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IEROSINĀJUMI 

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un 

iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā Savienības jūras robežas Vidusjūrā ir Eiropas Savienības ārējās robežas un tā kā tās 

atšķirībā no sauszemes robežām nevar slēgt, un tā kā ir steidzami jārisina bēgļu 

pieplūduma problēma, lai nepieļautu, ka viņi kļūst par cilvēku kontrabandistu un mafijas 

upuriem; 

1. pauž bažas par to, ka krasi palielinās to cilvēku skaits, kuri riskē ar dzīvību, mēģinot 

bīstamā veidā šķērsot Vidusjūru, lai nokļūtu ES; uzsver, ka Vidusjūra ir pasaulē lielākais 

migrācijas jūras ceļš ar noslogotu tirdzniecības kuģu satiksmes tīklu; uzsver, ka pašreizējā 

bēgļu krīze rada lielu spiedienu jūras komerciālās kuģošanas nozarē, palielinot tās sloga 

daļu, jo īpaši attiecībā uz apkalpes drošību un iespējām nodrošināt atbilstību vispārējām 

drošības prasībām; uzskata, ka šis apstāklis būtu pienācīgi jāņem vērā visaptverošajos 

pasākumos, ar kuru palīdzību ES plāno risināt šīs krīzes daudzdimensiju problēmas, lai 

tādējādi varētu mazināt negatīvo ietekmi uz transporta nozari; 

2. atgādina, ka saskaņā ar Ženēvas Konvenciju par bēgļu statusu1, UNCLOS konvenciju2, 

SOLAS konvenciju3 un SAR konvenciju4 katrai valstij, kas parakstījusi minētās 

konvencijas, jāpieprasa savas valsts karoga kuģa kapteinim sniegt palīdzību jebkurai 

personai, kas atrasta jūrā un kam draud bojāeja, — neatkarīgi no šīs personas 

valstspiederības vai statusa vai apstākļiem, kādos šī persona atrasta —, sniegt sākotnējo 

medicīnisko palīdzību vai apmierināt citas vajadzības, nogādāt šādas personas drošībā un 

aktīvi piedalīties meklēšanas un glābšanas operācijās jūrā, ciktāl to iespējams izdarīt, 

neradot nopietnas briesmas kuģim, apkalpei vai pasažieriem; uzsver, ka glābt personu, kas 

jūrā atrodas bezpalīdzības stāvoklī, ir ne tikai starptautisks, bet arī ētisks pienākums; 

3. aicina visas dalībvalstu ostu un jūras iestādes, Eiropas Jūras drošības aģentūru (EMSA) un 

jo īpaši Vidusjūrā kuģojošo kuģu kapteiņus būt ārkārtīgi modriem, lai atklātu kuģus, kuri 

pārvadā migrantus un bēgļus, kam var draudēt briesmas; šajā sakarībā iesaka stingri 

piemērot Starptautiskās Jūrniecības organizācijas un ANO Augstā komisāra bēgļu 

jautājumos biroja (UNHCR) izstrādātās pamatnostādnes par izturēšanos pret jūrā 

izglābtām personām5; 

4. norāda, ka periodā no 2015. gada 1. janvāra līdz 31. maijam Vidusjūrā tika izglābti 

kopumā 47 265 migranti un ka 13 475 no viņiem izglāba tirdzniecības kuģi6; atzīmē, ka 

šajos piecos mēnešos 302 tirdzniecības kuģi saņēma aicinājumu novirzīties no maršruta un 

mainīt kursu, lai palīdzētu glābšanas operācijās, un 104 no minētajiem kuģiem galu galā 

                                                 
1 ANO 1951. gada Konvencija par bēgļu statusu. 
2 ANO 1982. gada Jūras tiesību konvencijas 98. pants “Pienākums sniegt palīdzību”. 
3 1974. gada Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras, 33. noteikums “Trauksmes 

situācijas — pienākumi un procedūras”. 
4 1979. gada Starptautiskā konvencija par meklēšanu un glābšanu uz jūras (ar grozījumiem). 
5 Starptautiskās Jūrniecības organizācijas Rezolūcija MSC Nr. 167(78) un Norādījumi par principiem un praksi, 

kas piemērojama bēgļiem un migrantiem. 
6 Saskaņā ar Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociācijas sniegtajiem statistikas datiem. 
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tika aicināti steidzamā kārtā glābt migrantus un nogādāt viņus krastā; 

5. pauž nožēlu par to, ka saskaņā ar UNHRC datiem tikai 2015. gadā vien vairāk nekā 

3000 cilvēku ir gājuši bojā, mēģinot dzīvībai bīstamā veidā šķērsot jūru7; 

6. aicina Padomi steidzami pieņemt 2015. gada 9. septembrī iesniegto un Parlamenta 

2015. gada 17. septembra plenārsēdē pieņemto Komisijas priekšlikumu par 

120 000 cilvēku, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārmitināšanu, un 

regulāri novērtēt iespējamās papildu vajadzības, kas var rasties bēgļu aizsardzībā; 

7. uzsver — neraugoties uz to, ka primārā atbildība šajā jautājumā ir dalībvalstīm, 

tirdzniecības kuģiem ir būtiska nozīme glābšanas un meklēšanas operācijās gan 

iesaistīšanās apmēra, gan aktivitātes ziņā; norāda, ka tirdzniecības kuģi nav aprīkoti un ka 

to apkalpes locekļi nav apmācīti tā, lai viņi būtu pietiekami gatavi regulāri piedalīties tik 

liela mēroga glābšanas operācijās; 

8. atgādina, ka palīdzībai, ko glābšanas operācijās piedāvā tirdzniecības kuģi un to apkalpes 

locekļi, nebūtu jāaizstāj kompetentu ES un dalībvalstu iestāžu sniegta palīdzība 

migrantiem jūrā un ka ir jāpiešķir tām nepieciešamie cilvēkresursi un finanšu resursi; 

atzīst un atzinīgi vērtē humānās palīdzības organizāciju ievērojamo un dāsno ieguldījumu 

laivu glābšanā, izvietojot Vidusjūrā kuģus, jo īpaši tos, kas pieder organizācijai “Médecins 

Sans Frontières” un Migrantu ārzonas atbalsta centram (MOAS); 

9. norāda, ka iespējamās ekonomiskās un juridiskās sekas, ar kurām būs jāsaskaras gan 

kuģiem, kas veic glābšanu, gan to īpašniekiem, attur dažus kuģus no palīdzības 

sniegšanas; aicina dalībvalstis nesodīt personas, tostarp pārvadātājus un kuģu īpašniekus, 

kas humānu apsvērumu dēļ brīvprātīgi palīdz migrantiem; aicina Komisiju ierosināt 

pārskatīt Padomes Direktīvu 2001/51/EK; 

10. pauž bažas par to, ka kuģi un to apkalpes locekļi nav pietiekami sagatavoti, lai veiktu 

šādas meklēšanas un glābšanas operācijas, kas nav viņu ierastais darbības lauks, un ka 

šādā situācijā Vidusjūrā, kur jau ir notikušas cilvēku traģēdijas, var notikt negadījumi, 

kuru rezultātā var iet bojā gan migranti, gan kuģu apkalpes locekļi, kā arī var rasties 

kuģošanas drošības un vides apdraudējumi; 

11. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu “Eiropas programma migrācijas jomā” 

(COM(2015)0240) un stingri aicina visas dalībvalstis izpildīt savus pienākumus, 

nekavējoties veikt atbilstīgus pasākumus dalībvalstu un ES līmenī, lai nepieļautu cilvēku 

turpmāku bojāeju Vidusjūrā, un nodrošināt starptautisko un ētisko saistību izpildi saskaņā 

ar solidaritātes un dalītas atbildības principiem; mudina ES un dalībvalstis rast efektīvu un 

ilgtspējīgu risinājumu, lai novērstu ES migrācijas sistēmas pašreizējos trūkumus, risināt 

pašreizējās imigrācijas krīzes faktiskos cēloņus, nepieļaut tādu kuģu došanos jūrā, kuri 

nodarbojas ar cilvēku kontrabandu, un novērst turpmākus bojāejas gadījumus Vidusjūrā; 

uzskata, ka ES līmenī veiktajiem pasākumiem vajadzētu būt plašiem un ar tiem 

jānodrošina kontrolēta, pārvaldīta, droša un legāla migrācija; 

12. pauž dziļas bažas par nepārtraukto migrācijas krīzi Vidusjūras reģionā, ne vien raugoties 

                                                 
7 http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php 
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no humanitāriem aspektiem, bet arī ņemot vērā tās ietekmi uz jūras transportu, tostarp 

pasažieru kuģiem, kruīza kuģiem un konteinerkuģiem, kā arī uz kuģu un to apkalpes un 

kravu drošību un vispārējo kuģošanas drošību; 

13. uzskata, ka cīņai pret migrantu kontrabandu nevajadzētu ierobežot kuģošanas brīvību; 

14. kamēr tiek veidoti nepieciešamie vidēja termiņa un ilgtermiņa pasākumi, prasa 

dalībvalstīm, Padomei un Komisijai turpināt palielināt finansējumu pietiekamām 

meklēšanas un glābšanas operācijām Vidusjūrā un paplašināt pašreizējo operāciju 

darbības mērogu, lai varētu garantēt drošību un pamattiesības gan bēgļiem un uz 

starptautisko patvērumu tiesīgiem cilvēkiem, kas cenšas ieceļot Eiropā, gan kuģu apkalpes 

locekļiem, kas strādā uz kuģiem Vidusjūras ūdeņos; 

15. prasa stingri kontrolēt glābšanas operācijām un uzņemšanas struktūrām paredzētā 

finansējuma faktisko izlietojumu, lai garantētu šo līdzekļu pareizu izlietojumu 

paredzētajiem mērķiem un nepieļautu, ka tie tiek novirzīti neatbilstošam izlietojumam; 

16. mudina ES un dalībvalstu iestādes pilnībā izmantot pašreizējās kuģu satiksmes 

uzraudzības un informācijas sistēmas Vidusjūrā, lai apkopotu jaunāko informāciju par 

kuģiem, kuri kursē gar ES piekrasti, un lai padziļinātu sadarbību starp dažādām jūrlietu 

iestādēm, tostarp pārvadājumu drošības, jūras un krasta apsardzes iestādēm, 

nepieciešamības gadījumā pastiprinot sadarbību saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 

20. pantu un Līguma par Eiropas Savienības darbību 329. panta 1. punktu, jo tādējādi 

varētu uzlabot koordināciju, praksē ieviest efektīvas kuģošanas drošības funkcijas, 

veicināt kontrabandistu tīklu likvidēšanu un šiem tīkliem piederīgo laivu konfiscēšanu un 

nodrošināt situāciju pārraudzību reāllaikā nolūkā atbalstīt glābšanas operācijas; uzsver, ka, 

lai atbalstītu meklēšanas un glābšanas operācijas Vidusjūrā, ir jāiesaista EMSA, kura būtu 

integrētu jūras pakalpojumu pilntiesīga sniedzēja, un šī funkcija būtu jāpastiprina; 

17. uzsver, ka dalībvalstīm un iesaistītajām iestādēm ir jānodrošina izglābto bēgļu un 

migrantu netraucēta nogādāšana krastā norādītajā jūras ostā no kuģiem, kuri ir 

piedalījušies glābšanas operācijā; 

18. uzsver, ka pasažieru kuģu, kruīza kuģu un konteinerkuģu apkalpe, kas iesaistīta kādā 

glābšanas operācijā, pierobežas dalībvalstīs nekādā gadījumā nedrīkst apgrūtināt vai 

sarežģīt migrantu kontroles amatpersonu darbu, ko koordinē Frontex, neraugoties uz šo 

amatpersonu pieņemto lēmumu atbilstīgi dalībvalsts un ES tiesību aktiem; 

19. uzsver, ka nekavējoties jānostiprina Frontex spējas un kompetence; 

20. aicina visas situācijā Vidusjūrā iesaistītās puses censties atrisināt bēgļu krīzi, tostarp 

censties uzlabot bēgļu drošību un pamattiesības viņu dzimtenē; mudina ES un dalībvalstis 

sniegt palīdzību un resursus visvairāk skartajām dalībvalstīm, rast tik plaša mēroga 

migrācijas pamatcēloņu risinājumus, pastiprināt sadarbību ar Vidusjūras reģiona valstīm, 

kuras nav ES dalībvalstis, piemēram, Turciju, Lībiju, Libānu un Jordāniju, tādās jomās kā 

informācijas apmaiņa, kopīgu meklēšanas un glābšanas operāciju veikšana, robežkontrole, 

novērošana un migrācijas kontroles līgumu noslēgšanas veicināšana un ar bargiem 

kriminālsodiem vērsties pret cilvēku tirgotājiem, kontrabandas tīklu vadītājiem un 

noziedzīgiem kontrabandistu tīkliem; 
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21. aicina Komisiju izveidot darba grupu ar kompetentajām dalībvalstu iestādēm, humānās 

palīdzības organizācijām, kas darbojas uz vietas, un ES un ANO aģentūrām, lai steidzami 

nodrošinātu bēgļu transportēšanas iespējas un drošus un likumīgus jūras un sauszemes 

maršrutus, pa kuriem patvēruma meklētājus un bēgļus drošos un pienācīgos apstākļos 

nogādāt no konflikta zonām uz bēgļu apmetnēm un viņu mērķa valstīm; uzskata, ka ir 

jāizveido likumīgi un regulēti imigrācijas kanāli, par kuriem atbildību dalītu visas 

28 dalībvalstis; 

22. norāda, ka vairāku dalībvalstu nesen noteiktā pagaidu robežkontroles atjaunošana apdraud 

ierasto Šengenas sistēmas darbību, proti, tiek pārkāpts princips par atvērtu ES bez 

iekšējām robežām un par personu brīvu pārvietošanos, pasliktina bēgļu apstākļus pie 

robežām un rada problēmas ES transporta sistēmas darbībā, tostarp personu pārvadājumu 

jomā; aicina Komisiju ierosināt attiecīgus ātras reaģēšanas instrumentus un risinājumus 

attiecībā uz to, kā tiks nodrošināta transporta sistēmas netraucēta darbība un kā tiks 

saglabātas personu, tostarp pasažieru, tiesības brīvi pārvietoties; 

23. uzsver, ka ir svarīgi izveidot infrastruktūru un sistēmu, ar kuras palīdzību varēs paredzēt, 

kas būs nākamā ES ārējo robežu teritorija, kurai nāksies saskarties ar plašām pastiprinātas 

migrācijas plūsmām, un sagatavoties šādām situācijām; 
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