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par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopīgiem standartiem un 
procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu pilsoņu atgriešanos, kas dalībvalstī uzturas 
nelikumīgi

Direktīvas priekšlikums (COM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Jeanine Hennis-Plasschaert

Grozījums Nr. 46
l.a apsvērums (jauns)

(1.a) Ir atzīts, ka valstis darbojas likumīgi, 
ja tās nosūta atpakaļ cilvēkus. Šī 
pieņēmuma priekšnosacījums nozīmē to, ka 
ir ieviestas godīgas un efektīvas patvēruma 
sistēmas, un tas pilnībā atbilst 
nerepatriēšanas principam.

Or. en

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 47
l.a apsvērums (jauns)

(1.a) Šīs saistības bieži ir pārkāptas, dažām 
Eiropas valstīm pēdējo gadu laikā ieviešot 
tādas atgriešanās procedūras, kas nav 
atbilstīgas cilvēktiesībām un Ženēvas 
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Konvencijai un nespēj ievērot 
nerepatriēšanas principu.

Or. it

Pamatojums

Daudzās sūdzības par pārkāpumiem migrantu identifikācijā un turēšanā, kā arī viņu 
atgriešanas procedūrās norāda uz to saistību neievērošanu, par kurām vienojās Eiropadomes 
sanāksmē, kas notika 2004. gada 4. un 5. novembrī Briselē. 

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 48
2. apsvērums

(2) Ir jānosaka skaidri, pārskatāmi un 
taisnīgi noteikumi, kas paredzēti efektīvai 
atgriešanās politikai kā labi vadītas 
migrācijas politikas būtiskam elementam.

(2) Ir jānosaka skaidri, pārskatāmi un 
taisnīgi noteikumi, kas paredzēti efektīvai 
atgriešanās politikai kā labi vadītas 
migrācijas politikas būtiskam elementam un 
kas pirms atgriešanās procedūru 
noteikšanas nodrošina, ka tiek ieviesti 
Kopienas tiesību akti par legālu un 
ekonomisku migrāciju, kā arī saskaņotas 
procedūras patvēruma tiesību piešķiršanai 
un anulēšanai.

Or. it

Pamatojums

Pirms tiek apstiprināta Eiropas atgriešanās politika, Eiropas Savienībai ir jāievieš tiesiskais 
regulējums, kas reglamentē legālus kanālus ieceļošanai ES teritorijā.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 49
4. apsvērums

(4) Dalībvalstīm jānodrošina, ka nelikumīgu 
uzturēšanos pārtrauc, izmantojot taisnīgu un 

(4) Dalībvalstīm jānodrošina, ka nelikumīgu 
uzturēšanos pārtrauc, izmantojot taisnīgu un 
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pārskatāmu procedūru. pārskatāmu procedūru; tomēr pasākumi 
vispirms jāveic jau pašos pamatos, lai 
nepieļautu nepieciešamības gadījumā 
notikušu nelikumīgu ieceļošanu (ja 
nepastāv legāli ieceļošanas kanāli), veidojot 
tādu situāciju, ka visizplatītākie līdzekļi 
likumīgas uzturēšanās tiesību iegūšanā ir 
dalībvalstu īstenotie regularizācijas 
pasākumi.

Or. it

Pamatojums

Regularizācija ir vienīgais ad hoc pasākums, kas tiek īstenots kā reakcija ārkārtas situācijās 
un kā daļa no nacionālās imigrācijas politikas. Tas nav ilgtermiņa risinājums plašākai 
problēmai, proti, ja migrācijas politiku skata no Eiropas perspektīvas. Iepriekš minētā 
papildinājuma pamatā ir vajadzība skaidrāk precizēt situāciju attiecībā uz dalībvalstu 
pašreizējo pieeju imigrācijas jautājumā. 

Grozījumu iesniedza Javier Moreno Sánchez

Grozījums Nr. 50
4. apsvērums

(4) Dalībvalstīm jānodrošina, ka nelikumīgu 
uzturēšanos pārtrauc, izmantojot taisnīgu un 
pārskatāmu procedūru.

(Neattiecas uz versiju angļu valodā.)

Or. es

Pamatojums

(Neattiecas uz versiju angļu valodā.)

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 51
5. apsvērums

(5) Kā galvenais princips ir jāpiemēro 
saskaņota divu posmu procedūra, kas ietver 
atgriešanās lēmumu kā pirmo posmu un, ja 
nepieciešams, izraidīšanas rīkojuma 

(5) Kā galvenais princips ir jāpiemēro 
saskaņota divu posmu procedūra, kas ietver 
atgriešanās lēmumu kā pirmo posmu un, ja 
nepieciešams, izraidīšanas rīkojuma 
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izdošanu kā otro posmu. Tomēr, lai 
novērstu iespējamo procesuālo kavēšanos, 
dalībvalstīm jāļauj izdot gan atgriešanās 
lēmumu, gan izraidīšanas rīkojumu vienotā 
aktā vai lēmumā.

izdošanu kā otro posmu.

Or. it

Pamatojums

Atgriešanās lēmumi un izraidīšanas līdzekļi jāizdod atsevišķi.

Grozījumu iesniedza Jean Lambert

Grozījums Nr. 52
6. apsvērums

(6) Piespiedu izraidīšanas vietā priekšroka 
dodama brīvprātīgas atgriešanās iespējai, un 
ir jāatvēl laiks brīvprātīgas atgriešanās 
īstenošanai, ja nav pamata uzskatīt, ka tas 
varētu negatīvi ietekmēt atgriešanās 
procedūras mērķi.

(6) Piespiedu izraidīšanas vietā priekšroka 
dodama brīvprātīgas atgriešanās iespējai, un 
ir jāatvēl laiks brīvprātīgas atgriešanās 
īstenošanai.  

Or. en

Pamatojums

Teksts ir neskaidrs, un tam galvenokārt vajadzētu paredzēt brīvprātīgu atgriešanos.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 53
6. apsvērums

(6) Piespiedu izraidīšanas vietā priekšroka 
dodama brīvprātīgas atgriešanās iespējai, un 
ir jāatvēl laiks brīvprātīgas atgriešanās 
īstenošanai, ja nav pamata uzskatīt, ka tas 
varētu negatīvi ietekmēt atgriešanās 
procedūras mērķi.

(6) Piespiedu izraidīšanas vietā priekšroka 
vienmēr dodama brīvprātīgas atgriešanās 
iespējai, un ir jāatvēl laiks brīvprātīgas 
atgriešanās īstenošanai.

Or. it
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Pamatojums

Ir svarīgi noteikt to, ka priekšroka dodama brīvprātīgas atgriešanās iespējai, nevis piespiedu 
izraidīšanai.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 54
7. apsvērums

(7) Ir jānosaka kopīgs obligātu tiesisko 
garantiju kopums attiecībā uz atgriešanos, kā 
arī jāievieš atgriešanās lēmumi, lai 
nodrošinātu efektīvu attiecīgo personu 
interešu aizstāvību.

(7) Ir jānosaka kopīgs obligātu tiesisko 
garantiju kopums attiecībā uz atgriešanos, kā 
arī jāievieš atgriešanās lēmumi, lai 
nodrošinātu efektīvu attiecīgo personu 
interešu aizstāvību. Tādējādi šī direktīva 
stāsies spēkā pēc tam, kad tiks izveidots tāds 
kopīgs obligāto tiesisko garantiju kopums, 
kas saistībā ar atgriešanās procedūrām ir 
spēkā visās ES dalībvalstīs.

Or. it

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt vajadzību ieviest kopīgu obligāto tiesisko garantiju kopumu saistībā ar 
atgriešanās un izraidīšanas procedūrām, kas būtu pamats šīs direktīvas ieviešanai.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 55
8. apsvērums

(8) Ir jārisina to personu situācija, kas 
dalībvalstī uzturas nelikumīgi, bet kuras 
(pagaidām) nevar izraidīt. Ir jānosaka 
obligātie standarti šādu personu uzturēšanās 
nosacījumiem, atsaucoties uz noteikumiem 
Padomes 2003. gada 27. janvāra 
Direktīvā 2003/9/EK, ar ko nosaka obligātus 
standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai.

(8) Ir jārisina to personu situācija, kas 
dalībvalstī uzturas nelikumīgi, bet kuras 
(pagaidām) nevar izraidīt. Ir jānosaka 
obligātie standarti šādu personu uzturēšanās 
nosacījumiem, atsaucoties uz noteikumiem 
Padomes 2003. gada 27. janvāra 
Direktīvā 2003/9/EK, ar ko nosaka obligātus 
standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai. 
Šādi obligātie standarti ir jānosaka pirms 
šīs direktīvas stāšanās spēkā. 

Or. it
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Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt vajadzību ieviest kopīgu obligāto tiesisko garantiju kopumu saistībā ar 
atgriešanās un izraidīšanas procedūrām, kas būtu pamats šīs direktīvas ieviešanai. 

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 56
9. apsvērums 

(9) Piespiedu līdzekļu izmantošanai ir jābūt 
skaidri saistītai ar proporcionalitātes 
principu, un ir jānosaka obligātās garantijas 
piespiedu izraidīšanas īstenošanai, ievērojot 
Padomes 2004. gada 29. aprīļa 
Lēmumu 2004/573/EK par kopēju lidojumu 
organizēšanu ar mērķi no divu vai vairāku 
dalībvalstu teritorijas izraidīt trešo valstu 
piederīgos, uz kuriem divu vai vairāku 
dalībvalstu teritorijā attiecas izraidīšanas 
pasākumi.

(9) Piespiedu līdzekļu izmantošanai ir jābūt 
skaidri saistītai ar proporcionalitātes 
principu, un ir jānosaka obligātās garantijas 
piespiedu izraidīšanas īstenošanai pirms šīs 
direktīvas stāšanās spēkā.

Or. it

Pamatojums

Nevar paredzēt piespiedu līdzekļu izmantošanu, ja nav noteiktas obligātās garantijas.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 57
10. apsvērums

(10) Jānodrošina Eiropas mērogs valstu 
īstenoto atgriešanās pasākumu ietekmei, 
ieviešot atkārtotas ieceļošanas aizliegumu, 
kas novērš atkārtotu ieceļošanu visu 
dalībvalstu teritorijā. 

(10) Jānodrošina Eiropas mērogs valstu 
īstenoto atgriešanās pasākumu ietekmei, pēc 
Kopienas legālās imigrācijas politikas, kura 
saskaņo procedūras attiecībā uz piekļuvi 
ES, noformulēšanas ieviešot atkārtotas 
ieceļošanas aizliegumu, kas novērš atkārtotu 
ieceļošanu visu dalībvalstu teritorijā.

Atkārtotas ieceļošanas aizlieguma ilgums ir 
jānosaka, pienācīgi apsverot visus attiecīgos 
atsevišķa gadījuma apstākļus, un tas 
nedrīkst pārsniegt 5 gadus. Gadījumos, kad 
ir nopietni apdraudēta valsts un sabiedrības 

Atkārtotas ieceļošanas aizlieguma ilgums ir 
jānosaka, pienācīgi apsverot visus attiecīgos 
atsevišķa gadījuma apstākļus. Gadījumos, 
kad ir nopietni apdraudēta valsts un 
sabiedrības drošība, dalībvalstīm ir jāļauj 
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drošība, dalībvalstīm ir jāļauj noteikt 
atkārtotas ieceļošanas aizliegumu uz ilgāku 
laiku.

noteikt atkārtotas ieceļošanas aizliegumu uz 
ilgāku laiku.

Or. it

Pamatojums

Pirms tiek apstiprināta Eiropas atgriešanās politika, Eiropas Savienībai ir jāievieš tiesiskais 
regulējums, kas reglamentē legālus kanālus ieceļošanai ES teritorijā.

Grozījumu iesniedza Jean Lambert

Grozījums Nr. 58
10. apsvērums

(10) Jānodrošina Eiropas mērogs valstu 
īstenoto atgriešanās pasākumu ietekmei, 
ieviešot atkārtotas ieceļošanas aizliegumu, 
kas novērš atkārtotu ieceļošanu visu 
dalībvalstu teritorijā.

(10) Jānodrošina Eiropas mērogs valstu 
īstenoto atgriešanās pasākumu ietekmei, 
ieviešot atkārtotas ieceļošanas aizliegumu, 
kas novērš atkārtotu ieceļošanu visu 
dalībvalstu teritorijā, bet vienīgi izņēmuma 
gadījumos.

Atkārtotas ieceļošanas aizlieguma ilgums ir 
jānosaka, pienācīgi apsverot visus attiecīgos 
atsevišķa gadījuma apstākļus, un tas nedrīkst 
pārsniegt 5 gadus. Gadījumos, kad ir 
nopietni apdraudēta valsts un sabiedrības 
drošība, dalībvalstīm ir jāļauj noteikt 
atkārtotas ieceļošanas aizliegumu uz ilgāku 
laiku.

Atkārtotas ieceļošanas aizlieguma ilgums ir 
jānosaka, pienācīgi apsverot visus attiecīgos 
atsevišķa gadījuma apstākļus, un tas nedrīkst 
pārsniegt 5 gadus. Gadījumos, kad ir 
nopietni apdraudēta valsts un sabiedrības 
drošība un kad tam ir pierādījumi, 
dalībvalstīm ir jāļauj noteikt atkārtotas 
ieceļošanas aizliegumu uz ilgāku laiku.

Or. en

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 59
11. apsvērums 

(11) Pagaidu apcietinājuma izmantošana ir 
jāierobežo, un tai ir jābūt saistītai ar 
proporcionalitātes principu. Pagaidu 
apcietinājumu var izmantot tikai tad, ja 
nepieciešams novērst aizbēgšanas risku un 
ja vājāku piespiedu līdzekļu izmantošana 

(11) Ieslodzījuma izmantošana ir jāierobežo, 
un tai ir jābūt saistītai ar proporcionalitātes 
principu. Ieslodzījumu var izmantot tikai 
nolūkā organizēt izraidīšanu, ja vājāku 
piespiedu līdzekļu izmantošana nebūtu 
pietiekama.
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nebūtu pietiekama.

Or. fr

Pamatojums

„Pagaidu apcietinājums” ir jānomaina ar „ieslodzījums”, jo tas ir tas, kas īstenībā notiek, 
ņemot vērā brīvības atņemšanu, ko tas nosaka, kā arī tā ilgumu līdz sešiem mēnešiem, kas ir 
krietni ilgāk par pagaidu termiņu. Šīs izmaiņas terminoloģijā attiecas arī uz visu IV nodaļu.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 60
11. apsvērums

(11) Pagaidu apcietinājuma izmantošana ir 
jāierobežo, un tai ir jābūt saistītai ar 
proporcionalitātes principu. Pagaidu 
apcietinājumu var izmantot tikai tad, ja 
nepieciešams novērst aizbēgšanas risku un ja 
vājāku piespiedu līdzekļu izmantošana 
nebūtu pietiekama.

(11) Jebkāda pagaidu apcietinājuma 
izmantošana ir jāierobežo līdz nelegālajiem 
imigrantiem, uz kuriem attiecas tiesvedība 
vai izmeklēšana saistībā ar tādiem 
pārkāpumiem, kas nav administratīvi 
sodāmi, un tai ir jābūt saistītai ar 
proporcionalitātes principu. Pagaidu 
apcietinājumu var izmantot tikai tad, ja 
nepieciešams novērst aizbēgšanas risku un ja 
vājāku piespiedu līdzekļu izmantošana 
nebūtu pietiekama.

Or. it

Pamatojums

Jebkuri pagaidu apcietinājuma pasākumi nedrīkst būt saistīti ar administratīvi sodāmiem 
pārkāpumiem.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 61
12. apsvērums

(12) Jāparedz noteikumi, lai risinātu 
situāciju, kurā trešās valsts pilsonis, uz kuru 
attiecas dalībvalsts izdots izraidīšanas 
rīkojums vai atgriešanās lēmums, ir aizturēts 
citas dalībvalsts teritorijā. 

(12) Jāparedz noteikumi, lai risinātu 
situāciju, kurā trešās valsts pilsonis, uz kuru 
attiecas dalībvalsts izdots izraidīšanas 
rīkojums vai atgriešanās lēmums, ir aizturēts 
citas dalībvalsts teritorijā. Šī procedūra var 
stāties spēkā vienīgi pēc tam, kad ir 
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saskaņotas visu ES dalībvalstu savstarpējas 
atzīšanas procedūras attiecībā uz 
pārvietošanos un uzturēšanās atļaujām.

Or. it

Pamatojums

Pirms tiek apstiprināta Eiropas atgriešanās politika, Eiropas Savienībai ir jāievieš tiesiskais 
regulējums, kas reglamentē legālus kanālus ieceļošanai ES teritorijā. 

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 62
15. apsvērums

(15) Dalībvalstīm ir jānodrošina ātra pieeja 
informācijai attiecībā uz atgriešanās 
lēmumiem, izraidīšanas rīkojumiem un 
atkārtotas ieceļošanas aizliegumiem, ko 
izdevušas citas dalībvalstis. Šāda 
informācijas apmaiņa ir jāveic saskaņā ar 
[lēmumu/regulu … par otrās paaudzes 
Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) 
ieviešanu, darbību un izmantošanu].

(15) Dalībvalstīm ir jānodrošina ātra pieeja 
informācijai attiecībā uz atgriešanās 
lēmumiem, izraidīšanas rīkojumiem un 
atkārtotas ieceļošanas aizliegumiem, ko 
izdevušas citas dalībvalstis. Šāda 
informācijas apmaiņa, kuras pamatā ir 
privātās dzīves neaizskaramības un 
personas datu aizsardzības tiesību precīza 
ievērošana, ir jāveic saskaņā ar 
[lēmumu/regulu … par otrās paaudzes 
Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) 
ieviešanu, darbību un izmantošanu]. 
Attiecībā uz šādas informācijas piekļuvi un 
izmantošanu jānosaka, ka ir jāsaņem 
atļauja no tiesu iestādēm un to var atļaut 
vienīgi atbilstīgi šīs direktīvas mērķiem.

Or. it

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 63
16. apsvērums

(16) Tā kā dalībvalstu līmenī nevar pienācīgi 
sasniegt šīs direktīvas mērķi, proti, kopīgu 
noteikumu ieviešanu attiecībā uz 
atgriešanos, izraidīšanu, piespiedu līdzekļu 
izmantošanu, pagaidu apcietinājumu un 
atkārtotu ieceļošanu, un rīcības mēroga un 

(16) Tā kā dalībvalstu līmenī nevar pienācīgi 
sasniegt šīs direktīvas mērķi, proti, kopīgu 
noteikumu ieviešanu attiecībā uz 
atgriešanos, izraidīšanu, piespiedu līdzekļu 
izmantošanu, pagaidu apcietinājumu un 
atkārtotu ieceļošanu, un rīcības mēroga un 
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seku dēļ šo mērķi var labāk sasniegt 
Kopienas līmenī, Kopiena var noteikt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kā noteikts Līguma 5. pantā. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu ar šo direktīvu 
nosaka tikai to, kas ir vajadzīgs minēto 
mērķu sasniegšanai.

seku dēļ šo mērķi var labāk sasniegt 
Kopienas līmenī, Kopiena var noteikt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kā noteikts Līguma 5. pantā. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šī direktīva 
stāsies spēkā tikai pēc tam, kad tiks ieviesti 
Kopienas tiesību akti, kas ir derīgi visās ES 
dalībvalstīs un kas attiecas uz legālo 
imigrāciju. 

Or. it

Pamatojums

Pirms tiek apstiprināta Eiropas atgriešanās politika, Eiropas Savienībai ir jāievieš tiesiskais 
regulējums, kas reglamentē legālus kanālus ieceļošanai ES teritorijā.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 64
17. apsvērums

(17) Dalībvalstīm ir jāīsteno šīs direktīvas 
noteikumi bez diskriminācijas attiecībā uz 
dzimumu, ādas krāsu, etnisko vai sociālo 
izcelsmi, ģenētiskajām īpašībām, valodu, 
reliģisko pārliecību vai ticību, politiskajiem 
vai citiem uzskatiem, piederību nacionālai 
minoritātei, īpašumu, izcelsmi, invaliditāti, 
vecumu vai seksuālo orientāciju.

(17) Dalībvalstīm ir jāīsteno šīs direktīvas 
noteikumi bez diskriminācijas attiecībā uz 
dzimumu, ādas krāsu, etnisko vai sociālo 
izcelsmi, ģenētiskajām īpašībām, valodu, 
reliģisko pārliecību vai ticību, politiskajiem 
vai citiem uzskatiem, piederību nacionālai 
minoritātei, īpašumu, izcelsmi, invaliditāti, 
vecumu vai seksuālo orientāciju, pilnībā 
ievērojot starptautiskās konvencijas un 
izvairoties no necilvēcīgas un pazemojošas 
izturēšanās, kā arī izbeidzot piespiedu 
ieslodzījuma praksi, kas ietver dažādas 
Eiropas iedzīvotāju un trešo valstu pilsoņu 
tiesības.

Or. it

Pamatojums

Attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzību šajā direktīvā ir nepieciešama lielāka skaidrība. 
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Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 65
18. apsvērums

(18) Saskaņā ar Apvienoto Nāciju 
1989. gada Bērnu tiesību konvenciju, 
īstenojot šo direktīvu, dalībvalstīm pirmkārt 
jāņem vērā „bērna intereses”. Saskaņā ar 
Eiropas Cilvēktiesību konvenciju, īstenojot 
šo direktīvu, dalībvalstīm pirmkārt ir jāņem 
vērā ģimenes dzīves neaizskaramība.

(18) Saskaņā ar Apvienoto Nāciju 
1989. gada Bērnu tiesību konvenciju, 
īstenojot šo direktīvu, dalībvalstīm pirmkārt 
jāņem vērā „bērna intereses”. Attiecīgi 
Eiropas Savienībā vai vietās, kuras ir 
izveidojusi ES un/vai atsevišķa dalībvalsts, 
nepilngadīgos nekad nedrīkst turēt 
ieslodzījuma vietās vai apstākļos, kas 
ierobežo viņu brīvību. Saskaņā ar Eiropas 
Cilvēktiesību konvenciju, īstenojot šo 
direktīvu, dalībvalstīm pirmkārt ir jāņem 
vērā ģimenes dzīves neaizskaramība.

Or. it

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 66
19. apsvērums

(19) Šās direktīvas piemērošana neskar 
pienākumus, kas izriet no Ženēvas 
1951. gada 28. jūlija Konvencijas par bēgļu 
statusu, kurā grozījumi veikti ar Ņujorkas 
1967. gada 31. janvāra protokolu.

(19) Šās direktīvas piemērošana neskar 
pienākumus, kas izriet no Ženēvas 
1951. gada 28. jūlija Konvencijas par bēgļu 
statusu, kurā grozījumi veikti ar Ņujorkas 
1967. gada 31. janvāra protokolu. Attiecīgi 
ir aizliegta jebkāda bēgļu, trešo valstu 
pilsoņu, uz kuriem attiecas humānās 
aizsardzības pasākumi, kā arī patvēruma 
meklētāju piespiedu ieslodzīšana.

Or. it

Pamatojums

Saskaņā ar pašreizējiem starptautiskajiem noteikumiem ir jāprecizē šajā grozījumā iekļautais 
jautājums.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 67
24. apsvērums
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(24) Šī direktīva tiktāl, cik tā attiecas uz 
trešo valstu pilsoņiem, kuri neatbilst vai 
vairs neatbilst ieceļošanas nosacījumiem 
atbilstoši Šengenas Līguma ieviešanas 
konvencijai, ir akts, kas papildina Šengenas 
acquis vai ir citādi saistīts ar to 
Pievienošanās akta 3. panta 2. punkta 
nozīmē,

(24) Šī direktīva tiktāl, cik tā attiecas uz 
trešo valstu pilsoņiem, kuri neatbilst 
ieceļošanas nosacījumiem atbilstoši 
Šengenas Līguma ieviešanas konvencijai, ir 
akts, kas papildina Šengenas acquis vai ir 
citādi saistīts ar to Pievienošanās akta 
3. panta 2. punkta nozīmē,

Or. it

Pamatojums

Nolūkā īstenot kopīgus standartus saistībā ar atgriešanās politiku ir jāievieš atsevišķi 
noteikumi tām personām, kuras ieceļo ES teritorijā pirmo reizi, un personām, kurām kāda 
dalībvalsts iepriekš ir piešķīrusi uzturēšanās atļauju vai kādu no humānās aizsardzības 
pasākumiem. Tāpēc ir jāparedz atsevišķa direktīva tiem trešo valstu pilsoņiem, kuriem jau 
iepriekš ir piešķirta uzturēšanās atļauja vai kuri ir saņēmuši kādu no humānās aizsardzības 
pasākumiem.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 68
1. pants

Šajā direktīvā ir noteikti kopīgi standarti un 
procedūras, kas dalībvalstīs ir jāpiemēro 
attiecībā uz nelegāli uzturošos trešo 
dalībvalstu pilsoņu atgriešanos saskaņā ar 
pamattiesībām kā galvenajiem Kopienas 
tiesību, kā arī starptautisko tiesību 
principiem, tostarp pienākumu nodrošināt 
bēgļu aizsardzību un cilvēktiesības.

Šajā direktīvā, kura stājas spēkā pēc tam, 
kad ir ieviesti Kopienas tiesību akti par 
legālu un ekonomisku migrāciju, ir noteikti 
kopīgi standarti un procedūras, kas 
dalībvalstīs ir jāpiemēro attiecībā uz nelegāli 
uzturošos trešo dalībvalstu pilsoņu 
atgriešanos saskaņā ar pamattiesībām kā 
galvenajiem Kopienas tiesību, kā arī 
starptautisko tiesību principiem, tostarp 
pienākumu nodrošināt bēgļu aizsardzību un 
cilvēktiesības, kā arī no visiem tiesību 
aktiem izrietošiem pienākumiem, 
nepieļaujot diskrimināciju starp ES 
dalībvalstu iedzīvotājiem un trešo valstu 
pilsoņiem.

Or. it
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Pamatojums

Pirms tiek apstiprināta Eiropas atgriešanās politika, Eiropas Savienībai ir jāievieš tiesiskais 
regulējums, kas reglamentē legālus kanālus ieceļošanai ES teritorijā. Īstenojot šīs direktīvas 
noteikumus, kā pamatnoteikums jāievēro vienlīdzīga attieksme pret Kopienas iedzīvotājiem un 
ārpus Kopienas esošo valstu pilsoņiem.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 69
2. panta 1. punkts

1. Šī direktīva attiecas uz trešo valstu 
pilsoņiem, kas nelegāli uzturas dalībvalsts 
teritorijā, proti: 

1. Šī direktīva attiecas uz trešo valstu 
pilsoņiem, kas nelegāli uzturas dalībvalsts 
teritorijā un kas neatbilst ieceļošanas 
nosacījumiem, kā norādīts Šengenas līguma 
ieviešanas konvencijas 5. pantā.

(a) kuri neatbilst vai vairs neatbilst
ieceļošanas nosacījumiem, kā norādīts 
Šengenas līguma ieviešanas konvencijā;
(b) kuri citādi nelikumīgi uzturas 
dalībvalsts teritorijā.

Or. it

Pamatojums

Nolūkā īstenot kopīgus standartus saistībā ar atgriešanās politiku ir jāievieš atsevišķi 
noteikumi tām personām, kuras ieceļo ES teritorijā pirmo reizi, un personām, kurām kāda 
dalībvalsts iepriekš ir piešķīrusi uzturēšanās atļauju vai kādu no humānās aizsardzības 
pasākumiem. Tāpēc ir jāparedz atsevišķa direktīva tiem trešo valstu pilsoņiem, kuriem jau 
iepriekš ir piešķirta uzturēšanās atļauja vai kuri ir saņēmuši kādu no humānās aizsardzības 
pasākumiem.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 70
2. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
nepiemērot šo direktīvu attiecībā uz trešo 
valstu pilsoņiem, kuriem ieceļošana 
dalībvalsts tranzīta zonā ir atteikta. Tomēr 
tām ir jānodrošina, ka attieksme pret 
minētajiem trešo valstu pilsoņiem, kā arī 

svītrots
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viņu aizsardzība nav mazāk labvēlīga par 
8., 10., 13. un 15. pantā noteikto.

Or. it

Pamatojums

Šobrīd nav noteikta dalībvalsts „tranzīta zonas” definīcija. Tādējādi ir vēlams šajā direktīvā 
neiekļaut īpašus noteikumus.

Grozījumu iesniedza Mihael Brejc

Grozījums Nr. 71
2. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
nepiemērot šo direktīvu attiecībā uz trešo 
valstu pilsoņiem, kuriem ieceļošana 
dalībvalsts tranzīta zonā ir atteikta. Tomēr 
tām ir jānodrošina, ka attieksme pret 
minētajiem trešo valstu pilsoņiem, kā arī 
viņu aizsardzība nav mazāk labvēlīga par 
8., 10., 13. un 15. pantā noteikto.

svītrots 

Or. sl

Pamatojums

Ieceļošanas atteikums jau ir noteikts 13. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 
15. marta Regulā (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas 
reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss). Turklāt iespēja 
piemērot direktīvas noteikumus ceļotājiem tranzīta zonās neatbilst Šengenas līguma 
ieviešanas konvencijas 26. panta noteikumiem, kas pārvadātājiem uzliek atbildību par tiem 
trešo valstu iedzīvotājiem, kuriem ir atteikta ieceļošana, un pieprasa, lai šie pārvadātāji trešo 
valstu pilsoņus nogādā atpakaļ tajā valstī, no kuras tie viņus ir atveduši.

Grozījumu iesniedza Jean Lambert

Grozījums Nr. 72
2. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
nepiemērot šo direktīvu attiecībā uz trešo 
valstu pilsoņiem, kuriem ieceļošana 
dalībvalsts tranzīta zonā ir atteikta. Tomēr 
tām ir jānodrošina, ka attieksme pret 

2. Dalībvalstis piemēro šo direktīvu arī
attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem, kuriem 
ieceļošana dalībvalsts tranzīta zonā ir 
atteikta. Tās nodrošina, ka attieksme pret 
minētajiem trešo valstu pilsoņiem, kā arī 



AM\630827LV.doc PE 378.672v01-00 15/85 AM\

 Ārējais tulkojums LV

minētajiem trešo valstu pilsoņiem, kā arī 
viņu aizsardzība nav mazāk labvēlīga par 8., 
10., 13. un 15. pantā noteikto.

viņu aizsardzība nav mazāk labvēlīga par 8., 
10., 13. un 15. pantā noteikto.

Or. en

Pamatojums

Tranzīta zona ir tāda zona, kurā lielākā daļa cilvēku ierodas un lūdz patvērumu, un tādējādi 
uz tranzīta zonām ir jāattiecina šī direktīva.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 73
2. panta 3. punkta ba) apakšpunkts (jauns)

(ba) kas saņem vai ir saņēmuši humāno 
aizsardzību;

Or. it

Pamatojums

Ņemot vērā īpašos nosacījumus, kas tiek piemēroti šādām personām, tās ir jāizslēdz no 
direktīvas darbības jomas.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 74
2. panta 3. punkta bb) apakšpunkts (jauns)

(bb) kas ir saņēmuši vismaz vienu 
uzturēšanās atļauju pēdējo piecu gadu 
laikā;

Or. it

Pamatojums

Ņemot vērā īpašos nosacījumus, kas tiek piemēroti šādām personām, tās ir jāizslēdz no 
direktīvas darbības jomas.
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Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 75
2. panta 3. punkta bc) apakšpunkts (jauns)

(bc) kas ir uzsākuši regularizācijas 
procedūras;

Or. it

Pamatojums

Ņemot vērā īpašos nosacījumus, kas tiek piemēroti šādām personām, tās ir jāizslēdz no 
direktīvas darbības jomas.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 76
2. panta 3. punkta bd) apakšpunkts (jauns)

(bd) kas ir nepilngadīgi;

Or. it

Pamatojums

Ņemot vērā īpašos nosacījumus, kas tiek piemēroti šādām personām, tās ir jāizslēdz no 
direktīvas darbības jomas.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 77
2. panta 3. punkta be) apakšpunkts (jauns)

(be) kuriem ir vajadzīgs uzturēšanās 
pagarinājums dalībvalsts teritorijā studiju 
nolūkā, neskatoties uz to, ka viņi nav 
sasnieguši pilngadību;

Or. it

Pamatojums

Ņemot vērā īpašos nosacījumus, kas tiek piemēroti šādām personām, tās ir jāizslēdz no 
direktīvas darbības jomas.
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Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 78
2. panta 3. punkta bf) apakšpunkts (jauns)

(bf) kas ir vecāki apgādājamiem bērniem;

Or. it

Pamatojums

Ņemot vērā īpašos nosacījumus, kas tiek piemēroti šādām personām, tās ir jāizslēdz no 
direktīvas darbības jomas.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 79
2. panta 3. punkta bg) apakšpunkts (jauns)

(bg) kas spēj pierādīt, ka viņi ir labi 
integrējušies, neskatoties uz savu nelegālo 
uzturēšanos;

Or. it

Pamatojums

Ņemot vērā īpašos nosacījumus, kas tiek piemēroti šādām personām, tās ir jāizslēdz no 
direktīvas darbības jomas.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 80
2. panta 3. punkta bh) apakšpunkts (jauns)

(bh) kas strādā nelegālā darba tirgū un ir 
sūdzējušies par darba devēja darbības 
nelegālo raksturu;

Or. it

Pamatojums

Ņemot vērā īpašos nosacījumus, kas tiek piemēroti šādām personām, tās ir jāizslēdz no 
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direktīvas darbības jomas.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 81
2. panta 3. punkta bi) apakšpunkts (jauns)

(bi) kas, nelegāli uzturoties dalībvalstī, ir 
saņēmuši legāla darba piedāvājumus no 
darba devējiem.

Or. it

Pamatojums

Ņemot vērā īpašos nosacījumus, kas tiek piemēroti šādām personām, tās ir jāizslēdz no 
direktīvas darbības jomas.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 82
3. panta b) apakšpunkts

(b) „nelikumīga uzturēšanās” ir tāda trešās 
valsts pilsoņa atrašanās dalībvalsts teritorijā, 
kurš neatbilst vai vairs neatbilst
nosacījumiem par uzturēšanos vai pastāvīgu 
uzturēšanos minētajā dalībvalstī;

(b) „nelikumīga uzturēšanās” ir tāda trešās 
valsts pilsoņa atrašanās dalībvalsts teritorijā, 
kurš neatbilst nosacījumiem par uzturēšanos 
vai pastāvīgu uzturēšanos minētajā 
dalībvalstī;

Or. it

Pamatojums

Nolūkā īstenot kopīgus standartus saistībā ar atgriešanās politiku ir jāievieš atsevišķi 
noteikumi tām personām, kuras ieceļo ES teritorijā pirmo reizi, un personām, kurām kāda 
dalībvalsts iepriekš ir piešķīrusi uzturēšanās atļauju vai kādu no humānās aizsardzības 
pasākumiem. Tāpēc ir jāparedz atsevišķa direktīva tiem trešo valstu pilsoņiem, kuriem jau 
iepriekš ir piešķirta uzturēšanās atļauja vai kuri ir saņēmuši kādu no humānās aizsardzības 
pasākumiem.

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 83
3. panta c) apakšpunkts
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(c) „atgriešanās” ir došanās atpakaļ uz 
personas izcelsmes, tranzīta valsti vai citu 
trešo valsti brīvprātīgi vai piespiedu kārtā;

(c) „atgriešanās” ir došanās atpakaļ uz 
personas izcelsmes vai tranzīta valsti, kurā 
trešās valsts pilsonim ir noturīgas ģimenes 
saites un attiecībā uz kuru viņš vai viņa ir 
devis(-usi) apzinātu piekrišanu, brīvprātīgi 
vai piespiedu kārtā;

Or. fr

Pamatojums

Formulējumam „atgriešanās” nevajadzētu iekļaut došanos atpakaļ uz valsti, kurā persona 
nekad nav uzturējusies vai ar kuru šai personai nav nozīmīgas saiknes.

Grozījumu iesniedza Jeanine Hennis-Plasschaert

Grozījums Nr. 84
3. panta c) apakšpunkts

„atgriešanās” ir došanās atpakaļ uz personas 
izcelsmes, tranzīta valsti vai citu trešo valsti
brīvprātīgi vai piespiedu kārtā;

„atgriešanās” ir došanās atpakaļ uz personas 
izcelsmes valsti brīvprātīgi vai piespiedu 
kārtā;

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā ņemti vērā migrantu veselības apstākļi vienīgi tajā aspektā, kas 
attiecas uz nodrošināšanu, ka viņi nenomirst laika posmā, kurā viņi tiek nogādāti uz savu 
izcelsmes valsti. Ir jāuzsver, ka veselības jautājumi nedrīkst būt atkarīgi no jebkādām 
iespējamām izmaksām. Slimo migrantu veselību un dzīvību nedrīkst pakļaut apdraudējumam, 
ko rada administratīvas procedūras. Tādējādi šī priekšlikuma mērķis ir nopietnas slimības 
gadījumā nodrošināt piemērotu medicīnisku ārstēšanu, pirms tiek uzsākta atgriešanās 
procedūra.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 85
3. panta c) apakšpunkts

(c) „atgriešanās” ir došanās atpakaļ uz 
personas izcelsmes, tranzīta valsti vai citu 
trešo valsti brīvprātīgi vai piespiedu kārtā;

(c) „atgriešanās” ir došanās atpakaļ vienīgi
uz personas izcelsmes valsti;



AM\630827LV.doc PE 378.672v01-00 20/85 AM\

LV                          Ārējais tulkojums

Or. it

Pamatojums

Attiecībā uz terminu „atgriešanās” atbilstīgāk ir noteikt došanos atpakaļ vienīgi uz izcelsmes
valsti, kā to ir apstiprinājuši autoritatīvi avoti attiecīgajā nozarē. Jebkāds šīs nozīmes 
sagrozījums nav atbilstīgs sākotnējai „atgriešanās” definīcijai.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 86
3. panta d) apakšpunkts

(d) „atgriešanās lēmums” ir administratīvs 
vai tiesas lēmums vai akts, kurā norādīts vai 
noteikts, ka trešās valsts pilsoņa uzturēšanās 
ir nelikumīga, un uzlikts pienākums 
atgriezties;

(d) „atgriešanās lēmums” ir tiesas lēmums, 
kurā norādīts vai noteikts, ka trešās valsts 
pilsoņa uzturēšanās ir nelikumīga, un uzlikts 
pienākums atgriezties;

Or. it

Pamatojums

Atgriešanās lēmumi jāpieņem vienīgi tiesām.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 87
3. panta f) apakšpunkts

(f) „izraidīšanas rīkojums” ir administratīvs 
vai tiesas lēmums vai akts, kurā dots 
rīkojums par izraidīšanu;

(f) „izraidīšanas rīkojums” ir tiesas lēmums, 
kurā dots rīkojums par izraidīšanu;

Or. it

Pamatojums

Izraidīšanas rīkojumi jāpieņem vienīgi tiesām. 

Grozījumu iesniedza Jean Lambert

Grozījums Nr. 88
3. panta g) apakšpunkts
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(g) „atkārtotas ieceļošanas aizliegums” ir 
administratīvs vai tiesas lēmums vai akts, 
kas liedz atkārtoti ieceļot dalībvalsts 
teritorijā noteiktu laika posmu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

„Atkārtotas ieceļošanas aizliegums” ir jāatceļ, pamatojoties uz vispārēju principu.

Grozījumu iesniedza Edith Mastenbroek

Grozījums Nr. 89
3. panta g) apakšpunkts

(g) „atkārtotas ieceļošanas aizliegums” ir 
administratīvs vai tiesas lēmums vai akts, 
kas liedz atkārtoti ieceļot dalībvalsts 
teritorijā noteiktu laika posmu.

(g) „atkārtotas ieceļošanas aizliegums” ir 
administratīvs vai tiesas lēmums vai akts, 
kas trešo valstu pilsoņiem, kuri apdraud 
sabiedrisko kārtību, liedz atkārtoti ieceļot 
dalībvalsts teritorijā noteiktu laika posmu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 90
3. panta g) apakšpunkts

(g) „atkārtotas ieceļošanas aizliegums” ir 
administratīvs vai tiesas lēmums vai akts, 
kas liedz atkārtoti ieceļot dalībvalsts 
teritorijā noteiktu laika posmu.

(g) „atkārtotas ieceļošanas aizliegums” ir 
tiesas lēmums, kas liedz atkārtoti ieceļot 
dalībvalsts teritorijā noteiktu laika posmu.

Or. it

Pamatojums

Lēmumi par atkārtotas ieceļošanas aizliegumu jāpieņem vienīgi tiesām. 
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Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 91
3. panta ga) apakšpunkts (jauns)

(ga) „aizbēgšanas risks” ir jebkāds lēmums, 
ko administratīva vai tiesu iestāde, 
uzskatot, ka pastāv aizbēgšanas risks, ir 
pieņēmusi pēc individuāla novērtējuma 
attiecībā uz trešās valsts pilsoni, uz kuru 
attiecas atgriešanās lēmums vai 
izraidīšanas rīkojums, ja ir noteikts, ka šī 
lēmuma neīstenošana ar to ir saistīta. Šī 
lēmuma pamatā jābūt objektīviem 
kritērijiem, kas noteikti likumā; 

Or. fr

Pamatojums

Ir būtiski noteikt precīzu „aizbēgšanas riska” definīciju, lai izvairītos no jebkādas šī jēdziena 
ļaunprātīgas interpretācijas, un tā nodrošina visus vajadzīgos nosacījumus, lai dotu 
priekšroku brīvprātīgai atgriešanās iespējai.

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 92
3. panta gb) apakšpunkts (jauns)

(gb) „ieslodzījums” ir jebkura trešās valsts 
pilsoņa, uz kuru attiecas piespiedu 
atgriešanās, turēšana principā specializētā 
aizturēšanas centrā ar mērķi organizēt 
viņa/viņas izraidīšanu; ieslodzījuma 
termiņam jābūt iespējami īsākam;

Or. fr

Pamatojums

Tā kā ieslodzījums līdz izraidīšanai ir līdzeklis, kas ierobežo brīvības tiesības, tas ir skaidri 
jādefinē, lai izvairītos no jebkādas šī termina ļaunprātīgas interpretācijas. To var pamatot 
vienīgi ar izraidīšanas līdzekli piespiedu atgriešanās gadījumos un uz iespējami īsāko 
termiņu.
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Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 93
3. panta gc) apakšpunkts (jauns)

(gc) „tranzīta zona” ir zona starp 
iebraukšanas un aizbraukšanas punktiem 
un kontrolpunktiem, caur kuriem 
iespējams iekļūt valsts teritorijā vai izkļūt 
no tās; šai zonai nav eksteritoriāla statusa; 
uz šo zonu attiecas Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas 5. panta 1. punkts; 

Or. fr

Pamatojums

Lai gan šajā direktīvā ietvertais nodrošinājums neattiecas uz tranzīta zonām, dalībvalstīm ir 
pienākums nodrošināt saderību ar Eiropas Cilvēktiesību konvenciju, līdzīgi tam, kas ir 
noteikts šī priekšlikuma 5., 6., 12. un 14. pantā.

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 94
3. panta gd) apakšpunkts (jauns)

(gd) „mazāk aizsargātas personas” ir 
nepilngadīgie, nepavadīti nepilngadīgie, 
invalīdi, veci cilvēki, grūtnieces, vientuļi 
vecāki ar mazgadīgiem bērniem un 
personas, kas pārcietušas spīdzināšanu, 
izvarošanu vai cita veida nopietnu 
psiholoģisku, fizisku vai seksuālu 
vardarbību.

Or. fr

Pamatojums

Šī priekšlikuma noteikumiem jāpievieno definīcija par personām, kas ir pieskaitāmas pie 
„mazāk aizsargātām personām”. Šī definīcija ir ņemta no Padomes Direktīvas 2003/9/EK, ar 
ko nosaka obligātos standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai, 17. panta 1. punkta.
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Grozījumu iesniedza Edith Mastenbroek

Grozījums Nr. 95
3. panta ga) apakšpunkts (jauns)

(ga) „ieslodzījums” ir tādu trešo valstu 
pilsoņu turēšana apcietinājumā, uz kuriem 
attiecas izraidīšanas rīkojums vai 
atgriešanās lēmums un saistībā ar kuriem 
ir nopietns pamats uzskatīt, ka pastāv 
aizbēgšanas risks. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Jeanine Hennis-Plasschaert
Grozījums Nr. 96

3. panta ga) apakšpunkts (jauns)

(ga) „pagaidu apcietinājums” kā tiesību 
aizsardzības instruments ir tāda trešās 
valsts pilsoņa īslaicīgs ieslodzījums pagaidu 
apcietinājuma telpās, kurš nelikumīgi 
uzturas teritorijā un uz kuru attiecas 
izraidīšanas rīkojums, un kā mērķis ir 
nepieļaut viņa vai viņas aizbēgšanu laikā, 
kad tiek gatavota viņa vai viņas izraidīšana; 

Or. en
Grozījumu iesniedza Jeanine Hennis-Plasschaert

Grozījums Nr. 97
3. panta gb) apakšpunkts (jauns)

(gb) „pagaidu apcietinājuma telpas” ir 
citas ieslodzījuma vietas, nevis cietums, 
kuras atrodas ārpus tranzīta zonām, kur 
trešo valstu pilsoņiem, kas dalībvalstī 
uzturas nelikumīgi, tiek atņemta 
pārvietošanās brīvība;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jeanine Hennis-Plasschaert

Grozījums Nr. 98
3. panta gc) apakšpunkts (jauns)
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(gc) „mazāk aizsargātas personas” jo īpaši 
ir nepilngadīgie, invalīdi, slimas personas 
un grūtnieces.

Or. en

Grozījumu iesniedza Mihael Brejc

Grozījums Nr. 99
4. panta virsraksts

Labvēlīgāki noteikumi Iepriekšējie un labvēlīgāki noteikumi 

Or. sl

Pamatojums

Divpusēji nolīgumi par to procedūru vienkāršošanu, kas attiecas uz ārvalstniekiem, kuri 
nelegāli šķērso robežu starp divām nolīgumu parakstījušām valstīm, ir nosacījums, lai 
vienkāršāk, ātrāk un efektīvāk risinātu nelegālas robežu šķērsošanas jautājumu. Ja nolīgumu 
parakstījušās valstis, pamatojoties uz savstarpēju uzticību un efektīvu sadarbību, atzīst vienā 
valstī esošās juridiskās procedūras, tad procedūras attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem, kuri 
nelegāli šķērso robežu, arī ir humānākas. Tas ir visskaidrāk noteikts, lai arī pārvietošanās 
ierobežojumi tiek piemēroti administratīvo procedūru laikā. Šajā saistībā ļoti svarīga ir arī 
procedūru efektivitāte, kura ievērojami pasliktinātos ar visiem piedāvātās direktīvas 
noteikumiem. Pat ja pieņemtu visus grozījumus par pantiem, kas attiecas uz atgriešanās 
lēmumu, piedāvātās direktīvas administratīvās prasības kavētu divpusējo nolīgumu 
īstenošanu un varētu padarīt to pat pilnībā neiespējamu.

Grozījumu iesniedza Mihael Brejc

Grozījums Nr. 100
4. panta 1. punkts

1. Šī direktīva neierobežo labvēlīgākus
noteikumus, ko paredz:

1. Šī direktīva neierobežo spēkā esošus 
iepriekšējos līgumos ietvertus noteikumus, 
ko paredz:

Or. sl

Pamatojums

Divpusēji nolīgumi par to procedūru vienkāršošanu, kas attiecas uz ārvalstniekiem, kuri 
nelegāli šķērso robežu starp divām nolīgumu parakstījušām valstīm, ir nosacījums, lai 
vienkāršāk, ātrāk un efektīvāk risinātu nelegālas robežu šķērsošanas jautājumu. Ja nolīgumu 
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parakstījušās valstis, pamatojoties uz savstarpēju uzticību un efektīvu sadarbību, atzīst vienā 
valstī esošās juridiskās procedūras, tad procedūras attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem, kuri 
nelegāli šķērso robežu, arī ir humānākas. Tas ir visskaidrāk noteikts, lai arī pārvietošanās 
ierobežojumi tiek piemēroti administratīvo procedūru laikā. Šajā saistībā ļoti svarīga ir arī 
procedūru efektivitāte, kura ievērojami pasliktinātos ar visiem piedāvātās direktīvas 
noteikumiem. Pat ja pieņemtu visus grozījumus par pantiem, kas attiecas uz atgriešanās 
lēmumu, piedāvātās direktīvas administratīvās prasības kavētu divpusējo nolīgumu 
īstenošanu un varētu padarīt to pat pilnībā neiespējamu.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 101
4. panta 1. punkts

1. Šī direktīva neierobežo labvēlīgākus
noteikumus, ko paredz: 

1. Šī direktīva atceļ visus noteikumus, ko 
paredz:

Or. it

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 102
5. pants

Īstenojot šo direktīvu, dalībvalstīm ir 
pienācīgi jāievēro trešās valsts pilsoņa 
ģimenes attiecību specifika un noturība, viņa 
uzturēšanās ilgums dalībvalstī un to, vai 
pastāv ģimenes, kultūras un sociālās saites ar 
savu izcelsmes valsti. Turklāt tām ir jāņem 
vērā bērna intereses saskaņā ar 1989. gada 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju 
par bērna tiesībām.

Īstenojot šo direktīvu, dalībvalstīm, attiecīgi 
ievērojot Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 
8. pantu, ir pienācīgi jāievēro trešās valsts 
pilsoņa ģimenes attiecību specifika un 
noturība, viņa uzturēšanās ilgums dalībvalstī 
un tas, vai pastāv ģimenes, kultūras un 
sociālās saites ar savu izcelsmes valsti. Tās 
ievēro bērna intereses saskaņā ar 1989. gada 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju
par bērna tiesībām.

Or. fr

Pamatojums

Ja ir jāievēro „bērnu interešu” princips, tad saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Konvencijas par bērna tiesībām 3. pantu bērnu nekad nedrīkstētu pakļaut izraidīšanas 
procedūrai. Ja nosūtīšana atpakaļ uz izcelsmes valsti ir vispiemērotākā iespēja, tā ir 
jāorganizē, pamatojoties uz atsevišķu procedūru, un tā nekādā gadījumā nedrīkst ietvert 
ieslodzījumu.
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Grozījumu iesniedza Adeline Hazan un Martine Roure

Grozījums Nr. 103
5. panta 1. punkts (jauns)

Bērna interesēs dalībvalstis nodrošina, ka 
nepilngadīgajiem nekādā gadījumā 
nepiemēro izraidīšanu vai apcietinājumu.
Ģimenēm, kurās ir viens vai vairāki 
nepilngadīgie, nekādā gadījumā nepiemēro 
nekāda veida apcietinājumu, un priekšroka 
ir tiem risinājumiem, kuri ir alternatīvi 
ieslodzījumam.

Or. fr

Pamatojums

Nepilngadīgos principā nekad nedrīkst ieslodzīt vai piespiedu kārtā izraidīt. Turklāt jebkurš 
ārvalstnieks, kurš uzskata sevi par nepilngadīgu, jāuzskata par tādu tik ilgi, kamēr nav 
nekādu pretēju pierādījumu, un viņa nepilngadīgās personas statusu var apstrīdēt vienīgi ar 
tiesas lēmumu.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 104
5. panta 1.a punkts (jauns)

Īstenojot šo direktīvu, dalībvalstīm 
pienācīgi jāņem vērā vismazāk aizsargātās 
sociālās grupas, atbilstīgi ņemot vērā tādus 
faktorus kā vecums, fiziskā un garīgā 
veselība un dzimums. 

Or. it

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 105
6. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis izdod atgriešanās lēmumu 1. Dalībvalstis izdod atgriešanās lēmumu 



AM\630827LV.doc PE 378.672v01-00 28/85 AM\

LV                          Ārējais tulkojums

ikvienam trešās valsts pilsonim, kas nelegāli 
uzturas minēto valstu teritorijā.

trešo valstu pilsoņiem, kuri nelegāli uzturas
valsts teritorijā un kuri atbilstīgi tiesu 
iestāžu pieņemtajam lēmumam nav 
izpildījuši prasības attiecībā uz šīs 
direktīvas 2. pantā noteikto darbības jomu.

Or. it

Grozījumu iesniedza Mihael Brejc

Grozījums Nr. 106
6. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis izdod atgriešanās lēmumu 
ikvienam trešās valsts pilsonim, kas nelegāli 
uzturas minēto valstu teritorijā.

1. Dalībvalstis izdod atgriešanās lēmumu 
ikvienam trešās valsts pilsonim, kas vairs 
neatbilst tiem ieceļošanas nosacījumiem, 
kuri noteikti Šengenas Robežu kodeksa 
5. pantā.

Or. sl

Pamatojums

Šī panta noteikumus nedrīkst piemērot visiem trešo valstu pilsoņiem, kuri ir nelegāli 
ieceļojuši dalībvalstī, jo tas rada šķēršļus efektīvai izraidīšanas procedūrai. Tomēr tos nav 
nozīmes piemērot tiem trešo valstu pilsoņiem, kuri ieceļojuši dalībvalsts teritorijā legāli un 
nav atstājuši šo teritoriju noteiktā laika periodā. Tas saglabā tā saucamo divu posmu pieeju 
attiecībā uz nelegālo imigrāciju, kā noteikts piedāvātajā direktīvā. Tas vienīgi nodala trešo
valstu pilsoņu kategorijas, lai varētu īstenot efektīvus pasākumus pret imigrāciju, kas ir šīs 
direktīvas mērķis. Turpinot nodrošināt dalībvalstīm iespēju izdot atgriešanās lēmumu visiem 
tiem ārvalstniekiem, kas ir nelegāli ieceļojuši un uzturējušies dalībvalsts teritorijā, esošās 
atšķirības valstu likumdošanā netiek mainītas. Atsevišķas valstis izdod šādus lēmumus par 
brīvprātīgu atgriešanos, savukārt citas to nedara, un tas ir galvenais stimulējošais faktors 
tām dalībvalstīm, kurām nav šādu noteikumu, jo trešo valstu pilsoņi vēlas nokļūt dalībvalstī, 
kur viņiem būtu pārvietošanās brīvība, pat ja viņi tiek klasificēti kā nelegālie imigranti. 

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 107
6. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis izdod atgriešanās lēmumu 
ikvienam trešās valsts pilsonim, kas nelegāli 

1. Dalībvalstis var izdot atgriešanās lēmumu 
ikvienam trešās valsts pilsonim, kas nelegāli 
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uzturas minēto valstu teritorijā. uzturas minēto valstu teritorijā.

Or. fr

Pamatojums

Atgriešanās lēmumu nedrīkst pasniegt kā standarta pasākumu, un jāņem vērā katras personas 
individuāla izvērtējuma process, pienācīgi ievērojot nerepatriēšanas principu.

Grozījumu iesniedza Jean Lambert

Grozījums Nr. 108
6. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis izdod atgriešanās lēmumu 
ikvienam trešās valsts pilsonim, kas nelegāli 
uzturas minēto valstu teritorijā.

1. Dalībvalstis var izdot atgriešanās lēmumu 
ikvienam trešās valsts pilsonim, kas nelegāli 
uzturas minēto valstu teritorijā.

Or. en

Pamatojums

Atgriešanās lēmums nekad nedrīkst būt obligāts.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 109
6. panta 2. punkts

2. Atgriešanās lēmumā brīvprātīgai 
aizbraukšanai ir paredzēts pienācīgs laika 
posms, ne ilgāks par četrām nedēļām, ja nav 
pamata uzskatīt, ka attiecīgā persona 
minētajā laika posmā varētu aizbēgt. 
Minētajam laika posmam var noteikt dažus 
pienākumus, kuru mērķis ir novērst 
aizbēgšanas risku, piemēram, regulāru 
reģistrēšanos attiecīgās iestādēs, finanšu 
garantijas depozītu, dokumentu 
iesniegšanu vai pienākumu uzturēties 
noteiktā vietā.

2. Atgriešanās lēmumā brīvprātīgai 
aizbraukšanai ir paredzēts pienācīgs laika 
posms, ne ilgāks par desmit nedēļām. 
Minētajam laika posmam var noteikt dažus 
pienākumus, piemēram, regulāru 
reģistrēšanos attiecīgās iestādēs vai 
pienākumu uzturēties vietā, kuru izvēlējies 
pats trešās valsts pilsonis.

Or. it
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Pamatojums

Ja, kā Komisija, šķiet, to norāda, ir jāveicina brīvprātīga atgriešanās, tad, lai sasniegtu šo 
mērķi, reālāk liekas brīvprātīgai aizbraukšanai paredzēt desmit nedēļu laika posmu. Turklāt 
nav vispārpieņemtas „aizbēgšanas riska” definīcijas. Tāpēc šis termins ir jāsvītro no šīs 
direktīvas. 

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan, Martine Roure

Grozījums Nr. 110
6. panta 2. punkts

2. Atgriešanās lēmumā brīvprātīgai 
aizbraukšanai ir paredzēts pienācīgs laika 
posms, ne ilgāks par četrām nedēļām, ja nav 
pamata uzskatīt, ka attiecīgā persona 
minētajā laika posmā varētu aizbēgt. 
Minētajam laika posmam var noteikt dažus 
pienākumus, kuru mērķis ir novērst 
aizbēgšanas risku, piemēram, regulāru 
reģistrēšanos attiecīgās iestādēs, finanšu 
garantijas depozītu, dokumentu iesniegšanu 
vai pienākumu uzturēties noteiktā vietā. 

2. Atgriešanās lēmumā brīvprātīgai 
aizbraukšanai ir paredzēts pienācīgs laika 
posms, ne īsāks par četrām nedēļām, ja 
kompetentai administratīvai vai tiesu 
iestādei nav objektīva pamata uzskatīt, ka 
attiecīgā persona minētajā laika posmā 
varētu aizbēgt. Minētajam laika posmam var 
noteikt dažus pienākumus, kuru mērķis ir 
novērst aizbēgšanas risku, piemēram, 
regulāru reģistrēšanos attiecīgās iestādēs, 
finanšu garantijas depozītu, dokumentu 
iesniegšanu vai pienākumu uzturēties 
noteiktā vietā. 

Or. fr

Pamatojums

Periods, kas ir „ne ilgāks” par četrām nedēļām, ir pārāk īss, lai ļautu trešo valstu pilsoņiem 
organizēt brīvprātīgu atgriešanos praktiski, kā arī sagatavoties psiholoģiski, lai atgrieztos 
valstī, no kuras viņi izceļojuši labākas nākotnes meklējumos.
Brīvprātīga atgriešanās jānosaka par prioritāti. Šīs brīvprātīgas atgriešanās iespējas, kuras 
pamatā ir iespējams aizbēgšanas risks, atcelšana ir jāierobežo ar objektīvu lēmumu, ko 
pieņem kompetenta administratīva vai tiesu iestāde.

Grozījumu iesniedza Jeanine Hennis-Plasschaert

Grozījums Nr. 111
6. panta 2.a punkts (jauns)

(2.a) Dalībvalstis nepieciešamības 
gadījumā var pagarināt brīvprātīgai 
aizbraukšanai paredzēto laika posmu.
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Or. en

Pamatojums

Dažas izcelsmes valstis salīdzinājumā ar citām sadarbojas labāk.

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 112
6. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Aizbēgšanas risku nedrīkst automātiski 
pierādīt ar faktu, ka trešās valsts pilsonis 
nelegāli uzturas dalībvalsts teritorijā.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums veikts, lai precizētu, ka nelegālu uzturēšanos dalībvalsts teritorijā nedrīkst 
automātiski interpretēt kā aizbēgšanas riska pārliecinošu pierādījumu. Šāda pieeja būtu 
nepieņemams vainas pierādījums, kas būtu pretrunā ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 
6. pantu.

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 113
6. panta 2.b punkts (jauns)

2.b Dalībvalstis trešo valstu pilsoņiem 
sniedz materiālu palīdzību un 
konsultācijas, lai atvieglotu šo personu 
brīvprātīgu atgriešanos.  

Or. fr

Pamatojums

Atgriešanās nolūkā līdz personu faktiskajai aizbraukšanai ir jāsniedz minimāls sociāls un 
finansiāls atbalsts; šīs personas nedrīkst atstāt pilnībā bez līdzekļiem, ņemot vērā viņu 
vajadzību sagatavot savu atgriešanos valstī, no kuras tie bija spiesti bēgt un kurā viņiem būs 
sarežģīti atgriezties.
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Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 114
6. panta 2.d punkts (jauns)

2.d Attiecībā uz personām, kuras gūst 
labumu no Padomes Direktīvas 2003/9/EK, 
jāspēj nodrošināt to, ka pirms atgriešanās 
lēmuma pieņemšanas tās gūst labumu no 
uzņemšanas apstākļiem, uz kuriem viņiem 
ir tiesības atbilstīgi šai direktīvai.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums ir līdzīgs grozījumiem Nr. 112. un 113., kuru mērķis ir atvieglot brīvprātīgu 
atgriešanos. 

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 115
6. panta 3. punkts

3. Atgriešanās lēmumu izdod kā atsevišķu 
aktu vai lēmumu vai kopā ar izraidīšanas 
rīkojumu.

3. Atgriešanās lēmumu izdod kā lēmumu 
atsevišķi no izraidīšanas rīkojuma.

Or. it

Pamatojums

Atgriešanās lēmumi un izraidīšanas rīkojumi ir jāpieņem atsevišķi.

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 116
6. panta 3. punkts

3. Atgriešanās lēmumu izdod kā atsevišķu
aktu vai lēmumu vai kopā ar izraidīšanas 
rīkojumu.

3. Atgriešanās lēmumu izdod kā aktu vai 
lēmumu atsevišķi no izraidīšanas rīkojuma.

Or. fr



AM\630827LV.doc PE 378.672v01-00 33/85 AM\

 Ārējais tulkojums LV

Pamatojums

Tā kā ir noteikta prioritāte veicināt brīvprātīgu atgriešanos, ir jānosaka, ka procedūra ir 
jāīsteno divās atsevišķās pakāpēs, kuras nedrīkst notikt vienlaikus, jo tas būtu pretrunā ar 
brīvprātīgas atgriešanās veicināšanu.

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 117
6. panta 4. punkts

4. Ja uz dalībvalstīm attiecas pienākumi, kas 
atvasināti no pamattiesībām, kuras izriet jo
īpaši no Eiropas Cilvēktiesību konvencijas, 
piemēram, tiesības uz nerepatriēšanu, 
tiesības uz izglītību un tiesības uz ģimenes 
vienotību, atgriešanās lēmumu neizdod. Ja 
atgriešanās lēmums jau ir izdots, to atceļ.

4. Ja uz dalībvalstīm attiecas pienākumi, kas 
atvasināti no pamattiesībām, kuras izriet jo 
īpaši no Ženēvas Konvencijas par bēgļu 
statusu, ANO Konvencijas pret 
spīdzināšanu, Bērnu tiesību konvencijas un
Eiropas Cilvēktiesību konvencijas, 
piemēram, tiesības uz nerepatriēšanu, 
tiesības uz izglītību un tiesības uz ģimenes 
vienotību, atgriešanās lēmumu neizdod. Ja 
atgriešanās lēmums jau ir izdots, to atceļ.

Or. fr

Pamatojums

Šīs trīs papildu atsauces ir lietderīgas un nepieciešamas, lai precizētu, kāda aizsardzība ir 
pieejama attiecībā uz pamattiesībām atgriešanās pasākumos; šīs atsauces nav tās, kas jau 
minētas apsvērumos.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania un Vittorio Agnoletto

Grozījums Nr. 118
6. panta 4. punkts

4. Ja uz dalībvalstīm attiecas pienākumi, kas 
atvasināti no pamattiesībām, kuras izriet jo 
īpaši no Eiropas Cilvēktiesību konvencijas, 
piemēram, tiesības uz nerepatriēšanu, 
tiesības uz izglītību un tiesības uz ģimenes 
vienotību, atgriešanās lēmumu neizdod. Ja 
atgriešanās lēmums jau ir izdots, to atceļ.

4. Ja uz dalībvalstīm attiecas pienākumi, kas 
atvasināti no pamattiesībām, kuras izriet jo 
īpaši no Eiropas Cilvēktiesību konvencijas, 
Ženēvas Konvencijas par bēgļu statusu, 
ANO Konvencijas pret spīdzināšanu un 
1989. gada ANO Bērnu tiesību 
konvencijas, piemēram, tiesības uz 
nerepatriēšanu, tiesības uz izglītību, tiesības 
uz ārstēšanu nopietnas slimības gadījumā
un tiesības uz ģimenes vienotību, atgriešanās 
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lēmumu neizdod. Ja atgriešanās lēmums jau 
ir izdots, to atceļ.

Or. it

Pamatojums

Grozījums veikts, lai nodrošinātu, ka ir iekļautas visas nepieciešamās atsauces.

Grozījumu iesniedza Patrick Gaubert

Grozījums Nr. 119
6. panta 5. punkts

5. Dalībvalstis var katrā laikā pieņemt 
lēmumu piešķirt atsevišķu uzturēšanās 
atļauju vai citu atļauju, kas dod tiesības 
uzturēties trešās valsts pilsonim, kas 
nelikumīgi uzturas to teritorijā, ar līdzjūtību 
saistītu iemeslu, humānu vai citu iemeslu 
dēļ. Tādā gadījumā atgriešanās lēmumu 
neizdod, bet, ja atgriešanās dokuments jau ir 
izdots, to atceļ. 

5. Dalībvalstis var katrā laikā pieņemt 
lēmumu piešķirt atsevišķu uzturēšanās 
atļauju vai citu atļauju, kas dod tiesības 
uzturēties trešās valsts pilsonim, kas 
nelikumīgi uzturas to teritorijā, ar līdzjūtību 
saistītu iemeslu, humānu vai citu iemeslu 
dēļ. 

Jebkurai personai, kas cieš no nopietnas 
slimības, ko ar medicīnisku atzinumu ir 
apliecinājis sertificēts ārsts vai ārsts, kuru 
pilnvarojusi kompetenta valsts iestāde, 
dalībvalstis piešķir atsevišķu uzturēšanās 
atļauju un nodrošina efektīvu aprūpes 
pieejamību, ja vien netiek pierādīts, ka šī 
persona var saņemt medicīnisku ārstēšanu 
vai aprūpi savā izcelsmes valstī.
Tādā gadījumā atgriešanās lēmumu neizdod, 
bet, ja atgriešanās dokuments jau ir izdots, to 
atceļ.
Dalībvalstis sniedz paziņojumu par šo 
atcelšanu, izmantojot savstarpēju 
informēšanas mehānismu, kas paredzēts 
Padomes Lēmumā …/…/EK par 
savstarpējas informēšanas procedūras
izveidi attiecībā uz dalībvalstu pasākumiem 
patvēruma un imigrācijas jomās.

Or. fr
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Pamatojums

Ja oficiāla medicīnas iestāde apliecina, ka persona ir nopietni slima un nevarēs saņemt 
pienācīgu aprūpi savā izcelsmes valstī, lēmumu par šīs nopietni slimās personas atgriešanos 
šajā valstī nedrīkst pieņemt.

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan un Martine Roure

Grozījums Nr. 120
6. panta 5. punkts

5. Dalībvalstis var katrā laikā pieņemt 
lēmumu piešķirt atsevišķu uzturēšanās 
atļauju vai citu atļauju, kas dod tiesības 
uzturēties trešās valsts pilsonim, kas 
nelikumīgi uzturas to teritorijā, ar līdzjūtību 
saistītu iemeslu, humānu vai citu iemeslu 
dēļ. Tādā gadījumā atgriešanās lēmumu 
neizdod, bet, ja atgriešanās dokuments jau ir 
izdots, to atceļ.

5. Dalībvalstis var katrā laikā pieņemt 
lēmumu piešķirt atsevišķu uzturēšanās 
atļauju vai citu atļauju, kas dod tiesības 
uzturēties trešās valsts pilsonim, kas 
nelikumīgi uzturas to teritorijā, ar līdzjūtību 
saistītu iemeslu, humānu vai citu iemeslu 
dēļ. Jebkurai personai, kas cieš no 
nopietnas slimības, dalībvalstis piešķir 
uzturēšanās atļauju vai atļauju aprūpes 
pieejamībai, ja vien netiek pierādīts, ka 
viņš/viņa var saņemt piemērotu aprūpi 
atgriešanās valstī. Tādā gadījumā 
atgriešanās lēmumu neizdod, bet, ja 
atgriešanās dokuments jau ir izdots, to atceļ.

Or. fr

Pamatojums

Personas, kuras nelegāli uzturas dalībvalstī un tiek izraidītas uz savu valsti, un kurām nav 
iespēju saņemt savam stāvoklim piemērotu ārstēšanu ģeogrāfisku vai finansiālu šķēršļu dēļ, ir 
nolemtas nāvei vai invaliditātei. Tas ir pretrunā ar cilvēktiesību ievērošanu un Eiropas 
Savienības atbalstītajām vērtībām. Tāpēc ir jāpievērš īpaša uzmanība slimu personu 
situācijai saistībā ar atgriešanās procedūru, kas attiecas uz šīm personām.

Grozījumu iesniedza Alexander Alvaro, Jeanine Hennis-Plasschaert

Grozījums Nr. 121
6. panta 5. punkts

5. Dalībvalstis var katrā laikā pieņemt 
lēmumu piešķirt atsevišķu uzturēšanās 
atļauju vai citu atļauju, kas dod tiesības 
uzturēties trešās valsts pilsonim, kas 

5. Dalībvalstis var katrā laikā pieņemt 
lēmumu piešķirt atsevišķu uzturēšanās 
atļauju vai citu atļauju, kas dod tiesības 
uzturēties trešās valsts pilsonim, kas 
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nelikumīgi uzturas to teritorijā, ar līdzjūtību 
saistītu iemeslu, humānu vai citu iemeslu 
dēļ. Tādā gadījumā atgriešanās lēmumu 
neizdod, bet, ja atgriešanās dokuments jau ir 
izdots, to atceļ.  

nelikumīgi uzturas to teritorijā, ar līdzjūtību 
saistītu iemeslu, humānu vai citu iemeslu 
dēļ. Personai, kas cieš no nopietnas 
slimības, dalībvalstis var piešķirt atsevišķu 
uzturēšanās atļauju vai citu atļauju, kas 
dod tiesības uzturēties, lai šai personai būtu 
pieejama piemērota veselības aprūpe, ja 
vien netiek pierādīts, ka attiecīgā persona 
var saņemt piemērotu ārstēšanu vai 
medicīnisko aprūpi savā izcelsmes valstī.
Tādā gadījumā atgriešanās lēmumu neizdod, 
bet, ja atgriešanās dokuments jau ir izdots, to 
atceļ.  

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā ņemts vērā migrantu veselības stāvoklis vienīgi tajā aspektā, kas 
attiecas uz nodrošināšanu, ka viņi nenomirst laika posmā, kurā viņi tiek nogādāti uz savu 
izcelsmes valsti. Ir jāuzsver, ka veselības jautājumi nedrīkst būt atkarīgi no nekādām 
iespējamām izmaksām. Slimo migrantu veselību un dzīvību nedrīkst pakļaut apdraudējumam, 
ko rada administratīvas procedūras. Tādējādi šī grozījuma mērķis ir nopietnas slimības 
gadījumā nodrošināt piemērotu medicīnisku ārstēšanu, pirms tiek uzsākta atgriešanās 
procedūra.

Grozījumu iesniedza Jean Lambert

Grozījums Nr. 122
6. panta 5. punkts

5. Dalībvalstis var katrā laikā pieņemt 
lēmumu piešķirt atsevišķu uzturēšanās 
atļauju vai citu atļauju, kas dod tiesības 
uzturēties trešās valsts pilsonim, kas 
nelikumīgi uzturas to teritorijā, ar līdzjūtību 
saistītu iemeslu, humānu vai citu iemeslu 
dēļ. Tādā gadījumā atgriešanās lēmumu
neizdod, bet, ja atgriešanās dokuments jau ir 
izdots, to atceļ.

5. Dalībvalstis var katrā laikā pieņemt 
lēmumu piešķirt atsevišķu uzturēšanās 
atļauju vai citu atļauju, kas dod tiesības 
uzturēties trešās valsts pilsonim, kas 
nelikumīgi uzturas to teritorijā, ar līdzjūtību 
saistītu iemeslu, humānu vai citu iemeslu 
dēļ. Dalībvalstis piešķir atsevišķu 
uzturēšanās atļauju vai citu atļauju, kas 
dod tiesības uzturēties, lai nodrošinātu 
piemērotu veselības aprūpes pieejamību, ja 
vien netiek pierādīts, ka attiecīgā persona 
var saņemt piemērotu ārstēšanu vai 
medicīnisko aprūpi savā izcelsmes valstī.
Tādā gadījumā atgriešanās lēmumu neizdod, 
bet, ja atgriešanās dokuments jau ir izdots, to 
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atceļ.

Or. en

Pamatojums

Piedāvātā papildinājuma mērķis ir novērst risku, ka atgriešanās rīkojums var nopietni 
apdraudēt cilvēku dzīvības.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania un Vittorio Agnoletto

Grozījums Nr. 123
6. panta 5. punkts

5. Dalībvalstis var katrā laikā pieņemt 
lēmumu piešķirt atsevišķu uzturēšanās 
atļauju vai citu atļauju, kas dod tiesības 
uzturēties trešās valsts pilsonim, kas 
nelikumīgi uzturas to teritorijā, ar līdzjūtību 
saistītu iemeslu, humānu vai citu iemeslu 
dēļ. Tādā gadījumā atgriešanās lēmumu 
neizdod, bet, ja atgriešanās dokuments jau ir 
izdots, to atceļ.

5. Dalībvalstis var katrā laikā pieņemt 
lēmumu piešķirt atsevišķu uzturēšanās 
atļauju vai citu atļauju, kas dod tiesības 
uzturēties trešās valsts pilsonim, kas 
nelikumīgi uzturas to teritorijā, ar līdzjūtību 
saistītu vai nopietnas slimības gadījumā
humānu iemeslu vai citu iemeslu dēļ. Tādā 
gadījumā atgriešanās lēmumu neizdod, bet, 
ja atgriešanās dokuments jau ir izdots, to 
atceļ.

Or. it

Pamatojums

Tiesību uz veselību aizsardzībai jābūt prioritātei.

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 124
6. panta 5.a punkts (jauns)

5.a Dalībvalstis aizsargā cilvēku 
tirdzniecības upurus un lieciniekus. Šādos 
gadījumos nepieņem atgriešanās lēmumu, 
bet, ja tas jau ir pieņemts, to atceļ uz tik 
ilgu laiku, kamēr cilvēku tirdzniecības 
upuriem vai lieciniekiem nenodrošina 
garantiju par viņu nosūtīšanu uz valsti, 
kurā viņi būs drošībā. 
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Lai dalībvalstīm atvieglotu pienācīgu šādu 
pasākumu izpildi nolūkā aizsargāt trešo 
valstu pilsoņus, Eiropas Savienība šādām 
personām nodrošina dažāda veida 
finansiāla atbalsta mehānismus.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi arī aizsargāt šo personu kategoriju, kas cieš no vajāšanas, – cilvēku tirdzniecības 
upurus un lieciniekus nedrīkst „izmantot” vienīgi krimināltiesvedības mērķiem. Pirms šo 
personu atgriešanās organizēšanas ir jāņem vērā situācija šo personu izcelsmes valstī, lai 
neveicinātu to, ka tās tiek pakļautas spiedienam vai bīstamiem draudiem. 

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 125
6. panta 6. punkts

6. Ja trešās valsts pilsonim, kas nelikumīgi 
uzturas dalībvalsts teritorijā, ir derīga 
uzturēšanās atļauja, kuru izsniegusi cita 
dalībvalsts, pirmā dalībvalsts atturas no 
atgriešanās lēmuma izdošanas, ja minētā 
persona brīvprātīgi dodas atpakaļ uz tās 
dalībvalsts teritoriju, kas izsniegusi 
uzturēšanās atļauju.

6. Ja trešās valsts pilsonim, kas nelikumīgi 
uzturas dalībvalsts teritorijā, ir derīga 
uzturēšanās atļauja, kuru izsniegusi cita 
dalībvalsts, pirmā dalībvalsts atturas no 
atgriešanās lēmuma izdošanas, ja minētā 
persona brīvprātīgi dodas atpakaļ uz tās 
dalībvalsts teritoriju, kas izsniegusi 
uzturēšanās atļauju. Šo noteikumu piemēro 
līdz tam laikam, līdz tiek īstenotas visas 
procedūras attiecībā uz uzturēšanās atļauju 
savstarpēju atzīšanu Eiropas līmenī.

Or. it

Pamatojums

Pirms tiek apstiprināta Eiropas atgriešanās politika, Eiropas Savienībai ir jāievieš tiesiskais 
regulējums, kas reglamentē legālus kanālus ieceļošanai ES teritorijā. 

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 126
6. panta 8. punkts

8. Ja attiecībā uz trešās valsts pilsoni, kas 8. Ja attiecībā uz trešās valsts pilsoni, kas 
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nelikumīgi uzturas dalībvalsts teritorijā, ir 
uzsākta procedūra viņa uzturēšanās atļaujas 
vai jebkuras citas tādas atļaujas piešķiršanai, 
kas dod tiesības uzturēties, attiecīgā 
dalībvalsts var atturēties izdot atgriešanās 
lēmumu, līdz uzsāktā procedūra ir pabeigta.

nelikumīgi uzturas dalībvalsts teritorijā, ir 
uzsākta procedūra viņa uzturēšanās atļaujas 
vai jebkuras citas tādas atļaujas piešķiršanai, 
kas dod tiesības uzturēties, attiecīgā 
dalībvalsts atturas izdot atgriešanās 
lēmumu, līdz uzsāktā procedūra ir pabeigta.

Or. fr

Pamatojums

Tas būtu normāli, arī no veselā saprāta viedokļa, nepieņemt atgriešanās lēmumus, līdz nav 
pabeigta uzturēšanās vai patvēruma pieteikuma izskatīšana. Attiecīgai valstij tam vajadzētu 
būt nevis kā izvēles, bet gan kā obligātam pasākumam.

Grozījumu iesniedza Jeanine Hennis-Plasschaert

Grozījums Nr. 127
6. panta 8. punkts

Ja attiecībā uz trešās valsts pilsoni, kas 
nelikumīgi uzturas dalībvalsts teritorijā, ir 
uzsākta procedūra viņa uzturēšanās atļaujas 
vai jebkuras citas tādas atļaujas piešķiršanai, 
kas dod tiesības uzturēties, attiecīgā 
dalībvalsts var atturēties izdot atgriešanās 
lēmumu, līdz uzsāktā procedūra ir pabeigta.

Ja attiecībā uz trešās valsts pilsoni, kas 
nelikumīgi uzturas dalībvalsts teritorijā, ir 
uzsākta procedūra viņa uzturēšanās atļaujas 
vai jebkuras citas tādas atļaujas piešķiršanai, 
kas dod tiesības uzturēties, attiecīgā 
dalībvalsts atturas izdot atgriešanās 
lēmumu, līdz uzsāktā procedūra ir pabeigta.

Or. en

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 128
7. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis izdod izraidīšanas rīkojumu 
attiecībā uz trešās valsts pilsoni, uz kuru 
attiecas atgriešanās lēmums, ja pastāv 
aizbēgšanas risks vai ja brīvprātīgai
izbraukšanai paredzētajā laika posmā, kas 
piešķirts saskaņā ar 6. panta 2. punktu, nav 
izpildīts atgriešanās pienākums.

1. Dalībvalstis izdod izraidīšanas rīkojumu 
attiecībā uz trešās valsts pilsoni, uz kuru 
attiecas atgriešanās lēmums, ja pēc 
individuālas situācijas izskatīšanas 
kompetentai tiesu vai administratīvai 
iestādei ir objektīvs pamats uzskatīt, ka 
attiecīgā persona varētu aizbēgt, vai ja 
brīvprātīgai izbraukšanai paredzētajā laika 
posmā, kas piešķirts saskaņā ar 6. panta 
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2. punktu, nav izpildīts atgriešanās 
pienākums.

Or. fr

Pamatojums

Nepamatoti neskaidrā termina „aizbēgšanas risks” izmantošana pašreizējā formulējumā ļauj 
valstīm izmantot nepamatotu brīvību, lai apturētu brīvprātīgas atgriešanās procedūru. Ja, kā 
tas ir noteikts, prioritāte ir jādod brīvprātīgas atgriešanās iespējai, tad aizbēgšanas riska 
definīcija ir jānosaka vienīgi saskaņā ar objektīvām un pārskatāmām procedūrām.

Grozījumu iesniedza Mihael Brejc

Grozījums Nr. 129
7. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis izdod izraidīšanas rīkojumu 
attiecībā uz trešās valsts pilsoni, uz kuru 
attiecas atgriešanās lēmums, ja pastāv 
aizbēgšanas risks vai ja brīvprātīgai 
izbraukšanai paredzētajā laika posmā, kas 
piešķirts saskaņā ar 6. panta 2. punktu, nav 
izpildīts atgriešanās pienākums.

1. Dalībvalstis izdod izraidīšanas rīkojumu 
attiecībā uz trešās valsts pilsoni, kurš pretējā 
gadījumā nelegāli ieceļo vai uzturas 
dalībvalsts teritorijā vai uz kuru attiecas 
atgriešanās lēmums, ja pastāv aizbēgšanas 
risks vai ja brīvprātīgai izbraukšanai 
paredzētajā laika posmā, kas piešķirts 
saskaņā ar 6. panta 2. punktu, nav izpildīts 
atgriešanās pienākums.

Or. sl

Pamatojums

Grozījums veikts saskaņā ar 6. panta 1. punkta grozījumiem, kā arī šo grozījumu 
pamatojumiem, jo šajos divos pantos noteiktas divas metodes, kas attiecas uz atgriešanos 
personas izcelsmes valstī – brīvprātīga atgriešanās un piespiedu atgriešanās.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 130
7. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis izdod izraidīšanas rīkojumu 
attiecībā uz trešās valsts pilsoni, uz kuru 
attiecas atgriešanās lēmums, ja pastāv 
aizbēgšanas risks vai ja brīvprātīgai 
izbraukšanai paredzētajā laika posmā, kas 

1. Dalībvalstis izdod izraidīšanas rīkojumu 
attiecībā uz trešās valsts pilsoni, uz kuru 
attiecas atgriešanās lēmums, ja brīvprātīgai 
izbraukšanai paredzētajā laika posmā, kas 
piešķirts saskaņā ar 6. panta 2. punktu, nav 
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piešķirts saskaņā ar 6. panta 2. punktu, nav 
izpildīts atgriešanās pienākums.

izpildīts atgriešanās pienākums.

Or. it

Pamatojums

Grozījums nepieciešams direktīvas īstenošanai.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 131
7. panta 2. punkts

2. Izraidīšanas rīkojumā precizē termiņu, 
kurā izraidīšana tiks īstenota, un atgriešanās 
valsti.

2. Izraidīšanas rīkojumā precizē termiņu, 
kurā izraidīšana tiks īstenota, bet vienīgi tad, 
ja pienācīgi ir noteikta tā trešās valsts 
pilsoņa faktiskā identitāte un izcelsmes 
valsts, kurš nelegāli uzturas ES teritorijā.

Or. it

Pamatojums

Ja, kā Komisija, šķiet, to norāda, ir jāveicina brīvprātīga atgriešanās, tad, lai sasniegtu šo 
mērķi, reālāk liekas brīvprātīgai aizbraukšanai paredzēt desmit nedēļu laika posmu. Turklāt 
nav vispārpieņemtas „aizbēgšanas riska” definīcijas. Tāpēc šis termins ir jāsvītro no šīs 
direktīvas. 

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 132
7. panta 3. punkts

3. Izraidīšanas rīkojumu izdod kā atsevišķu 
aktu vai lēmumu vai kopā ar atgriešanās 
lēmumu.

svītrots

Or. it

Pamatojums

Šis punkts šķiet nevajadzīgs. 
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Grozījumu iesniedza Adeline Hazan un Martine Roure

Grozījums Nr. 133
7. panta 3. punkts

3. Izraidīšanas rīkojumu izdod kā atsevišķu 
aktu vai lēmumu vai kopā ar atgriešanās 
lēmumu.

3. Izraidīšanas rīkojumu izdod kā atsevišķu 
aktu vai lēmumu pēc tam, kad ir beidzies 
brīvprātīgas atgriešanās periods, kas 
noteikts atgriešanās lēmumā.

Or. fr

Pamatojums

Tāds pats kā grozījumam Nr. 14.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 134
8. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis var atlikt izraidīšanas 
rīkojuma izpildi uz pienācīgu laiku, ņemot 
vērā konkrēta gadījuma īpašos apstākļus.

1. Dalībvalstis atliek izraidīšanas rīkojuma 
izpildi uz pienācīgu laiku, ņemot vērā 
konkrēta gadījuma īpašos apstākļus.

Or. it

Pamatojums

Dalībvalstīm jāuzliek pienākums atlikt atgriešanās lēmuma izpildi gadījumos, kas minēti 
nākamajā punktā.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 135
8. panta 2. punkta a) apakšpunkts

(a) trešās valsts pilsoņa nespēja ceļot vai tikt 
transportētam uz atgriešanās valsti viņa vai 
viņas fiziskā stāvokļa vai psihisko spēju dēļ;

(a) trešās valsts pilsoņa nespēja ceļot vai tikt 
transportētam uz atgriešanās valsti viņa vai 
viņas fiziskā stāvokļa, psihisko spēju vai 
liela vecuma dēļ;

Or. it
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Pamatojums

Rīkojuma izpilde ir jāatliek attiecībā uz personām, kuras nevar atgriezties sava lielā vecuma 
dēļ.

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 136
8. panta 2. punkta a) apakšpunkts

(a) trešās valsts pilsoņa nespēja ceļot vai tikt 
transportētam uz atgriešanās valsti viņa vai 
viņas fiziskā stāvokļa vai psihisko spēju dēļ;

(a) trešās valsts pilsoņa nespēja ceļot vai tikt 
transportētam uz atgriešanās valsti viņa vai 
viņas medicīniskā ekspertīzē noteiktā
fiziskā stāvokļa vai psihisko spēju dēļ;

Or. fr

Pamatojums

Vienīgi pilnvarots ārsts var būt tiesīgs noteikt to, ka trešās valsts pilsonis nespēj ceļot vai 
pārciest pārvadājumu viņa vai viņas fiziskā stāvokļa vai psihisko spēju dēļ. Tas nevar būt 
vienīgi administratīvs lēmums.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania un Vittorio Agnoletto

Grozījums Nr. 137
8. panta 2. punkta aa) apakšpunkts (jauns)

(aa) veselības iemesli, piemēram, 
nepieciešamība veikt nopietnas slimības 
ārstēšanu, ko pacientam jānodrošina 
dalībvalstij atbilstīgi tādiem pašiem 
nosacījumiem, kādus tā piemēro saviem 
pilsoņiem;

Or. it

Pamatojums

Tiesību uz veselību aizsardzībai jābūt prioritātei.

Grozījumu iesniedza Jean Lambert

Grozījums Nr. 138
8. panta 2. punkta aa) apakšpunkts (jauns)
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(aa) nespēja trešās valsts pilsonim, kurš ir 
nopietni slims, nodrošināt efektīvu un 
nepieciešamo piekļuvi medicīniskai 
ārstēšanai valstī, kurā šī persona 
atgriezīsies;

Or. en

Pamatojums

Trešās valsts pilsoņa veselību nekad nedrīkst apdraudēt atgriešanās rīkojuma izpilde.

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 139
8. panta 2. punkta c) apakšpunkts

(c) trūkst pārliecības, ka nepavadītus 
nepilngadīgos nosūtīšanas vietā vai pēc 
ierašanās var nodot ģimenes locekļa, 
līdzvērtīga pārstāvja, nepilngadīgā 
aizbildņa vai atgriešanās valsts 
kompetentas amatpersonas pārziņā, pēc 
tam, kad ir pārbaudīti apstākļi, kas sagaida 
nepilngadīgo, viņam atgriežoties.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar grozījumu Nr. 8.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 140
8. panta 2. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

(ca) ja nav iespējams ar pilnīgu pārliecību 
noteikt trešās valsts pilsoņa identitāti, 
pilsonību un izcelsmes valsti;

Or. it
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Pamatojums

Trešās valsts pilsoņa patiesā identitāte ir jānosaka nešaubīgi.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 141
8. panta 2. punkta cb) apakšpunkts (jauns)

(cb) ja objektīvu un subjektīvu faktoru dēļ 
trešās valsts pilsonis nevar tikt pieņemts 
atpakaļ savā izcelsmes valstī saskaņā ar 
humāniem nosacījumiem un pilnībā 
ievērojot pamattiesības, kā arī atbilstīgi no 
starptautiskajām tiesībām izrietošām 
saistībām.

Or. it

Pamatojums

Trešās valsts pilsoņa patiesā identitāte ir jānosaka nešaubīgi.

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 142
8. panta 2. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

(ca) ja valsts iestādes nespēj noteikt 
attiecīgās personas izcelsmes valsti līdz 
atgriešanās procedūras beigām;

Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir aptvert bezvalstnieku situāciju, kurus jāmin šī priekšlikuma 
noteikumos.

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 143
8. panta 2. punkta cb) apakšpunkts (jauns)
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(cb) ja ir nopietns pamats uzskatīt, ka 
izraidīšanas rezultātā varētu notikt kopīga 
izraidīšana, kas būtu pretrunā ar Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijas 4. protokola
4. pantu, kurā ir aizliegta kopīga 
izraidīšana.

Or. fr

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir novērst jebkādu cilvēktiesību pārkāpšanu, kā tas noteikts Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijā, kopīgas izraidīšanas gadījumā. Kā Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir 
noteikusi savā 2002. gada 5. februāra nolēmumā par Conka lietu, ir nepietiekami ar to, ka 
personas apstākļi tiek skatīti individuāli. Ir jāņem vērā veids, kādā tiek organizēta izraidīšana 
(reklāma, liels skaits vienas tautības cilvēku, uz stereotipiem pamatoti lēmumi utt.), lai 
pārliecinātos, ka izraidīšanas rezultātā nenotiks kopīga izraidīšana. Ja saglabājas jebkādas 
šaubas, izraidīšana ir jāatceļ.

Grozījumu iesniedza Jean Lambert

Grozījums Nr. 144
8. panta 2. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

(ca) citi ārkārtas apstākļi.

Or. en

Pamatojums

Sarakstā ir jāiekļauj neparedzēti apstākļi.

Grozījumu iesniedza Jeanine Hennis-Plasschaert

Grozījums Nr. 145
8. panta 3. punkts

3. Ja atgriešanās lēmuma piemērošana vai 
izraidīšanas rīkojuma izpilde ir atlikta, kā 
noteikts 1. un 2. punktā, lai novērstu 
aizbēgšanas risku, attiecībā uz attiecīgo 
trešās valsts pilsoni var paredzēt noteiktus 
pienākumus, piemēram, regulāru 
reģistrēšanos attiecīgās iestādēs, finanšu 
garantijas depozītu, dokumentu iesniegšanu 

3. Ja atgriešanās lēmuma piemērošana vai 
izraidīšanas rīkojuma izpilde ir atlikta, kā 
noteikts 1. un 2. punktā, lai novērstu 
aizbēgšanas risku, attiecībā uz attiecīgo 
trešās valsts pilsoni var paredzēt noteiktus 
pienākumus, piemēram, regulāru 
reģistrēšanos attiecīgās iestādēs, finanšu 
garantijas depozītu, dokumentu iesniegšanu 
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vai pienākumu uzturēties noteiktā vietā.     vai pienākumu uzturēties noteiktā vietā.
Pieņemot lēmumu par konkrētu pienākumu 
raksturu, īpašu uzmanību pievērš 
specifiskajai mazāk aizsargātu personu 
situācijai.

Or. en

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 146
8. panta 3. punkts

3. Ja atgriešanās lēmuma piemērošana vai 
izraidīšanas rīkojuma izpilde ir atlikta, kā 
noteikts 1. un 2. punktā, lai novērstu 
aizbēgšanas risku, attiecībā uz attiecīgo 
trešās valsts pilsoni var paredzēt noteiktus 
pienākumus, piemēram, regulāru 
reģistrēšanos attiecīgās iestādēs, finanšu 
garantijas depozītu, dokumentu 
iesniegšanu vai pienākumu uzturēties 
noteiktā vietā.

3. Ja atgriešanās lēmuma piemērošana vai 
izraidīšanas rīkojuma izpilde ir atlikta, kā 
noteikts 1. un 2. punktā, attiecībā uz 
attiecīgo trešās valsts pilsoni var paredzēt 
noteiktus pienākumus, piemēram, regulāru 
reģistrēšanos attiecīgās iestādēs vai 
pienākumu uzturēties vietā, kuru izvēlējies 
pats trešās valsts pilsonis.

Or. it

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 147
9. pants

9. pants

Atkārtotas ieceļošanas aizliegums

svītrots

1. Izraidīšanas rīkojumos ir ietverts 
atkārtotas ieceļošanas aizliegums uz laiku, 
ne ilgāku par 5 gadiem.
Atgriešanās lēmumos var ietvert šādu 
atkārtotas ieceļošanas aizliegumu.
2. Atkārtotas ieceļošanas aizlieguma 
ilgumu nosaka, pienācīgi ievērojot visus 
attiecīgos atsevišķa gadījuma apstākļus, jo 
īpaši, ja attiecīgais trešās valsts pilsonis:



AM\630827LV.doc PE 378.672v01-00 48/85 AM\

LV                          Ārējais tulkojums

(a) ir pirmo reizi saņēmis izraidīšanas 
rīkojumu;
(b) ir saņēmis jau vairāk nekā vienu 
izraidīšanas rīkojumu;
(c) ir ieceļojis dalībvalstī atkārtotas 
ieceļošanas aizlieguma laikā;
(d) apdraud sabiedrisko kārtību vai 
sabiedrības drošību.
Atkārtotas ieceļošanas aizliegumu var izdot 
uz laiku, ilgāku par 5 gadiem, ja attiecīgais 
trešās valsts pilsonis rada nopietnus 
draudus sabiedriskajai kārtībai vai 
sabiedrības drošībai.
3. Atkārtotas ieceļošanas aizliegumu var 
atcelt, jo īpaši gadījumos, kad attiecīgais 
trešās valsts pilsonis: 
(a) ir pirmo reizi saņēmis atgriešanās 
lēmumu vai izraidīšanas rīkojumu;
(b) ir pieteicies dalībvalsts konsulārajai 
pārstāvniecībai;
(c) ir atlīdzinājis visas savas iepriekšējās 
atgriešanās procedūras izmaksas.
4. Attiecīgos atsevišķos gadījumos 
atkārtotas ieceļošanas aizlieguma darbību 
var apturēt izņēmuma kārtā un uz laiku.
5. Šā panta 1. līdz 4. punktu piemēro, 
neierobežojot tiesības pieprasīt patvērumu 
kādā no dalībvalstīm.

Or. it

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 148
9. panta 1. punkta 1. daļa

1. Izraidīšanas rīkojumos ir ietverts
atkārtotas ieceļošanas aizliegums uz laiku, 
ne ilgāku par 5 gadiem. 

1. Saskaņā ar individuālu novērtējumu 
izraidīšanas rīkojumos var ietvert atkārtotas 
ieceļošanas aizliegumu uz laiku, ne ilgāku 
par 5 gadiem.
Šādiem rīkojumiem sniedz pamatojumu, un 
attiecībā uz tiem var iesniegt pārsūdzību. 

Or. fr
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Pamatojums

Komisijas piedāvātais šī panta formulējums neatbilst proporcionalitātes principam, jo tas 
sniegts attiecībā uz sistemātisku aizliegumu. Grozījums ierobežo darbības jomu, lai 
nodrošinātu, ka izraidīšanas rīkojumiem tiek sniegti pamatojumi, un lai ļautu iesniegt 
efektīvas pārsūdzības.

Grozījumu iesniedza Jeanine Hennis-Plasschaert

Grozījums Nr. 149
9. panta 1. punkta 1. daļa

1. Izraidīšanas rīkojumos ir ietverts
atkārtotas ieceļošanas aizliegums uz laiku, 
ne ilgāku par 5 gadiem.

1. Izraidīšanas rīkojumos var ietvert
atkārtotas ieceļošanas aizliegumu uz laiku, 
ne ilgāku par 5 gadiem.

Or. en

Grozījumu iesniedza Jean Lambert

Grozījums Nr. 150
9. panta 1. punkta 1. daļa

1. Izraidīšanas rīkojumos ir ietverts
atkārtotas ieceļošanas aizliegums uz laiku, 
ne ilgāku par 5 gadiem.

1. Izraidīšanas rīkojumos var ietvert
atkārtotas ieceļošanas aizliegumu uz laiku, 
ne ilgāku par 5 gadiem. 

Or. en

Pamatojums

Izraidīšanas rīkojumos, kā arī atgriešanās lēmumos var ietvert atkārtotas ieceļošanas 
aizliegumu, bet to nekad nedara automātiski.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 151
9. panta 1. punkts

1. Izraidīšanas rīkojumos ir ietverts
atkārtotas ieceļošanas aizliegums uz laiku, 
ne ilgāku par 5 gadiem.
Atgriešanās lēmumos var ietvert šādu 

1. Izraidīšanas rīkojumos var ietvert
atkārtotas ieceļošanas aizliegumu uz laiku, 
ne ilgāku par 5 gadiem, vai līdz laikam, kad 
trešās valsts pilsonis spēj pierādīt, ka viņam 
ir iespēja saņemt legālas uzturēšanās 
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atkārtotas ieceļošanas aizliegumu. tiesības kādā ES dalībvalstī. Nekādā 
gadījumā atkārtotas ieceļošanas aizliegums 
nedrīkst apdraudēt vispārējas tiesības 
saņemt patvērumu vai cita veida humānu 
aizsardzību saskaņā ar starptautiskajām 
tiesībām. Atgriešanās lēmumos var ietvert 
šādu atkārtotas ieceļošanas aizliegumu, kas 
attiecas uz laika periodu, ilgāku par 
5 gadiem, vienīgi tad, ja pastāv 
apdraudējums sabiedriskajai kārtībai vai 
sabiedrības drošībai.

Or. it

Pamatojums

Nepieciešams precizējums. 

Grozījumu iesniedza Jean Lambert

Grozījums Nr. 152
9. panta 2. punkta 1. daļas d) apakšpunkts un 2. daļa

(d) apdraud sabiedrisko kārtību vai 
sabiedrības drošību.

(d) rada pierādītus draudus sabiedriskajai 
kārtībai vai sabiedrības drošībai.

Atkārtotas ieceļošanas aizliegumu var izdot 
uz laiku, ilgāku par 5 gadiem, ja attiecīgais 
trešās valsts pilsonis rada nopietnus 
draudus sabiedriskajai kārtībai vai 
sabiedrības drošībai.

Atkārtotas ieceļošanas aizliegumu var izdot 
uz laiku, ilgāku par 5 gadiem, ja attiecīgais 
trešās valsts pilsonis rada pierādītus,
nopietnus draudus sabiedriskajai kārtībai 
vai sabiedrības drošībai.

Or. en

Pamatojums

Atkārtotas ieceļošanas aizliegums vienmēr ir jānosaka saistībā ar pierādītiem draudiem, 
nepieļaujot interpretāciju.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 153
9. panta 2. punkta d) apakšpunkts un 2. daļa

(d) apdraud sabiedrisko kārtību vai (d) apdraud sabiedrisko kārtību vai 
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sabiedrības drošību. sabiedrības drošību. 
Atkārtotas ieceļošanas aizliegumu var izdot 
uz laiku, ilgāku par 5 gadiem, ja attiecīgais 
trešās valsts pilsonis rada nopietnus draudus 
sabiedriskajai kārtībai vai sabiedrības 
drošībai.

Atkārtotas ieceļošanas aizliegumu var izdot 
uz laiku, ilgāku par 5 gadiem, vienīgi tad, ja 
attiecīgais trešās valsts pilsonis rada 
nopietnus draudus sabiedriskajai kārtībai vai 
sabiedrības drošībai.

Or. it

Pamatojums

Nepieciešams precizējums. 

Grozījumu iesniedza Mihael Brejc

Grozījums Nr. 154
9. panta 3. punkts

3. Atkārtotas ieceļošanas aizliegumu var 
atcelt, jo īpaši gadījumos, kad attiecīgais 
trešās valsts pilsonis:
(a) ir pirmo reizi saņēmis atgriešanās 
lēmumu vai izraidīšanas rīkojumu;
(b) ir pieteicies dalībvalsts konsulārajai 
pārstāvniecībai;
(c) ir atlīdzinājis visas savas iepriekšējās 
atgriešanās procedūras izmaksas.

svītrots

Or. sl

Pamatojums

Atkārtotas ieceļošanas aizlieguma atcelšanas iespēja ir jāskata katrā atsevišķā gadījumā, un 
to nekad nevajadzētu ietekmēt iespējamai izdevumu atlīdzināšanai par šo pasākumu, jo tas 
vienkārši mudinātu nelegālo robežu šķērsošanas organizētājus prasīt lielāku samaksu no 
trešo valstu pilsoņiem par nelegālu robežas šķērsošanas, ar ko tad viņi varētu nopirkt jebkuru 
ieceļošanas aizliegumu no šo pasākumu organizētājiem. Tas vienīgi palielinātu trešo valstu 
pilsoņu izmantošanu. 

Grozījumu iesniedza Edith Mastenbroek

Grozījums Nr. 155
9. panta 3. punkts
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Atkārtotas ieceļošanas aizliegumu var atcelt,
jo īpaši gadījumos, kad attiecīgais trešās 
valsts pilsonis:

Atkārtotas ieceļošanas aizliegumu var atcelt 
jebkurā laikā, kad bēglis lūdz patvērumu, 
uzturēšanās atļauju vai pārvietošanu.

(a) ir pirmo reizi saņēmis atgriešanās 
lēmumu vai izraidīšanas rīkojumu;

(b) ir pieteicies dalībvalsts konsulārajai 
pārstāvniecībai;

(c) ir atlīdzinājis visas savas iepriekšējās 
atgriešanās procedūras izmaksas.

Or. en

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 156
9. panta 3. punkta ievaddaļa

3. Atkārtotas ieceļošanas aizliegumu var 
atcelt, jo īpaši gadījumos, kad attiecīgais 
trešās valsts pilsonis:

3. Atkārtotas ieceļošanas aizliegumu var 
atcelt jebkurā laikā, jo īpaši gadījumos, kad 
attiecīgais trešās valsts pilsonis:

Or. fr

Pamatojums

Skaidri sasaistot atkārtotas ieceļošanas aizliegumu ar atgriešanās procedūras izmaksu 
atlīdzināšanu, varētu rasties nepamatota pozitīva diskriminācija vairāk pārtikušu personu vai 
pat turīgu kontrabandistu tīklu labā.
Ir jābūt iespējai pieprasīt atkārtotas ieceļošanas aizlieguma atcelšanu robežpunktos un 
ārvalstīs esošajos konsulātos, kā arī ņemt vērā personas apstākļu attīstību viņa vai viņas 
atgriešanās valstī.

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 157
9. panta 3. punkta ba) apakšpunkts (jauns)

(ba) kad šī pilsoņa dzīvība ir apdraudēta to 
izmaiņu dēļ, kas skārušas viņa vai viņas 
atgriešanās valsti un kas saistītas ar 
vajāšanas risku;
dalībvalsts pieņemtajam atcelšanas 
lēmumam jābūt efektīvam visā Eiropas 
Savienībā.
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Or. fr

Pamatojums

Skaidri sasaistot atkārtotas ieceļošanas aizliegumu ar atgriešanās procedūras izmaksu 
atlīdzināšanu, varētu rasties nepamatota pozitīva diskriminācija vairāk pārtikušu personu vai 
pat turīgu kontrabandistu tīklu labā.
Ir jābūt iespējai pieprasīt atkārtotas ieceļošanas aizlieguma atcelšanu robežpunktos un 
ārvalstīs esošajos konsulātos, kā arī ņemt vērā personas apstākļu attīstību viņa vai viņas 
atgriešanās valstī.

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 158
9. panta 3. punkta c) apakšpunkts

(c) ir atlīdzinājis visas savas iepriekšējās 
atgriešanās procedūras izmaksas.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Skaidri sasaistot atkārtotas ieceļošanas aizliegumu ar atgriešanās procedūras izmaksu 
atlīdzināšanu, varētu rasties nepamatota pozitīva diskriminācija vairāk pārtikušu personu vai 
pat turīgu kontrabandistu tīklu labā.
Ir jābūt iespējai pieprasīt atkārtotas ieceļošanas aizlieguma atcelšanu robežpunktos un 
ārvalstīs esošajos konsulātos, kā arī ņemt vērā personas apstākļu attīstību viņa vai viņas 
atgriešanās valstī.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 159
9. panta 3. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

(ca) pēc politiskām/ekonomiskām 
izmaiņām savā izcelsmes valstī laikā, kamēr 
darbojas aizliegums, var būt tiesīgs saņemt 
starptautisko aizsardzību.

Or. it
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Grozījumu iesniedza Jean Lambert

Grozījums Nr. 160
9. panta 3. punkta 2. daļa (jauns)

Atkārtotas ieceļošanas aizliegumu var 
atcelt arī tad, ja pastāv citi pozitīvi iemesli 
šādai atcelšanai.

Or. en

Pamatojums

Vienmēr ir jāpieļauj atcelšanas iespējamība, ja notiek pozitīvas izmaiņas trešās valsts pilsoņa 
situācijā, kas attiecas uz atkārtotu ieceļošanu Eiropas Savienībā.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 161
9. panta 4. punkts

4. Attiecīgos atsevišķos gadījumos atkārtotas 
ieceļošanas aizlieguma darbību var apturēt 
izņēmuma kārtā un uz laiku.

4. Attiecīgos atsevišķos gadījumos atkārtotas 
ieceļošanas aizlieguma darbību var apturēt,
ja vairs netiek apdraudēta sabiedriskā 
kārtība vai sabiedrības drošība.

Or. it

Pamatojums

Formulējums grozīts nolūkā panākt lielāku atbilstību direktīvas mērķiem.

Grozījumu iesniedza Jean Lambert

Grozījums Nr. 162
9. panta 4. punkts

4. Attiecīgos atsevišķos gadījumos atkārtotas 
ieceļošanas aizlieguma darbību var apturēt 
izņēmuma kārtā un uz laiku.

4. Attiecīgos atsevišķos gadījumos atkārtotas 
ieceļošanas aizlieguma darbību var apturēt 
vai pilnībā atcelt izņēmuma kārtā un uz 
laiku. 

Or. en
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Pamatojums

Ir jānosaka iespēja pilnībā atcelt atkārtotas ieceļošanas aizliegumu.

Grozījumu iesniedza Edith Mastenbroek

Grozījums Nr. 163
9. panta 5. punkts

5. Šā panta 1. līdz 4. punktu piemēro, 
neierobežojot tiesības pieprasīt patvērumu 
kādā no dalībvalstīm.

5. Šā panta 1. līdz 4. punktu piemēro, 
neierobežojot tiesības pieprasīt patvērumu 
vai pieteikties uzturēšanās atļaujas 
saņemšanai kādā no dalībvalstīm. To, ka uz 
trešās valsts pilsoni attiecas atkārtotas 
ieceļošanas aizliegums, neņem vērā viņa 
vai viņas patvēruma vai uzturēšanās 
atļaujas pieteikumā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 164
9. panta 5. punkts

5. Šā panta 1. līdz 4. punktu piemēro, 
neierobežojot tiesības pieprasīt patvērumu 
kādā no dalībvalstīm.

5. Šā panta 1. līdz 4. punktu piemēro, 
neierobežojot tiesības pieprasīt patvērumu 
vai starptautisku aizsardzību kādā no 
dalībvalstīm.

Or. it

Pamatojums

Formulējums grozīts nolūkā panākt lielāku atbilstību direktīvas mērķiem.

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 165
10. panta 1. punkts

1. Ja dalībvalstis izmanto piespiedu 
līdzekļus, lai veiktu tāda trešās valsts pilsoņa 

1. Ja dalībvalstīm ārkārtas gadījumā ir 
jāizmanto piespiedu līdzekļi, lai veiktu tāda 
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izraidīšanu, kas pretojas izraidīšanai, minētie 
līdzekļi ir proporcionāli un nepārsniedz 
saprātīgi nepieciešamu spēku. Tos piemēro 
saskaņā ar pamattiesībām, pienācīgi 
ievērojot attiecīgā trešās valsts pilsoņa cieņu.

trešās valsts pilsoņa izraidīšanu, kas pretojas 
izraidīšanai, minētie līdzekļi ir proporcionāli 
un nepārsniedz saprātīgi nepieciešamu 
spēku. Izraidīšanas procedūrā iesaistītā 
trešā valsts pilsoņa, kā arī šo procedūru 
īstenojošo drošības aģentu interesēs šādus 
piespiedu līdzekļus piemēro saskaņā ar 
pamattiesībām, pienācīgi ievērojot attiecīgā 
trešās valsts pilsoņa cieņu, kā arī 
20 pamatnostādnes par atgriešanos, kuras 
pieņēma Eiropas Padomes Ministru 
komiteja 2004. gada 20.–24. oktobrī.

Or. fr

Pamatojums

Spēka pielietošana nekādā gadījumā nedrīkst būt sistemātiska. Turklāt, ja izraidīšanas laikā 
regulāri notiek nopietni cilvēktiesību pārkāpumi, ir jāievieš saistošs Eiropas Rīcības kodekss 
par spēka pielietošanu par izraidīšanu atbildīgajās iestādēs, pamatojoties gan uz ANO, gan 
Eiropas Padomes dokumentiem.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 166
10. panta 1. punkts

1. Ja dalībvalstis izmanto piespiedu 
līdzekļus, lai veiktu tāda trešās valsts pilsoņa 
izraidīšanu, kas pretojas izraidīšanai, minētie 
līdzekļi ir proporcionāli un nepārsniedz 
saprātīgi nepieciešamu spēku. Tos piemēro 
saskaņā ar pamattiesībām, pienācīgi 
ievērojot attiecīgā trešās valsts pilsoņa cieņu. 

1. Ja dalībvalstis izmanto piespiedu 
līdzekļus, lai veiktu tāda trešās valsts pilsoņa 
izraidīšanu, kas pretojas izraidīšanai, minētie 
līdzekļi ir proporcionāli un nekad neietver 
spēka pielietošanu. Tos piemēro saskaņā ar 
pamattiesībām, pienācīgi ievērojot attiecīgā 
trešās valsts pilsoņa cieņu, kuru visos 
gadījumos saprātīgā laika periodā pienācīgi 
informē par izraidīšanas procedūrām, 
pasākumiem, maršrutu un galamērķi.

Or. it

Pamatojums

Formulējums grozīts nolūkā panākt lielāku atbilstību direktīvas mērķiem.
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Grozījumu iesniedza Jeanine Hennis-Plasschaert

Grozījums Nr. 167
10. panta 1. punkts

1. Ja dalībvalstis izmanto piespiedu 
līdzekļus, lai veiktu tāda trešās valsts pilsoņa 
izraidīšanu, kas pretojas izraidīšanai, minētie 
līdzekļi ir proporcionāli un nepārsniedz 
saprātīgi nepieciešamu spēku. Tos piemēro 
saskaņā ar pamattiesībām, pienācīgi 
ievērojot attiecīgā trešās valsts pilsoņa cieņu.

1. Ja dalībvalstis izmanto piespiedu 
līdzekļus, lai veiktu tāda trešās valsts pilsoņa 
izraidīšanu, kas pretojas izraidīšanai, minētie 
līdzekļi ir proporcionāli un nepārsniedz 
saprātīgi nepieciešamu spēku. Tos piemēro 
saskaņā ar pamattiesībām, pienācīgi 
ievērojot attiecīgā trešās valsts pilsoņa cieņu. 
Piespiedu līdzekļi ir jāizmanto vienīgi 
ārkārtas gadījumā, un no tiem ir jāizvairās, 
ja notiek mazāk aizsargātu personu 
atgriešanās. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Jean Lambert
Grozījums Nr. 168
10. panta 1. punkts

1. Ja dalībvalstis izmanto piespiedu 
līdzekļus, lai veiktu tāda trešās valsts pilsoņa 
izraidīšanu, kas pretojas izraidīšanai, minētie 
līdzekļi ir proporcionāli un nepārsniedz 
saprātīgi nepieciešamu spēku. Tos piemēro 
saskaņā ar pamattiesībām, pienācīgi 
ievērojot attiecīgā trešās valsts pilsoņa cieņu.

1. Ja dalībvalstis izmanto piespiedu 
līdzekļus, lai veiktu tāda trešās valsts pilsoņa 
izraidīšanu, kas pretojas izraidīšanai, minētie 
līdzekļi ir proporcionāli un nepārsniedz 
saprātīgi nepieciešamu spēku. Tos piemēro 
saskaņā ar pamattiesībām, pienācīgi 
ievērojot attiecīgā trešās valsts pilsoņa cieņu, 
un tiem jābūt pieejamiem, lai veiktu 
atsevišķu un neatkarīgu pārbaudi.

Or. en

Pamatojums

Spēka pielietošanas gadījumā atsevišķas un neatkarīgas pārbaudes jānosaka atsevišķi.

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 169
10. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Izraidīšanu veic vienīgi amatpersonas, 
kuras ir apmācītas šādu darbību veikšanai, 
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saskaņā ar skaidru tiesisko regulējumu, kas 
nodrošina detalizētu definīciju par 
līdzekļiem un apstākļiem, kādos var 
izmantot piespiedu līdzekļus. Šādi līdzekļi 
nekādā gadījumā neietver daļēju vai 
pilnīgu elpošanas ceļu nosprostošanu, kas 
var radīt nosmakšanu.

Or. fr

Pamatojums

Izraidīšanu īstenojošo amatpersonu, kā arī izraidāmo personu interesēs ir noteikt piemērotu 
apmācību un skaidrus noteikumus.

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 170
10. panta 1.b punkts (jauns)

1.b Saskaņā ar Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 19. pantu par 
pārvietošanas, izraidīšanas vai izdošanas 
gadījumiem, kā arī Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas 4. protokola 4. pantu, kurā ir 
aizliegta kopīga izraidīšana un jo īpaši 
attiecībā uz grupu lidojumu organizēšanu, 
dalībvalstīm ir jāpieņem vienots 
uzraudzības mehānisms, lai novērstu 
kopīgas izraidīšanas.

Or. fr

Pamatojums

Vienota mehānisma izveide nolūkā uzraudzīt izraidīšanu praktiski ietekmētu dalībvalstis, 
kuras ir deklarējušas savu vēlmi pildīt savas saistības saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību 
konvenciju attiecībā uz atgriešanās procedūru.

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan un Martine Roure

Grozījums Nr. 171
10. panta 1.c punkts (jauns)

1.c Dalībvalstis nodrošina, ka atgriešanās 
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procesā, īpaši izraidīšanā, piedalās 
nevalstiskās organizācijas (NVO).

Or. fr

Pamatojums

NVO klātbūtne atgriešanās procesa laikā ir apliecinājums dalībvalstu vēlmei nodrošināt to, 
ka izraidītās personas atgriežas, pienācīgi ievērojot attiecīgās personas cieņu un saskaņā ar 
attiecīgajām starptautiskajām konvencijām; šo organizāciju darbs ir būtisks, lai atbilstošāk 
noritētu procedūra un lai atbilstošāka būtu attieksme pret trešo valstu pilsoņiem, kuru 
problēmas NVO visvairāk apzinās un var palīdzēt tās risināt.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 172
10. panta 2. punkts

2. Īstenojot izraidīšanu, dalībvalstis ievēro 
kopīgās pamatnostādnes par drošības 
noteikumiem attiecībā uz kopīgu izraidīšanu 
pa gaisa ceļu, kuras pievienotas 
Lēmumam 2004/573/EK.

2. Īstenojot izraidīšanu, dalībvalstis ievēro 
kopīgās pamatnostādnes par drošības 
noteikumiem attiecībā uz kopīgu izraidīšanu 
pa gaisa ceļu, kuras pievienotas 
Lēmumam 2004/573/EK, kā arī izvairās no 
kopīgām izraidīšanām un procedūrām, kas 
šķietami tiek veiktas attiecībā uz atsevišķu 
personu izraidīšanu, bet patiesībā tiek 
piemērotas kopīgi.

Or. it

Pamatojums

Formulējums grozīts nolūkā panākt lielāku atbilstību direktīvas mērķiem.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 173
10. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Ja atgriešanās lēmumu pieņem ar 
mērķi nodrošināt un uzraudzīt izraidāmās 
personas sociālo un ekonomisko 
reintegrāciju tās izcelsmes valstī, Komisija 
izstrādā ad hoc sadarbības plānu, par kuru 
panāk vienošanos ar attiecīgo trešo valsti, 
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nodrošinot pienācīgu izraidāmās personas 
pamattiesību ievērošanu.

Or. it

Pamatojums

Lai ES atgriešanās politiku padarītu saturīgāku.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 174
11. panta 1. punkta 1. daļa

1. Atgriešanās lēmumus un izraidīšanas 
rīkojumus izdod rakstveidā.

1. Atgriešanās lēmumus un izraidīšanas 
rīkojumus izdod rakstveidā pieņemamā 
laika periodā pēc tiesu iestāžu pieņemta 
oficiāla lēmuma, visos gadījumos 
piedaloties likumīgajam pārstāvim, kurš 
pārstāv trešās valsts pilsoni. 

Or. it

Pamatojums

Lai ES atgriešanās politiku padarītu saturīgāku.

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan un Martine Roure

Grozījums Nr. 175
11. panta 1. punkts

1. Atgriešanās lēmumus un izraidīšanas 
rīkojumus izdod rakstveidā.

1. Atgriešanās lēmumus un izraidīšanas 
rīkojumus izdod rakstveidā valodā, kuru 
saprot trešās valsts pilsonis.

Dalībvalstis nodrošina, ka lēmumā un/vai 
rīkojumā tiek minēti faktiskie un juridiskie 
iemesli un ka attiecīgais trešās valsts pilsonis 
tiek rakstveidā informēts par pieejamajiem 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

Dalībvalstis nodrošina, ka lēmumā un/vai 
rīkojumā tiek minēti faktiskie un juridiskie 
iemesli un ka attiecīgais trešās valsts pilsonis 
tiek rakstveidā informēts par pieejamajiem 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

Or. fr
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Pamatojums

Lai procedūra noritētu atbilstīgi, ir svarīgi, lai persona, uz kuru attiecas atgriešanās lēmums 
vai izraidīšanas rīkojums, spēj saprast attiecībā uz sevi pieņemto lēmumu. (Pārējā 
pamatojuma daļa neattiecas uz versiju angļu valodā .)

Grozījumu iesniedza Edith Mastenbroek

Grozījums Nr. 176
11. panta 1. punkta pirmais teikums

1. Atgriešanās lēmumus un izraidīšanas 
rīkojumus izdod rakstveidā. 

1. Atgriešanās lēmumus, izraidīšanas 
rīkojumus un atkārtotas ieceļošanas 
aizliegumus izdod rakstveidā tajā valodā, 
kuru saprot attiecīgais trešās valsts pilsonis. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Jean Lambert
Grozījums Nr. 177
11. panta 1. punkts

1. Atgriešanās lēmumus un izraidīšanas 
rīkojumus izdod rakstveidā. 

1. Atgriešanās lēmumus un izraidīšanas 
rīkojumus izdod un izsniedz rakstveidā tajā 
valodā, kuru pārzina persona, uz kuru 
attiecas lēmums vai rīkojums.

Or. en

Pamatojums

Tas ir neizbēgami, ka atgriešanās lēmumus un izraidīšanas rīkojumus ar nopietnām sekām 
attiecīgajai personai izdod tajā valodā, kuru šī persona saprot. 

Grozījumu iesniedza Jean Lambert

Grozījums Nr. 178
11. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis pēc pieprasījuma nodrošina 
rakstisku vai mutisku tulkojumu 
galvenajām atgriešanās lēmuma un/vai 
izraidīšanas rīkojuma sastāvdaļām valodā, 

svītrots
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kuru, paredzams, trešās dalībvalsts 
pilsonim vajadzētu saprast.

Or. en

Pamatojums

Veicot izmaiņas 11. panta 1. punktā, 2. punkts kļūst lieks.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 179
11. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis pēc pieprasījuma nodrošina 
rakstisku vai mutisku tulkojumu galvenajām
atgriešanās lēmuma un/vai izraidīšanas 
rīkojuma sastāvdaļām valodā, kuru, 
paredzams, trešās dalībvalsts pilsonim
vajadzētu saprast.

2. Dalībvalstis pēc pieprasījuma nodrošina 
rakstisku vai mutisku tulkojumu atgriešanās 
lēmumam un/vai izraidīšanas rīkojumam
valodā, kuru trešās dalībvalsts pilsonis un 
viņa vai viņas likumīgais pārstāvis spēj 
saprast.

Or. it

Pamatojums

Šīs garantijas ir vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka tiesvedība notiek taisnīgā veidā.

Grozījumu iesniedza Edith Mastenbroek

Grozījums Nr. 180
11. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis pēc pieprasījuma nodrošina 
rakstisku vai mutisku tulkojumu galvenajām
atgriešanās lēmuma un/vai izraidīšanas 
rīkojuma sastāvdaļām valodā, kuru, 
paredzams, trešās dalībvalsts pilsonim 
vajadzētu saprast.

2. Dalībvalstis nodrošina rakstisku vai 
mutisku tulkojumu atgriešanās lēmumam, 
izraidīšanas rīkojumam un/vai atkārtotas 
ieceļošanas aizliegumam valodā, kuru trešās 
dalībvalsts pilsonis saprot.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 181
11. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis pēc pieprasījuma nodrošina 
rakstisku vai mutisku tulkojumu galvenajām 
atgriešanās lēmuma un/vai izraidīšanas 
rīkojuma sastāvdaļām valodā, kuru, 
paredzams, trešās dalībvalsts pilsonim 
vajadzētu saprast.

2. Dalībvalstis nodrošina rakstisku vai 
mutisku tulkojumu galvenajām atgriešanās 
lēmuma un/vai izraidīšanas rīkojuma 
sastāvdaļām valodā, kuru trešās dalībvalsts 
pilsonis saprot.

Or. fr

Pamatojums

Galvenajām atgriešanās lēmuma un izraidīšanas rīkojuma sastāvdaļām sistemātiski, nevis 
tikai pēc pieprasījuma, ir jānodrošina rakstisks vai mutisks tulkojums; tas ir būtiski, lai 
nodrošinātu, ka jebkura pārsūdzība ir efektīva un ka trešās valsts pilsonis tiek pilnībā 
informēts par attiecībā uz viņu pieņemtā lēmuma pamatojumiem un procedūrām, kas izriet no 
šī lēmuma.

Grozījumu iesniedza Jeanine-Hennis-Plasschaert

Grozījums Nr. 182
11. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis pēc pieprasījuma nodrošina 
rakstisku vai mutisku tulkojumu galvenajām 
atgriešanās lēmuma un/vai izraidīšanas 
rīkojuma sastāvdaļām valodā, kuru, 
paredzams, trešās dalībvalsts pilsonim 
vajadzētu saprast.    

2. Dalībvalstis nodrošina rakstisku vai 
mutisku tulkojumu galvenajām atgriešanās 
lēmuma un/vai izraidīšanas rīkojuma 
sastāvdaļām valodā, kuru, paredzams, trešās 
dalībvalsts pilsonim vajadzētu saprast.

Or. en

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 183
12. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecīgajam 
trešās valsts pilsonim ir tiesības uz efektīvu 
tiesiskās aizsardzības līdzekli tiesā vai 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecīgajam 
trešās valsts pilsonim ir tiesības uz efektīvu 
tiesiskās aizsardzības līdzekli tiesā vai 
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tribunālā, lai pārsūdzētu vai lūgtu izskatīt 
atgriešanās lēmumu un/vai izraidīšanas 
rīkojumu.

tribunālā, lai pārsūdzētu vai lūgtu izskatīt 
atgriešanās lēmumu, izraidīšanas rīkojumu, 
lēmumu par ilgstošu ieslodzījumu vai 
atkārtotas ieceļošanas aizliegumu.

Or. fr

Pamatojums

Jebkurai ieslodzījumā turētai personai jāļauj iesniegt pārsūdzību, uz kuru pamatojoties tiesai 
ir jānosaka, vai šīs personas ieslodzījums ir likumīgs, un jāizdod rīkojums par šīs personas 
atbrīvošanu, ja šis ieslodzījums ir nelikumīgs.
Līdzīgā veidā ir jābūt iespējai iesniegt pārsūdzību par atkārtotas ieceļošanas aizliegumu, jo 
tam var būt dramatiskas sekas.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 184
12. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecīgajam
trešās valsts pilsonim ir tiesības uz efektīvu 
tiesiskās aizsardzības līdzekli tiesā vai 
tribunālā, lai pārsūdzētu vai lūgtu izskatīt 
atgriešanās lēmumu un/vai izraidīšanas 
rīkojumu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visiem 
attiecīgajiem trešo valstu pilsoņiem ir 
tiesības uz efektīvu tiesiskās aizsardzības 
līdzekli tiesā vai tribunālā, lai pārsūdzētu vai 
lūgtu izskatīt atgriešanās lēmumu un/vai 
izraidīšanas rīkojumu.

Or. it

Pamatojums

Labāks formulējums.

Grozījumu iesniedza Jean Lambert

Grozījums Nr. 185
12. panta 2. punkts

2. Tiesiskās aizsardzības līdzeklis ir ar 
atliekošu efektu vai ietver trešās valsts 
pilsoņa tiesības pieprasīt atgriešanās 
lēmuma vai izraidīšanas rīkojuma izpildes 
atlikšanu; tādā gadījumā atgriešanās 
lēmuma vai izraidīšanas rīkojuma izpilde 
tiek atlikta, līdz tas tiek apstiprināts vai uz 
to vairs neattiecas aizsardzības līdzeklis ar 

2. Tiesiskās aizsardzības līdzeklis ir ar 
atliekošu efektu.
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atliekošu efektu.

Or. en

Pamatojums

Tiesiskās aizsardzības līdzeklis ir ar atliekošu efektu, lai ierobežotu atgriešanās rīkojuma 
negatīvās sekas un papildu izmaksas, ja tas tiek atcelts.

Grozījumu iesniedza Mihael Brejc

Grozījums Nr. 186
12. panta 2. punkts

2. Tiesiskās aizsardzības līdzeklis ir ar 
atliekošu efektu vai ietver trešās valsts 
pilsoņa tiesības pieprasīt atgriešanās lēmuma 
vai izraidīšanas rīkojuma izpildes atlikšanu; 
tādā gadījumā atgriešanās lēmuma vai 
izraidīšanas rīkojuma izpilde tiek atlikta, līdz 
tas tiek apstiprināts vai uz to vairs neattiecas 
aizsardzības līdzeklis ar atliekošu efektu.

2. Pārsūdzības procedūra trešo valstu 
pilsoņiem saskaņā ar šīs direktīvas 6. pantu
ir ar atliekošu efektu vai ietver trešās valsts 
pilsoņa tiesības pieprasīt atgriešanās lēmuma 
vai izraidīšanas rīkojuma izpildes atlikšanu; 
tādā gadījumā atgriešanās lēmuma vai 
izraidīšanas rīkojuma izpilde tiek atlikta, līdz 
tas tiek apstiprināts vai uz to vairs neattiecas 
aizsardzības līdzeklis ar atliekošu efektu.

Or. sl

Pamatojums

12. panta grozījumi ir saskaņā ar 6. un 7. panta grozījumiem. Ir jāņem vērā ES tiesību aktu 
konsekvence. Šengenas Robežu kodeksa 13. pantā ir paredzēts ieceļošanas atteikums, un tas 
nosaka, ka pārsūdzības procedūra neaptur ieceļošanas atteikuma izpildi. Tas nozīmē to, ka 
trešās valsts pilsonim, kurš neatbilst ieceļošanas nosacījumiem un uzturas dalībvalsts 
teritorijā, nav tiesības ieceļot un ar viņa pārsūdzību nevar atlikt procedūras izpildi. Saskaņā 
ar 12. panta 2. punkta piedāvāto tekstu trešo valstu pilsoņi, kuri nelegāli ieceļo valstī, 
neatbilst ieceļošanas nosacījumiem un uzturas dalībvalsts teritorijā, iesniedzot pārsūdzību, 
spētu atlikt izraidīšanas procedūru. Runājot juridisko terminos, tas ietver to pašu trešo valstu 
pilsoņu kategoriju, kuri neatbilst ieceļošanas nosacījumiem, bet uzturas valsts teritorijā, 
tomēr viņu procedūras būtu pilnībā atšķirīgas. Turklāt šis priekšlikums veicinātu nelegālu 
robežu šķērsošanu, jo tādējādi viņiem tiktu piešķirtas lielākas tiesības un attiecīgi būtu lielāka 
iespēja ļaunprātīgi izmantot procedūras nolūkā nelegāli ieceļot galamērķa valstī.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 187
12. panta 2. punkts
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2. Tiesiskās aizsardzības līdzeklis ir ar 
atliekošu efektu vai ietver trešās valsts 
pilsoņa tiesības pieprasīt atgriešanās 
lēmuma vai izraidīšanas rīkojuma izpildes 
atlikšanu; tādā gadījumā atgriešanās lēmuma 
vai izraidīšanas rīkojuma izpilde tiek atlikta, 
līdz tas tiek apstiprināts vai uz to vairs 
neattiecas aizsardzības līdzeklis ar atliekošu 
efektu.

2. Tiesiskās aizsardzības līdzeklis rada 
tūlītēju atgriešanās lēmuma vai izraidīšanas 
rīkojuma izpildes atlikšanu; tādā gadījumā 
atgriešanās lēmuma vai izraidīšanas 
rīkojuma izpilde tiek atlikta, līdz tas tiek 
apstiprināts vai uz to vairs neattiecas 
aizsardzības līdzeklis ar atliekošu efektu. 

Or. it

Pamatojums

Labāks formulējums.

Grozījumu iesniedza Jean Lambert

Grozījums Nr. 188
12. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Rīkojumos par pagaidu apcietinājumu 
jānosaka faktu un tiesību aktu 
pamatojums, un šis dokuments ir jāizdod 
atsevišķi no atgriešanās vai izraidīšanas 
lēmuma.

Or. en

Pamatojums

Šī ir vispārēja norma valsts administratīvajās tiesībās, un tas novērš patvaļīgu rīkojumu 
izdošanu un automātisku dokumentu izsniegšanu.

Grozījumu iesniedza Mihael Brejc

Grozījums Nr. 189
12. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Pārsūdzības procedūra trešo valstu 
pilsoņiem saskaņā ar šīs direktīvas 7. pantu 
neaptur izraidīšanas lēmuma īstenošanu.

Or. sl



AM\630827LV.doc PE 378.672v01-00 67/85 AM\

 Ārējais tulkojums LV

Pamatojums

12. panta grozījumi ir saskaņā ar 6. un 7. panta grozījumiem. Ir jāņem vērā ES tiesību aktu 
konsekvence. Šengenas Robežu kodeksa 13. pantā ir paredzēts ieceļošanas atteikums, un tas 
nosaka, ka pārsūdzības procedūra neaptur ieceļošanas atteikuma izpildi. Tas nozīmē to, ka 
trešās valsts pilsonim, kurš neatbilst ieceļošanas nosacījumiem un uzturas dalībvalsts 
teritorijā, nav tiesības ieceļot un ar viņa pārsūdzību nevar atlikt procedūras izpildi. Saskaņā 
ar 12. panta 2. punkta piedāvāto tekstu trešo valstu pilsoņi, kuri nelegāli ieceļo valstī, 
neatbilst ieceļošanas nosacījumiem un uzturas dalībvalsts teritorijā, iesniedzot pārsūdzību, 
spētu atlikt izraidīšanas procedūru. Runājot juridisko terminos, tas ietver to pašu trešo valstu
pilsoņu kategoriju, kuri neatbilst ieceļošanas nosacījumiem, bet uzturas valsts teritorijā, 
tomēr viņu procedūras būtu pilnībā atšķirīgas. Turklāt šis priekšlikums veicinātu nelegālu 
robežu šķērsošanu, jo tādējādi viņiem tiktu piešķirtas lielākas tiesības. 

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 190
12. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecīgajam 
trešās valsts pilsonim ir iespēja saņemt 
juridiskas konsultācijas, pārstāvību un, ja 
nepieciešams, palīdzību saistībā ar valodu. 
Juridiskā palīdzība ir pieejama, kam nav 
pietiekamu līdzekļu, ciktāl šī palīdzība ir 
nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu 
tiesiskuma īstenošanu.

3. Dalībvalstis noteikti nodrošina, ka tiek 
īstenotas visas nepieciešamās procedūras
attiecīgajam trešās valsts pilsonim, lai radītu 
viņam iespēju saņemt juridiskas 
konsultācijas, pārstāvību un, ja 
nepieciešams, palīdzību saistībā ar valodu. 
Juridiskā palīdzība ir pieejama tiem, kam 
nav pietiekamu līdzekļu.

Or. it

Pamatojums

Labāks formulējums.

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 191
12. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecīgajam 
trešās valsts pilsonim ir iespēja saņemt 
juridiskas konsultācijas, pārstāvību un, ja 
nepieciešams, palīdzību saistībā ar valodu. 
Juridiskā palīdzība ir pieejama, kam nav 
pietiekamu līdzekļu, ciktāl šī palīdzība ir 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecīgajam 
trešās valsts pilsonim ir iespēja saņemt 
juridiskas konsultācijas, pārstāvību un
palīdzību saistībā ar valodu. Juridiskā 
palīdzība ir pieejama tiem, kam nav 
pietiekamu līdzekļu.
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nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu 
tiesiskuma īstenošanu.

Or. fr

Pamatojums

Cilvēkiem, kam nav pietiekamu līdzekļu, ir jāpiešķir atbalsts, lai segtu juridiskās palīdzības 
izmaksas, neatkarīgi no pieņemamības varbūtības. Šāda finansiāla atbalsta nepieciešamību 
nevar nopietni izvērtēt, ņemot vērā visus ārkārtas izdevumus procedūras laikā. Tādējādi 
personai, kurai nav līdzekļu, automātiski ir jādod tiesības saņemt juridisku palīdzību.

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 192
12. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Dalībvalstis nokārto to trešo valstu 
pilsoņu reintegrāciju, kuru pārsūdzība ir 
akceptēta.

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu pārsūdzību efektivitāti, neskatoties uz to neatliekamo raksturu, ir svarīgi 
nodrošināt, ka personas, kuru pārsūdzības attiecībā uz izraidīšanas rīkojumiem ir 
rezultatīvas, var repatriēties uz attiecīgo dalībvalsti, pienācīgi ievērojot nerepatriēšanas 
principu.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 193
13. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina, ka uzturēšanās 
apstākļi trešo valstu pilsoņiem, attiecībā uz 
kuriem atgriešanās lēmuma izpilde ir atlikta 
vai kuri nevar atgriezties to iemeslu dēļ, kas 
minēti šīs direktīvas 8. pantā, nav mazāk 
labvēlīgi par tiem, kas noteikti 
Direktīvas 2003/9/EK 7. līdz10., 15. un 
17. līdz 20. pantā.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka uzturēšanās 
apstākļi trešo valstu pilsoņiem, attiecībā uz 
kuriem atgriešanās lēmuma izpilde ir atlikta 
vai kuri nevar atgriezties to iemeslu dēļ, kas 
minēti šīs direktīvas 8. pantā, nav mazāk 
labvēlīgi par tiem, kas noteikti 
Direktīvas 2003/9/EK 7. līdz10., 15. un 
17. līdz 20. pantā; šādi apstākļi var neietvert 
pārvietošanās brīvības atņemšanu vai 
administratīvu ieslodzījumu.
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Or. it

Grozījumu iesniedza Jeanine Hennis-Plasschaert

Grozījums Nr. 194
13. panta 1. punkts

Dalībvalstis nodrošina, ka uzturēšanās 
apstākļi trešo valstu pilsoņiem, attiecībā uz 
kuriem atgriešanās lēmuma izpilde ir atlikta 
vai kuri nevar atgriezties to iemeslu dēļ, kas 
minēti šīs direktīvas 8. pantā, nav mazāk 
labvēlīgi par tiem, kas noteikti 
Direktīvas 2003/9/EK 7. līdz10., 15. un 
17. līdz 20. pantā.

Dalībvalstis nodrošina, ka uzturēšanās 
apstākļi trešo valstu pilsoņiem, attiecībā uz 
kuriem atgriešanās lēmuma izpilde ir atlikta 
vai kuri nevar atgriezties to iemeslu dēļ, kas 
minēti šīs direktīvas 8. pantā, nav mazāk 
labvēlīgi par tiem, kas noteikti 
Direktīvas 2003/9/EK 7. līdz10., 15. un 
17. līdz 20. pantā. Tādus pašus apstākļus 
nodrošina trešo valstu pilsoņiem 
brīvprātīgai izbraukšanai paredzētajā laika 
posmā un tiem trešo valstu pilsoņiem, kuri 
gaida pārsūdzības tiesvedību.

Or. en

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 195
13. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina, ka uzturēšanās 
apstākļi trešo valstu pilsoņiem, attiecībā uz 
kuriem atgriešanās lēmuma izpilde ir atlikta 
vai kuri nevar atgriezties to iemeslu dēļ, kas 
minēti šīs direktīvas 8. pantā, nav mazāk 
labvēlīgi par tiem, kas noteikti 
Direktīvas 2003/9/EK 7. līdz10., 15. un 
17. līdz 20. pantā. 

(Neattiecas uz versiju angļu valodā.)

Or. fr

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 196
13. panta 2. punkts
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2. Dalībvalstis sniedz 1. punktā minētajām 
personām rakstisku apstiprinājumu, ka 
atgriešanās lēmuma izpilde ir atlikta uz 
noteiktu laiku vai ka izraidīšanas rīkojums 
noteiktu laiku netiks izpildīts.

2. Dalībvalstis sniedz 1. punktā minētajām 
personām rakstisku apstiprinājumu, ka 
atgriešanās lēmuma izpilde ir atlikta uz 
noteiktu laiku vai ka izraidīšanas rīkojums 
noteiktu laiku netiks izpildīts; to sniedz 
valodā, kuru attiecīgā persona un viņa vai 
viņas likumīgais pārstāvis spēj saprast.

Or. it

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 197
13. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis sniedz 1. punktā minētajām 
personām rakstisku apstiprinājumu, ka 
atgriešanās lēmuma izpilde ir atlikta uz 
noteiktu laiku vai ka izraidīšanas rīkojums 
noteiktu laiku netiks izpildīts.

2. Dalībvalstis sniedz 1. punktā minētajām 
personām rakstisku apstiprinājumu šīm 
personām saprotamā valodā, ka atgriešanās 
lēmuma izpilde ir atlikta uz noteiktu laiku 
vai ka izraidīšanas rīkojums noteiktu laiku 
netiks izpildīts.

Or. fr

Pamatojums

Tāds pats pamatojums kā 11. panta 1. punktam.

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 198
IV nodaļas virsraksts

PAGAIDU APCIETINĀJUMS
IZRAIDĪŠANAS NOLŪKĀ

IESLODZĪJUMS IZRAIDĪŠANAS 
NOLŪKĀ

Or. fr

Pamatojums

Tāds pats pamatojums kā grozījumam Nr. 1.
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Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 199
14. panta virsraksts

Pagaidu apcietinājums Ieslodzījums

Or. fr

Pamatojums

Tāds pats pamatojums kā grozījumam Nr. 1.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 200
14. pants

Pagaidu apcietinājums

1. Ja ir nopietns pamats uzskatīt, ka pastāv 
aizbēgšanas risks, un ja vājāku piespiedu 
līdzekļu, piemēram, regulāra reģistrēšanās 
attiecīgās iestādēs, finanšu garantijas 
depozīts, dokumentu iesniegšana, 
pienākums uzturēties noteiktā vietā vai citu 
līdzekļu izmantošana minētā riska 
novēršanai nebūtu pietiekama, dalībvalstis 
piemēro pagaidu apcietinājumu trešās 
valsts pilsonim, uz kuru attiecas vai 
attieksies izraidīšanas rīkojums vai 
atgriešanās lēmums. 

Trešo valstu pilsoņiem, tāpat kā Kopienas 
pilsoņiem, nevar atņemt personisko brīvību 
vai izsniegt apcietinājuma spriedumu par 
administratīvu pārkāpumu. Trešo valstu 
pilsoņus var turēt pagaidu apcietinājumā 
vienīgi tad, ja attiecībā uz šīm personām 
notiek tiesvedība par pārkāpumiem, kas 
veikti Eiropas Savienības teritorijā, un 
vienīgi ar tādām pašām juridiskām un 
procesuālajām garantijām, kādas ir 
noteiktas ES pilsoņiem.

2. Rīkojumus par pagaidu apcietinājumu 
izdod tiesu iestādes. Steidzamos gadījumos 
tos var izdot pārvaldes iestādes; tādā 
gadījumā tiesu iestādes 72 stundu laikā no 
pagaidu apcietinājuma sākuma apstiprina 
rīkojumu par pagaidu apcietinājumu. 
3. Tiesu iestādēm vismaz reizi mēnesī ir 
jāpārskata rīkojumi par pagaidu 
apcietinājumu.
4. Tiesu iestādes var pagarināt 
apcietinājumu uz laiku, ne ilgāku par 
sešiem mēnešiem.

Or. it
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Pamatojums

Patlaban trešo valstu pilsoņi nesaņem tādas pašas juridiskās garantijas, kādas ir Kopienas 
pilsoņiem. Esošās atšķirības attieksmē ir jānovērš.

Grozījumu iesniedza Edith Mastenbroek

Grozījums Nr. 201
14. panta 1. punkts

1. Ja ir nopietns pamats uzskatīt, ka pastāv 
aizbēgšanas risks, un ja vājāku piespiedu 
līdzekļu, piemēram, regulāra reģistrēšanās 
attiecīgās iestādēs, finanšu garantijas 
depozīts, dokumentu iesniegšana, pienākums 
uzturēties noteiktā vietā vai citu līdzekļu 
izmantošana minētā riska novēršanai nebūtu 
pietiekama, dalībvalstis piemēro pagaidu 
apcietinājumu trešās valsts pilsonim, uz 
kuru attiecas vai attieksies izraidīšanas 
rīkojums vai atgriešanās lēmums. 

1. Dalībvalstis var ieslodzīt trešās valsts 
pilsoni ar nolūku izraidīt vienīgi tad, ja uz 
šo personu attiecas atgriešanās lēmums vai 
izraidīšanas rīkojums un ja kompetentai
administratīvai vai tiesu iestādei ir nopietns 
pamats uzskatīt, ka pastāv aizbēgšanas risks, 
un ja vājāku piespiedu līdzekļu, piemēram, 
regulāra reģistrēšanās attiecīgās iestādēs, 
finanšu garantijas depozīts, dokumentu 
iesniegšana, pienākums uzturēties noteiktā 
vietā vai citu līdzekļu izmantošana minētā 
riska novēršanai nebūtu pietiekama. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 202
14. panta 1. punkts

1. Ja ir nopietns pamats uzskatīt, ka pastāv 
aizbēgšanas risks, un ja vājāku piespiedu 
līdzekļu, piemēram, regulāra reģistrēšanās 
attiecīgās iestādēs, finanšu garantijas 
depozīts, dokumentu iesniegšana, pienākums 
uzturēties noteiktā vietā vai citu līdzekļu 
izmantošana minētā riska novēršanai nebūtu 
pietiekama, dalībvalstis piemēro pagaidu 
apcietinājumu trešās valsts pilsonim, uz 
kuru attiecas vai attieksies izraidīšanas 
rīkojums vai atgriešanās lēmums.

1. Ja tiesu iestādei vai kompetentai 
administratīvai iestādei ir nopietns pamats 
uzskatīt, ka pastāv aizbēgšanas risks, un ja 
vājāku piespiedu līdzekļu, piemēram, 
regulāra reģistrēšanās attiecīgās iestādēs, 
finanšu garantijas depozīts, dokumentu 
iesniegšana, pienākums uzturēties noteiktā 
vietā vai citu līdzekļu izmantošana minētā 
riska novēršanai nebūtu pietiekama, 
dalībvalstis var piemērot ieslodzījumu trešās 
valsts pilsonim, uz kuru attiecas izraidīšanas 
rīkojums vai atgriešanās lēmums.

Or. fr
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Pamatojums

Tāds pats pamatojums kā grozījumam Nr. 1.
Tā kā šis ir lēmums par brīvības atņemšanu kādai personai, ir svarīgi, lai to pieņemtu vienīgi 
tiesu iestāde vai kompetenta administratīva iestāde.

Grozījumu iesniedza Jeanine Hennis-Plasschaert

Grozījums Nr. 203
14. panta 1. punkts

1. Ja ir nopietns pamats uzskatīt, ka pastāv 
aizbēgšanas risks, un ja vājāku piespiedu 
līdzekļu, piemēram, regulāra reģistrēšanās 
attiecīgās iestādēs, finanšu garantijas 
depozīts, dokumentu iesniegšana, pienākums 
uzturēties noteiktā vietā vai citu līdzekļu 
izmantošana minētā riska novēršanai nebūtu 
pietiekama, dalībvalstis piemēro pagaidu 
apcietinājumu trešās valsts pilsonim, uz kuru 
attiecas vai attieksies izraidīšanas rīkojums 
vai atgriešanās lēmums.

1. Ja ir nopietns pamats uzskatīt, ka pastāv 
aizbēgšanas risks, un ja vājāku piespiedu 
līdzekļu, piemēram, regulāra reģistrēšanās 
attiecīgās iestādēs, finanšu garantijas 
depozīts, dokumentu iesniegšana, pienākums 
uzturēties noteiktā vietā vai citu līdzekļu 
izmantošana minētā riska novēršanai nebūtu 
pietiekama, dalībvalstis var piemērot
pagaidu apcietinājumu trešās valsts 
pilsonim, uz kuru attiecas izraidīšanas 
rīkojums vai atgriešanās lēmums.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm vienmēr jābūt iespējai neieslodzīt trešo valstu pilsoņus individuālu iemeslu dēļ. 
Turklāt, kamēr joprojām nav pieņemts galīgais lēmums par uzturēšanos, trešās valsts pilsoņa 
ieslodzīšana ir neatbilstīga un lieka rīcība.

Grozījumu iesniedza Mihael Brejc

Grozījums Nr. 204
14. panta 2. punkts

2. Rīkojumus par pagaidu apcietinājumu
izdod tiesu iestādes. Steidzamos gadījumos 
tos var izdot pārvaldes iestādes; tādā 
gadījumā tiesu iestādes 72 stundu laikā no 
pagaidu apcietinājuma sākuma apstiprina 
rīkojumu par pagaidu apcietinājumu.

2. Rīkojumus par pagaidu pārvietošanās 
ierobežošanu izdod tiesu vai 
administratīvās iestādes. Steidzamos 
gadījumos tos var izdot pārvaldes iestādes; 
tādā gadījumā tiesu iestādes 72 stundu laikā 
no pagaidu apcietinājuma sākuma apstiprina 
rīkojumu par pagaidu apcietinājumu. 
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Or. sl

Pamatojums

Atsauce uz pārvietošanās ierobežošanu bieži vien ir iekļauta valstu tiesību aktos, tomēr tas 
nav tas pats, kas apcietinājums. Pārvietošanās ierobežošanas nolūks ir nodrošināt noteikta 
pasākuma izpildi; tā nav „soda piespriešana”. Īstenojot to, kas paredzēts piedāvātajā tekstā, 
radīsies pārmērīgs administratīvais slogs, jo īpaši tiesu iestādēm, ja tām jāizdod rīkojumi par 
pārvietošanās ierobežošanu ikvienam trešās valsts pilsonim, attiecībā uz kuru šāds rīkojums 
tiek ierosināts. Pārsūdzības iespēja nodrošina pietiekamu tiesisko aizsardzību.

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 205
14. panta 2. punkts

2. Rīkojumus par pagaidu apcietinājumu
izdod tiesu iestādes. Steidzamos gadījumos 
tos var izdot pārvaldes iestādes; tādā 
gadījumā tiesu iestādes 72 stundu laikā no 
pagaidu apcietinājuma sākuma apstiprina 
rīkojumu par pagaidu apcietinājumu.

2. Rīkojumus par ieslodzījumu izdod tiesu 
iestādes. Steidzamos gadījumos tos var izdot 
pārvaldes iestādes; tādā gadījumā tiesu 
iestādes 48 stundu laikā no ieslodzījuma 
sākuma apstiprina rīkojumu par 
ieslodzījumu.

Or. fr

Pamatojums

Tāds pats pamatojums kā grozījumam Nr. 1.
Bez saziņas ar tiesu iestādi 72 stundas šķiet pārāk ilgs laiks, jo īpaši, ja personai tiek atņemta 
brīvība. 48 stundas būtu saprātīgāks laika periods.

Grozījumu iesniedza Mihael Brejc

Grozījums Nr. 206
14. panta 3. punkts

3. Tiesu iestādēm vismaz reizi mēnesī ir 
jāpārskata rīkojumi par pagaidu 
apcietinājumu.

svītrots

Or. sl
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Pamatojums

Atsauce uz pārvietošanās ierobežošanu bieži vien ir iekļauta valstu tiesību aktos, tomēr tas 
nav tas pats, kas apcietinājums. Pārvietošanās ierobežošanas nolūks ir nodrošināt noteikta 
pasākuma izpildi; tā nav „soda piespriešana”. Īstenojot to, kas paredzēts piedāvātajā tekstā, 
radīsies pārmērīgs administratīvais slogs, jo īpaši tiesu iestādēm, ja tām jāizdod rīkojumi par 
pārvietošanās ierobežošanu ikvienam trešās valsts pilsonim, attiecībā uz kuru šāds rīkojums 
tiek ierosināts. Pārsūdzības iespēja nodrošina pietiekamu tiesisko aizsardzību.

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 207
14. panta 3. punkts

3. Tiesu iestādēm vismaz reizi mēnesī ir 
jāpārskata rīkojumi par pagaidu 
apcietinājumu.

3. Tiesu iestādēm divreiz mēnesī ir 
jāpārskata rīkojumi par ieslodzījumu.

Or. fr

Pamatojums

Tāds pats pamatojums kā grozījumam Nr. 1.
Attiecībā uz ieslodzījumu ir jānosaka īsāks laika periods, lai tādējādi nodrošinātu inter alia, 
ka lielāka uzmanība tiek pievērsta vajadzībai saglabāt pēc iespējas īsāku laiku, ko 
ieslodzījumā pavada trešo valstu pilsoņi, ņemot vērā šādu pasākumu daudzās fiziskās un 
psiholoģiskās sekas.

Grozījumu iesniedza Mihael Brejc

Grozījums Nr. 208
14. panta 4. punkts

4. Tiesu iestādes var pagarināt 
apcietinājumu uz laiku, ne ilgāku par 
sešiem mēnešiem. 

4. Tiesu vai administratīvās iestādes var 
pagarināt pagaidu pārvietošanās 
ierobežošanu uz laiku, ne ilgāku par sešiem 
mēnešiem.

Or. sl

Pamatojums

Atsauce uz pārvietošanās ierobežošanu bieži vien ir iekļauta valstu tiesību aktos, tomēr tas 
nav tas pats, kas apcietinājums. Pārvietošanās ierobežošanas nolūks ir nodrošināt noteikta 



AM\630827LV.doc PE 378.672v01-00 76/85 AM\

LV                          Ārējais tulkojums

pasākuma izpildi; tā nav „soda piespriešana”. Īstenojot to, kas paredzēts piedāvātajā tekstā, 
radīsies pārmērīgs administratīvais slogs, jo īpaši tiesu iestādēm, ja tām jāizdod rīkojumi par 
pārvietošanās ierobežošanu ikvienam trešās valsts pilsonim, attiecībā uz kuru šāds rīkojums 
tiek ierosināts. Pārsūdzības iespēja nodrošina pietiekamu tiesisko aizsardzību.

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan un Martine Roure

Grozījums Nr. 209
14. panta 4. punkts

4. Tiesu iestādes var pagarināt 
apcietinājumu uz laiku, ne ilgāku par 
sešiem mēnešiem.

4. Tiesu iestādes var pagarināt ieslodzījumu
uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem, 
neierobežojot iespēju noteikt īsāku laika 
periodu.

Or. fr

Pamatojums

Tāds pats pamatojums kā grozījumam Nr. 1.
Sešu mēnešu periods ir pārāk ilgs, un šāda perioda noteikšanu var pamatot vienīgi tad, ja tā 
rezultātā īsteno efektīvu izraidīšanas politiku, kāda nav īstenota tajās valstīs, kur šāds vai 
ilgāks periods jau tiek piemērots. Nepārprotami šim laika periodam jābūt pēc iespējas 
īsākam, ņemot vērā ievērojamās sekas attiecībā uz cilvēku un finanšu resursiem, kādi rodas 
pārmērīgi ilgā ieslodzījuma periodā. Visbeidzot, nevienu personu, kas gaida izraidīšanu, 
nedrīkst pakļaut ciešanām, ko rada administratīva nolaidība (konsulārās iestādes izdod 
ieceļošanas–izceļošanas dokumentu), kas aizkavē šo personu izraidīšanu.

Grozījumu iesniedza Jean Lambert

Grozījums Nr. 210
14. panta 4. punkts

4. Tiesu iestādes var pagarināt apcietinājumu 
uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem.

4. Tiesu iestādes var pagarināt apcietinājumu 
uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem.

Or. en

Pamatojums

Personas, kas gaida atgriešanās lēmumu vai izraidīšanas rīkojumu, nedrīkst turēt 
apcietinājumā ilgāk par trim mēnešiem. 
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Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 211
15. panta virsraksts

Pagaidu apcietinājuma nosacījumi Ieslodzījuma nosacījumi

Or. fr

Pamatojums

Tāds pats pamatojums kā grozījumam Nr. 1.

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 212
15. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina humānu un 
cieņpilnu attieksmi pret pagaidu 
apcietinājumā esošajiem trešo valstu 
pilsoņiem, ievērojot viņu pamattiesības, un 
atbilstoši starptautiskajiem un valsts tiesību 
aktiem. Pēc pieprasījuma tiem nekavējoties 
atļauj nodibināt sakarus ar likumīgiem 
pārstāvjiem, ģimenes locekļiem un 
kompetentām konsulārām institūcijām, kā 
arī ar attiecīgām starptautiskām un 
nevalstiskām organizācijām.

1. Dalībvalstis nodrošina humānu un 
cieņpilnu attieksmi pret ieslodzījumā
esošajiem trešo valstu pilsoņiem, ievērojot 
viņu pamattiesības, un atbilstoši 
starptautiskajiem un valsts tiesību aktiem. 
Ieslodzījuma apstākļus pārrauga tiesu 
iestādes. Ierašanās brīdī šos pilsoņus
nekavējoties informē par to, ka tie var
nodibināt sakarus ar likumīgiem 
pārstāvjiem, ģimenes locekļiem un 
kompetentām konsulārām institūcijām, kā 
arī ar attiecīgām starptautiskām un 
nevalstiskām organizācijām.

Or. fr

Pamatojums

(Pirmais teikums neattiecas uz versiju angļu valodā.)
Ja ieslodzītās personas izsaka tādu vēlmi, tām, ierodoties ieslodzījuma centrā, jānodrošina 
iespēja sazināties ar saviem ģimenes locekļiem un juridiskajiem padomniekiem, lai atvieglotu 
viņu uzturēšanos.
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Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 213
15. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nodrošina humānu un 
cieņpilnu attieksmi pret pagaidu 
apcietinājumā esošajiem trešo valstu 
pilsoņiem, ievērojot viņu pamattiesības, un 
atbilstoši starptautiskajiem un valsts tiesību 
aktiem. Pēc pieprasījuma tiem nekavējoties 
atļauj nodibināt sakarus ar likumīgiem 
pārstāvjiem, ģimenes locekļiem un 
kompetentām konsulārām institūcijām, kā 
arī ar attiecīgām starptautiskām un 
nevalstiskām organizācijām.

1. Dalībvalstis nodrošina humānu un 
cieņpilnu attieksmi pret pagaidu 
apcietinājumā esošajiem trešo valstu 
pilsoņiem, ievērojot viņu pamattiesības, un 
atbilstoši starptautiskajiem un valsts tiesību 
aktiem. Tiem nekavējoties rada iespēju
nodibināt sakarus ar likumīgiem 
pārstāvjiem, ģimenes locekļiem un 
kompetentām konsulārām institūcijām, kā 
arī ar attiecīgām starptautiskām un 
nevalstiskām organizācijām.

Or. it

Pamatojums

Efektīvāks formulējums.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 214
15. panta 2. punkts

2. Pagaidu apcietinājumu īsteno speciālās 
pagaidu apcietinājuma telpās. Ja 
dalībvalsts nespēj nodrošināt uzturēšanos 
speciālā pagaidu apcietinājuma telpā un ir 
spiesta izmantot brīvības atņemšanas 
iestādes telpas, tā nodrošina, ka pagaidu 
apcietinājumā esošie trešo valstu pilsoņi 
pastāvīgi ir fiziski nošķirti no parastajiem 
ieslodzītajiem.

2. Pagaidu apcietinājumu īsteno brīvības 
atņemšanas iestādes telpās.

Or. it

Pamatojums

Saglabājot jau iesniegtos grozījumus, pagaidu apcietinājumu var īstenot tikai brīvības 
atņemšanas iestādes telpās. Citi ieslodzījuma veidi nav pieļaujami.
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Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 215
15. panta 2. punkts

2. Pagaidu apcietinājumu īsteno speciālās 
pagaidu apcietinājuma telpās. Ja dalībvalsts 
nespēj nodrošināt uzturēšanos speciālā 
pagaidu apcietinājuma telpā un ir spiesta
izmantot brīvības atņemšanas iestādes 
telpas, tā nodrošina, ka pagaidu 
apcietinājumā esošie trešo valstu pilsoņi 
pastāvīgi ir fiziski nošķirti no parastajiem 
ieslodzītajiem.

2. Ieslodzījumu īsteno speciālās 
ieslodzījuma telpās. Ja dalībvalsts nespēj 
nodrošināt uzturēšanos speciālā 
ieslodzījuma telpā un ja tai ir pienākums
izmantot brīvības atņemšanas iestādes telpas 
ieslodzījuma telpu trūkuma dēļ, tā 
nodrošina, ka ieslodzījumā esošie trešo 
valstu pilsoņi pastāvīgi, pat atpūtas laikā, ir 
fiziski nošķirti no parastajiem ieslodzītajiem.

Or. fr

Pamatojums

Ar stingru noteikumu jāparedz, ka tiek izmantotas speciālas ieslodzījuma telpas.
Brīvības atņemšanas iestādes telpas ir jāizmanto vienīgi ārkārtas gadījumā, lai tādējādi 
ierobežotu ieslodzījuma radītās traumatiskās sekas un neveicinātu nekādu tendenci 
pielīdzināt ārvalstnieku rīcību noziedzīgiem pārkāpumiem. Ja tiek izmantotas brīvības 
atņemšanas iestādes telpas, ir būtiski ieslodzītās personas stingri nošķirt no parastajiem 
ieslodzītajiem.

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 216
15. panta 3. punkts

3. Īpaša uzmanība ir jāpievērš mazāk 
aizsargātu personu stāvoklim. Dalībvalstis 
nodrošina, ka nepilngadīgie netiek turēti 
pagaidu apcietinājumā parastās brīvības 
atņemšanas iestādes telpās. Nepavadītus 
nepilngadīgos nošķir no pieaugušajiem, ja 
netiek uzskatīts, ka bērna interesēs ir to 
nedarīt.

3. Īpaša uzmanība ir jāpievērš mazāk 
aizsargātu personu stāvoklim. Šādas 
personas nekādā gadījumā nedrīkst turēt 
ieslodzījumā.

Or. fr

Pamatojums

Mazāk aizsargātas personas nav pieļaujams turēt ieslodzījumā, jo tas būtu pretrunā ar 
cilvēka cieņas ievērošanu.
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Grozījumu iesniedza Jean Lambert

Grozījums Nr. 217
15. panta 3. punkts

3. Īpaša uzmanība ir jāpievērš mazāk 
aizsargātu personu stāvoklim. Dalībvalstis 
nodrošina, ka nepilngadīgie netiek turēti 
pagaidu apcietinājumā parastās brīvības 
atņemšanas iestādes telpās. Nepavadītus 
nepilngadīgos nošķir no pieaugušajiem, ja 
netiek uzskatīts, ka bērna interesēs ir to 
nedarīt.

3. Īpaša uzmanība ir jāpievērš mazāk 
aizsargātu personu stāvoklim. Dalībvalstis 
nodrošina, ka nepilngadīgie netiek turēti 
pagaidu apcietinājumā parastās brīvības 
atņemšanas iestādes telpās. Nepavadītus 
nepilngadīgos nošķir no pieaugušajiem.

Or. en

Pamatojums

Uzsvars likts uz to, ka bērnus nedrīkst turēt pagaidu apcietinājumā.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 218
15. panta 3. punkts

3. Īpaša uzmanība ir jāpievērš mazāk 
aizsargātu personu stāvoklim. Dalībvalstis 
nodrošina, ka nepilngadīgie netiek turēti 
pagaidu apcietinājumā parastās brīvības 
atņemšanas iestādes telpās. Nepavadītus 
nepilngadīgos nošķir no pieaugušajiem, ja 
netiek uzskatīts, ka bērna interesēs ir to 
nedarīt.

3. Īpaša uzmanība ir jāpievērš mazāk 
aizsargātu personu stāvoklim. Dalībvalstis 
nodrošina, ka nepilngadīgie nekad netiek 
turēti pagaidu apcietinājumā. Nepavadītus 
nepilngadīgos nenošķir no pieaugušajiem, ja 
netiek uzskatīts, ka bērna interesēs ir to 
nedarīt.

Or. it

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 219
15. panta 4. punkts

4. Dalībvalstis nodrošina, ka starptautiskām 
un nevalstiskām organizācijām ir iespēja 
apmeklēt pagaidu apcietinājuma telpas, lai 

4. Dalībvalstis nodrošina, ka starptautiskām 
organizācijām, piemēram, ANO Augstākā 
komisāra Bēgļu lietu pārvaldei, un 
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novērtētu pagaidu apcietinājuma apstākļu 
atbilstību. Var noteikt, ka šādiem 
apmeklējumiem nepieciešama atļauja.

nevalstiskām organizācijām, kā arī 
institucionāliem pārstāvjiem un plašsaziņas 
līdzekļiem ir iespēja apmeklēt pagaidu 
apcietinājuma telpas, lai novērtētu pagaidu 
apcietinājuma apstākļu atbilstību. Var 
noteikt, ka šādi apmeklējumi tiek regulēti, 
lai nodrošinātu, ka tie neierobežo personas 
privātās dzīves neaizskaramības tiesības un 
uz tiem neattiecas tādi ierobežojumi, kas 
plašākai sabiedrībai var traucēt gūt skaidru 
priekšstatu par ieslodzījuma apstākļiem.

Or. it

Pamatojums

ES migrācijas politikas pārvaldībā pārskatāmībai jābūt galvenajam principam.

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 220
15. panta 4. punkts

4. Dalībvalstis nodrošina, ka starptautiskām 
un nevalstiskām organizācijām ir iespēja 
apmeklēt pagaidu apcietinājuma telpas, lai 
novērtētu pagaidu apcietinājuma apstākļu 
atbilstību. Var noteikt, ka šādiem 
apmeklējumiem nepieciešama atļauja.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka starptautiskām 
un nevalstiskām organizācijām, kurām ir 
akreditācija, nodrošina piekļuvi un tiesības 
strādāt ieslodzījuma telpās, lai novērtētu 
ieslodzījuma apstākļu atbilstību un palīdzētu 
ieslodzījumā esošām personām saskaņā ar 
starptautiskiem un nacionāliem 
noteikumiem.

Or. fr

Pamatojums

NVO klātbūtne ieslodzījuma telpās ir ārkārtīgi lietderīga, ņemot vērā šo organizāciju pieredzi 
palīdzības sniegšanā migrantiem. Turklāt tām ir labas iespējas, lai novērtētu šādās telpās 
turētu personu vajadzības.

Grozījumu iesniedza Jeanine Hennis-Plasschaert

Grozījums Nr. 221
15. panta 4. punkts
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4. Dalībvalstis nodrošina, ka starptautiskām 
un nevalstiskām organizācijām ir iespēja
apmeklēt pagaidu apcietinājuma telpas, lai 
novērtētu pagaidu apcietinājuma apstākļu 
atbilstību. Var noteikt, ka šādiem 
apmeklējumiem nepieciešama atļauja.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecīgām 
valsts, starptautiskām un nevalstiskām 
organizācijām nodrošina pieeju apmeklēt 
pagaidu apcietinājuma telpas, lai novērtētu 
pagaidu apcietinājuma apstākļu atbilstību.    

Or. en

Grozījumu iesniedza Jean Lambert

Grozījums Nr. 222
15. panta 4.a punkts (jauns)

4.a Bērna intereses aizsargā atbilstīgs 
sociālo pakalpojumu departaments vai 
advokāts, kuru ieceļ ne vēlāk par pagaidu 
apcietinājuma rīkojuma izdošanu.

Or. en

Pamatojums

Bērna interešu aizsardzība ir jānodrošina nekavējoties.

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 223
16. panta ievaddaļa

Ja trešās valsts pilsonis, kas neatbilst vai 
vairs neatbilst ieceļošanas noteikumiem, kā 
noteikts Šengenas līguma ieviešanas 
konvencijā, un uz kuru attiecas dalībvalstī 
(„pirmajā dalībvalstī”) izdots atgriešanās 
lēmums vai izraidīšanas rīkojums, tiek 
aizturēts citas dalībvalsts („otrās 
dalībvalsts”) teritorijā, otrā dalībvalsts var 
veikt vienu no šādiem pasākumiem:

Ja trešās valsts pilsonis, kas neatbilst 
ieceļošanas noteikumiem, kā noteikts 
Šengenas līguma ieviešanas konvencijā, un 
uz kuru attiecas dalībvalstī („pirmajā 
dalībvalstī”) izdots atgriešanās lēmums vai 
izraidīšanas rīkojums, tiek aizturēts citas 
dalībvalsts („otrās dalībvalsts”) teritorijā, 
otrā dalībvalsts var veikt vienu no šādiem 
pasākumiem:

Or. it
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Grozījumu iesniedza Jean Lambert

Grozījums Nr. 224
16. panta a) apakšpunkts

(a) atzīt pirmās dalībvalsts izdotu 
atgriešanās lēmumu vai izraidīšanas 
rīkojumu un veikt izraidīšanu; tādā 
gadījumā dalībvalstis savstarpēji kompensē 
jebkādus finanšu traucējumus, kas var 
rasties, piemērojot Padomes 
Lēmumu 2004/191/EK ar attiecīgām
izmaiņām; 

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 225
16. panta a) apakšpunkts

(a) atzīt pirmās dalībvalsts izdotu atgriešanās 
lēmumu vai izraidīšanas rīkojumu un veikt 
izraidīšanu; tādā gadījumā dalībvalstis 
savstarpēji kompensē jebkādus finanšu 
traucējumus, kas var rasties, piemērojot 
Padomes Lēmumu 2004/191/EK ar 
attiecīgām izmaiņām;

(a) atzīt, kad ES dalībvalstis jau ir 
pieņēmušas lēmumu par uzturēšanās 
atļauju savstarpēju atzīšanu, pirmās 
dalībvalsts izdotu atgriešanās lēmumu vai 
izraidīšanas rīkojumu un veikt izraidīšanu; 
tādā gadījumā dalībvalstis savstarpēji 
kompensē jebkādus finanšu traucējumus, kas 
var rasties, piemērojot Padomes 
Lēmumu 2004/191/EK ar attiecīgām 
izmaiņām;

Or. it

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 226
17. panta 2. daļa

Pirmo ziņojumu Komisija sniedz vēlākais 
četrus gadus pēc datuma, kas minēts 
18. panta 1. punktā.

Pirmo ziņojumu Komisija sniedz vēlākais 
divus gadus pēc datuma, kas minēts 
18. panta 1. punktā, un turpmāk ik pēc 
diviem gadiem.

Or. fr
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Pamatojums

Ņemot vērā šīs direktīvas nozīmi un tās ietekmi uz lielu sabiedrības daļu, ir svarīgi, lai 
novērtējumus veiktu regulārāk.

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 227
17. panta 2.a daļa (jauna)

Eiropas Pamattiesību aģentūrai īpaša 
uzmanība jāpievērš šīs direktīvas 
noteikumu ievērošanai laikā, kad ES 
dalībvalstis to īsteno.

Or. fr

Pamatojums

Saderība ar cilvēktiesībām un atsevišķām starptautiskām konvencijām ir ļoti būtisks 
jautājums saistībā ar šo direktīvu, un tādējādi visa uzmanība ir jāpievērš topošajai Eiropas 
Pamattiesību aģentūrai.

Grozījumu iesniedza Adeline Hazan

Grozījums Nr. 228
17. panta 2.b daļa (jauna)

Dalībvalstīm ir jāvienojas, lai no Eiropas 
Parlamenta deputātu vidus ieceltu Eiropas 
ombudu, kurš būs atbildīgs par patiesi 
nodrošinātā garantētās aizsardzības 
apjoma novērtēšanu.

Or. fr

Pamatojums

Dalībvalstis gūtu labumu no Eiropas ombuda, kuru iecels no Eiropas Parlamenta deputātu 
vidus un kura darbs būs nodrošināt, ka izraidāmo personu pamattiesības tiek pilnībā 
ievērotas.
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Grozījumu iesniedza Jeanine-Hennis-Plasschaert

Grozījums Nr. 229
17. panta 2.a daļa (jauna)

Lai novērtētu atgriešanās politikas ietekmi 
uz attiecīgajām personām, kā arī uz valstīm 
vai sabiedrību, kurā šīs personas atgriežas, 
visus atgriešanās gadījumus reģistrē un 
uzrauga nolūkā izveidot statistiku saskaņā 
ar [Eiropas Parlamenta un Padomes … 
Regulu Nr. ... par Kopienas statistiku 
attiecībā uz migrāciju un starptautisko 
aizsardzību].

Or. en

Grozījumu iesniedza Jeanine Hennis-Plasschaert

Grozījums Nr. 230
18. panta 1. punkta 1. daļa

1. Vēlākais līdz (24 mēneši pēc datuma, kad 
direktīva publicēta Eiropas Kopienu 
Oficiālajā Vēstnesī) dalībvalstīs stājas spēkā 
likumi, noteikumi un administratīvie akti, 
kas nepieciešami, lai izpildītu šo direktīvu. 
Dalībvalstis nekavējoties dara zināmus 
Komisijai minēto tiesību aktu noteikumus un 
minēto tiesību aktu un šīs direktīvas 
korelācijas tabulu.

1. Vēlākais līdz (18 mēneši pēc datuma, kad 
direktīva publicēta Eiropas Kopienu 
Oficiālajā Vēstnesī) dalībvalstīs stājas spēkā 
likumi, noteikumi un administratīvie akti, 
kas nepieciešami, lai izpildītu šo direktīvu. 
Dalībvalstis nekavējoties dara zināmus 
Komisijai minēto tiesību aktu noteikumus un 
minēto tiesību aktu un šīs direktīvas 
korelācijas tabulu.

Or. en


