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Grozījums Nr.  1 

Ska Keller 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pēdējā laikā notikušās traăēdijas Vidusjūrā un ES migrācijas un patvēruma politikas 
nostādnes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

G apsvērums 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

G. tā kā kontrabandisti un cilvēku tirgotāji, 
kuri izmanto nelegālo migrāciju un 
apdraud migrantu dzīvības savas peĜĦas 
interesēs, ir atbildīgi par tūkstošiem 
zaudētu dzīvību un rada smagas problēmas 
ES un dalībvalstīm; tā kā cilvēku tirgotāji 
no savas noziedzīgās darbības gadā gūst 
peĜĦu EUR 20 miljardu apmērā;  tā kā 
saskaĦā ar Eiropola sniegto informāciju 
organizēti noziedzīgie grupējumi, kas 
aktīvi piedalās nelegālo migrantu 
transportēšanā pāri Vidusjūrai, ir saistīti ar 
cilvēku, narkotiku un ieroču kontrabandu, 
kā arī terorismu; tā kā 2015. gada 17. martā 
Eiropols izvērsa kopīgās operatīvās 
vienības Mare darbību, lai vērstos pret 
šādiem noziedzīgajiem grupējumiem; 

G. tā kā kontrabandisti un cilvēku tirgotāji, 
kuri izmanto nelegālo migrāciju un 
apdraud migrantu dzīvības savas peĜĦas 
interesēs, ir atbildīgi par tūkstošiem 
zaudētu dzīvību un rada smagas problēmas 
ES un dalībvalstīm; tā kā ES un tās 

dalībvalstis efektīvi sekmē cilvēku 
kontrabandas noziedzīgo un bīstamo 
biznesu, ceĜot žogus un aizvien ciešāk 
noslēdzot savas ārējās robežas pret 
nelegālo migrāciju, taču neparedzot 
iespējas iekĜūt legāli; tā kā cilvēku tirgotāji 
no savas noziedzīgās darbības gadā gūst 
peĜĦu EUR 20 miljardu apmērā;  tā kā 
saskaĦā ar Eiropola sniegto informāciju 
organizēti noziedzīgie grupējumi, kas 
aktīvi piedalās nelegālo migrantu 
transportēšanā pāri Vidusjūrai, ir saistīti ar 
cilvēku, narkotiku un ieroču kontrabandu, 
kā arī terorismu; tā kā 2015. gada 17. martā 
Eiropols izvērsa kopīgās operatīvās 
vienības Mare darbību, lai vērstos pret 
šādiem noziedzīgajiem grupējumiem; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  2 

Ska Keller 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pēdējā laikā notikušās traăēdijas Vidusjūrā un ES migrācijas un patvēruma politikas 
nostādnes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

4.a punkts (jauns) 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  4.a prasa īstenot stabilu un pastāvīgu 
Eiropas humanitārās glābšanas 
operāciju, tādu kā Mare Nostrum, kuru 
veiktu tāljūrā un kurā visas dalībvalstis 
izdarītu finanšu iemaksas un palīdzētu ar 
aprīkojumu un resursiem; mudina ES 
līdzfinansēt šādu operāciju; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

Ska Keller 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pēdējā laikā notikušās traăēdijas Vidusjūrā un ES migrācijas un patvēruma politikas 
nostādnes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

6.a punkts (jauns) 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  6.a prasa nekavējoties atcelt vīzu režīmu 
Sīrijas bēgĜiem; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  4 

Ska Keller 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pēdējā laikā notikušās traăēdijas Vidusjūrā un ES migrācijas un patvēruma politikas 
nostādnes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

6.b punkts (jauns) 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  6.b aicina dalībvalstis padziĜināti izmantot 
pašreizējās iespējas nodrošināt drošu un 
legālu iekĜūšanu ES, tādas kā ăimenes 
atkalapvienošanās iespēju paplašināšana, 
privātu sponsorēšanas programmu 
īstenošana un migrācijas shēmas mācību 
un darba nolūkos, lai cilvēki, kuriem ir 
vajadzīga starptautiska aizsardzība, varētu 
iegūt drošību Eiropā, nevēršoties pie 
noziedzīgo grupējumu kontrabandistiem 
un necenšoties šėērsot jūru bīstamā un 
nelegālā veidā; aicina Komisiju izstrādāt 
papildu instrumentus drošai un legālai 
iekĜūšanai;  

Or. en 

 
 

 


