgu un iekļaujošu 
ekonomisko un sociālo attīstību un stabilu 
investīciju vidi, veicinot sociālekonomisko 
izturētspēju partnervalstīs ar īpašu uzsvaru 
uz nabadzības izskaušanu, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, pienācīgu darbvietu 
radīšanu, ekonomiskajām iespējām, 
prasmēm un uzņēmējdarbību, 
sociālekonomiskajām nozarēm, 
mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kā arī konkrētu neatbilstīgas
migrācijas sociālekonomisko pamatcēloņu 
risināšanu, saskaņā ar attiecīgajiem 
indikatīvās plānošanas dokumentiem. Īpašu 
uzmanību velta valstīm, kas identificētas 
kā valstis, kuras skar nestabilitāte vai 
konflikts, vismazāk attīstītajām valstīm un 
lielu parādu apgrūtinātām nabadzīgām 
valstīm.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pēc Eiropas Parlamenta un Padomes 
pieprasījuma tiem dara pieejamus visus 
Ārējās darbības garantijas nolīgumus, 
ievērojot konfidenciālas informācijas un 
sensitīvas komercinformācijas aizsardzību.

Eiropas Parlamentam un Padomei dara 
pieejamus visus Ārējās darbības garantijas 
nolīgumus, ievērojot konfidenciālas 
informācijas un sensitīvas 
komercinformācijas aizsardzību.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) detalizētus noteikumus par Ārējās 
darbības garantijas nodrošināšanu, tostarp 
tās noteikumus par segumu un tās noteikto 
portfeļu un konkrētu instrumentu veidu 
projektu segumu, kā arī projektu un 

(b) detalizētus noteikumus par Ārējās 
darbības garantijas nodrošināšanu, tostarp 
tās noteikumus par segumu un tās noteikto 
portfeļu un konkrētu instrumentu veidu 
projektu segumu, kā arī projektu un 
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projekta portfeļu riska analīzi, tostarp 
nozares, reģionālā un valsts līmenī;

projekta portfeļu riska analīzi, īpašu 
uzmanību pievēršot riskiem saistībā ar 
cilvēktiesību ievērošanu, tostarp nozares, 
reģionālā un valsts līmenī;

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) uzraudzības, ziņošanas un 
novērtēšanas pienākumus;

(g) pārredzamus uzraudzības, 
ziņošanas un novērtēšanas pienākumus;

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā sūdzības, kas partnervalstīs 
var rasties trešām personām, tostarp 
kopienām un indivīdiem, kurus skar 
EFIA+ garantijas atbalstītie projekti, 
Komisija un Eiropas Savienības 
delegācijas savās tīmekļa vietnēs publicē 
tiešas atsauces uz to atbilstīgo partneru 
sūdzību iesniegšanas mehānismiem, kuri 
ir noslēguši nolīgumus ar Komisiju. 
Komisija arī nodrošina iespēju tieši 
saņemt sūdzības, kas saistītas ar atbilstīgo 
partneru veiktu sūdzību izskatīšanu. 
Minēto informāciju Komisija ņem vērā, 
izvērtējot turpmāku sadarbību ar 
minētajiem partneriem.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
29. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija ziņo par finanšu 8. Komisija iesniedz Eiropas 
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instrumentiem, budžeta garantijām, 
finansiālo palīdzību saskaņā ar Finanšu 
regulas 241. un 250. pantu. Šajā nolūkā 
atbilstīgie partneri katru gadu sniedz 
nepieciešamo informāciju, lai Komisija 
varētu ievērot ziņošanas pienākumu.

Parlamentam un Padomei gada ziņojumu
par finansēšanas un investīciju 
operācijām, uz kurām attiecas EFIA+ 
garantija, kā arī par EFIA+ darbību, 
pārvaldību un faktisko ieguldījumu tā 
mērķu sasniegšanā. Minēto ziņojumu 
publisko un tam pievieno Revīzijas palātas 
atzinumu.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā gadījumā novērtējumos izmanto 
Ekonomiskās Sadarbības un attīstības 
organizācijas Attīstības palīdzības 
komitejas labas prakses principus, tiecoties 
pārliecināties, vai mērķi ir sasniegti, un 
formulēt ieteikumus ar nolūku uzlabot 
turpmākās darbības.

Novērtējumos izmanto Ekonomiskās 
Sadarbības un attīstības organizācijas 
Attīstības palīdzības komitejas labas 
prakses principus, tiecoties pārliecināties, 
vai mērķi ir sasniegti, un formulēt 
ieteikumus ar nolūku uzlabot turpmākās 
darbības.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas īstenošanas beigās, bet ne vēlāk kā 
četrus gadus pēc 1. pantā norādītā termiņa 
beigām, Komisija veic regulas galīgo 
novērtējumu. Šajā novērtējumā aplūko 
Savienības ieguldījumu šīs regulas mērķu 
sasniegšanā, ņemot vērā rādītājus, ar 
kuriem mēra gūtos rezultātus, un visus 
konstatējumus un secinājumus par šīs 
regulas ietekmi.

Regulas īstenošanas beigās, bet ne vēlāk kā 
astoņpadsmit mēnešus pēc 1. pantā 
norādītā termiņa beigām, Komisija veic 
regulas galīgo novērtējumu. Šajā 
novērtējumā aplūko Savienības
ieguldījumu šīs regulas mērķu sasniegšanā, 
ņemot vērā rādītājus, ar kuriem mēra gūtos 
rezultātus, un visus konstatējumus un 
secinājumus par šīs regulas ietekmi.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galīgajā novērtējumā izvērtē Savienības 
gūtos rezultātus 3. panta 3. punktā minēto 
cilvēces attīstības un sociālās iekļaušanas 
mērķu sasniegšanā.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar šo regulu sniegtā Savienības 
finansējuma novērtēšanas procesā 
Komisija atbilstīgā apjomā iesaista visas 
attiecīgās ieinteresētās personas, un
attiecīgā gadījumā tā var mēģināt veikt 
kopīgus novērtējumus ar dalībvalstīm un 
attīstības partneriem, cieši iesaistot 
partnervalstis.

Saskaņā ar šo regulu sniegtā Savienības 
finansējuma novērtēšanas procesā 
Komisija iesaista visas attiecīgās 
ieinteresētās personas un līdzekļu 
saņēmējus, tostarp pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas; īpašu uzmanību pievērš 
tam, lai nodrošinātu, ka tiek pārstāvētas 
sabiedrības sociāli atstumtākās un 
neaizsargātākās grupas. Komisija var
attiecīgā gadījumā mēģināt veikt kopīgus 
novērtējumus ar dalībvalstīm un attīstības 
partneriem, cieši iesaistot partnervalstis.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
37. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37. pants svītrots

Atkāpe no redzamības uzlabošanas 
prasībām

Drošības problēmu vai vietējo politiski 
jutīgo jautājumu dēļ var būt vēlams vai 
nepieciešams dažās valstīs vai apgabalos 
vai konkrētos laikposmos ierobežot 
komunikācijas un redzamības 
uzlabošanas pasākumus. Šādos gadījumos 
mērķauditorija un redzamības 
uzlabošanas rīki, produkti un kanāli, kas 
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izmantojami konkrētas darbības 
popularizēšanā, tiek noteikti katrā 
gadījumā atsevišķi, apspriežoties un 
vienojoties ar Savienību. Gadījumos, kad, 
reaģējot uz pēkšņu krīzi, ir nepieciešama 
ātra intervence, nav nepieciešams 
nekavējoties izstrādāt pilnīgu 
komunikācijas un redzamības 
uzlabošanas plānu. Tomēr šādās 
situācijās Savienības atbalstu tik un tā 
atbilstīgi norāda jau no paša sākuma.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) veicināt diskriminācijas apkarošanu 
visās tās formās un vienlīdzības principu, 
jo īpaši dzimumu līdztiesību un minoritāšu
tiesības;

(c) veicināt diskriminācijas apkarošanu 
visās tās formās un vienlīdzības principu, 
jo īpaši dzimumu līdztiesību un bērnu un 
pie minoritātēm piederošu personu, 
LGBTI personu un pirmiedzīvotāju
tiesības;

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 2. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(m) veicināt iekļaujošu un taisnīgu 
formālo, ārpusskolas un neformālo 
izglītību visos līmeņos, ieskaitot tehnisko 
un profesionālo apmācību, tostarp ārkārtas 
situācijās un krīzes situācijās, tostarp 
izmantojot digitālās tehnoloģijas, lai 
uzlabotu mācīšanu un mācīšanos;

(m) veicināt iekļaujošu un taisnīgu 
formālo, ārpusskolas un neformālo 
izglītību visos līmeņos, ieskaitot bērnu 
agrīnu attīstību, tehnisko un profesionālo 
apmācību, tostarp ārkārtas situācijās un 
krīzes situācijās, tostarp izmantojot 
digitālās tehnoloģijas, lai uzlabotu 
mācīšanu un mācīšanos;

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Stiprināt partnerību migrācijas un 
mobilitātes jomā, pamatojoties uz 
integrētu un līdzsvarotu pieeju, kas aptver 
visus migrācijas aspektus, tostarp 
palīdzību Savienības divpusējo vai 
reģionālo nolīgumu un vienošanos 
īstenošanā, tostarp mobilitātes 
partnerībās;

(a) Izstrādāt nolīgumus par vīzu 
režīma atvieglošanu un pārmitināšanu;

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) risināt un novērst neatbilstīgas 
migrācijas un piespiedu pārvietošanas 
pamatcēloņus;

(c) risināt un novērst piespiedu 
pārvietošanas pamatcēloņus;

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) novērst neatbilstīgu migrāciju, 
cilvēku tirdzniecību, migrantu 
kontrabandu, pastiprināt sadarbību 
integrētas robežu pārvaldības jomā;

svītrots

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) atbalstīt efektīvu un uz 
cilvēktiesībām balstītu migrācijas politiku, 
tostarp aizsardzības programmas;

(f) atbalstīt uz cilvēktiesībām balstītu 
migrācijas politiku, tostarp aizsardzības 
programmas;
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Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
II pielikums – B daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Veicināt pastiprinātu politisko 
sadarbību;

(a) Veicināt pastiprinātu politisko 
sadarbību cilvēktiesību jomā;

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
II pielikums – B daļa – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) veicināt reģionālo sadarbību, jo 
īpaši Austrumu partnerības, Savienības 
Vidusjūrai un Eiropas kaimiņvalstu līmeņa 
sadarbību, kā arī pārrobežu sadarbību;

(d) veicināt reģionālo sadarbību, jo 
īpaši Austrumu partnerības, Savienības 
Vidusjūrai un Eiropas kaimiņvalstu līmeņa 
sadarbību, kā arī pārrobežu sadarbību
saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvenciju;

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – A daļa – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Nodrošināt pastāvīgu ES vadību 
globālās migrācijas un piespiedu 
pārvietošanas pārvaldības darba kārtības 
veidošanā visās tās dimensijās;

(a) Nodrošināt Savienības vadību 
globālās piespiedu pārvietošanas darba 
kārtības veidošanā saskaņā ar Apvienoto 
Nāciju Organizācijas globālo paktu par 
drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju 
un globālo paktu par bēgļiem un Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijas 3. pantu;

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – A daļa – 4. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārvaldīt un atbalstīt globālus un 
starpreģionālus politikas dialogus, tostarp 
apmaiņu un sadarbību migrācijas un
piespiedu pārvietošanas jomā;

(b) pārvaldīt un atbalstīt globālus un 
starpreģionālus politikas dialogus, tostarp 
cilvēktiesībās balstītu sadarbību piespiedu 
pārvietošanas jomā;

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – A daļa – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atbalstīt to, lai tiktu īstenotas 
starptautiskās un ES saistības attiecībā uz 
migrāciju un piespiedu pārvietošanu, 
tostarp saistībā ar globālo paktu par 
migrāciju un globālo paktu par bēgļiem;

(c) atbalstīt to, lai tiktu īstenotas 
starptautiskās un Savienības saistības 
attiecībā uz migrāciju un piespiedu 
pārvietošanu, tostarp turpmāki pasākumi
saistībā ar globālo paktu par migrāciju un 
globālo paktu par bēgļiem, saskaņā ar 
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijas 3. pantu;

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4. punkts – A daļa – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) uzlabot vispārējo pierādījumu bāzi, 
tostarp par migrācijas un attīstības saikni, 
un uzsākt izmēģinājuma darbības, kuru 
mērķis ir izstrādāt novatoriskas operatīvās 
pieejas migrācijas un piespiedu 
pārvietošanas jomā.

(d) uzlabot vispārējo pierādījumu bāzi, 
tostarp par migrācijas un attīstības saikni, 
un uzsākt izmēģinājuma darbības, kuru 
mērķis ir izstrādāt novatoriskas 
cilvēktiesībās balstītas pieejas piespiedu 
pārvietošanas jomā.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 2. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) veikt īstermiņa rehabilitāciju un (c) veikt īstermiņa rehabilitāciju un 
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atjaunošanu, lai dabas vai cilvēka izraisītās 
katastrofās, konfliktos un pasaules 
apdraudējumos cietušie varētu gūt labumu 
no minimālas sociālekonomiskās 
integrācijas un pēc iespējas ātrāk radīt 
apstākļus attīstības atsākšanai, 
pamatojoties uz ilgtermiņa mērķiem, ko 
noteikušas attiecīgās valstis un reģioni; tas 
ietver steidzamu un tūlītēju vajadzību 
risināšanu, kas saistītas ar cilvēku (bēgļu, 
pārvietoto personu un personu, kas 
atgriežas) pārvietošanos pēc dabas vai 
cilvēka izraisītām katastrofām; kā arī 

atjaunošanu, lai dabas vai cilvēka izraisītās 
katastrofās, konfliktos un pasaules 
apdraudējumos cietušie varētu gūt labumu 
no minimālas sociālekonomiskās 
integrācijas un pēc iespējas ātrāk radīt 
apstākļus attīstības atsākšanai, 
pamatojoties uz ilgtermiņa mērķiem, ko 
noteikušas attiecīgās valstis un reģioni; tas 
ietver steidzamu un tūlītēju vajadzību 
risināšanu, kas saistītas ar cilvēku 
pārvietošanos pēc dabas vai cilvēka 
izraisītām katastrofām; kā arī

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) veicināt ilgtspējīgu attīstību, 
palīdzēt risināt neatbilstīgas migrācijas
konkrētus pamatcēloņus, kā arī stiprināt 
tranzīta un uzņēmēju kopienu izturētspēju 
un palīdzēt ilgtspējīgi reintegrēties 
migrantiem, kuri atgriežas savās izcelsmes 
valstīs, pienācīgi ņemot vērā tiesiskuma, 
labas pārvaldības un cilvēktiesību 
nostiprināšanu.

(f) veicināt ilgtspējīgu attīstību, 
palīdzēt risināt piespiedu pārvietošanas
konkrētus pamatcēloņus, kā arī stiprināt 
tranzīta un uzņēmēju kopienu izturētspēju 
un palīdzēt ilgtspējīgi reintegrēties 
migrantiem, kuri atgriežas savās izcelsmes 
valstīs, pienācīgi ņemot vērā tiesiskuma, 
labas pārvaldības un cilvēktiesību 
nostiprināšanu.
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