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Hubert Pirker
Patvērums: praktiska sadarbība, lēmumu pieņemšanas kvalitāte Vienotajā Eiropas patvēruma 
sistēmā 
(2006/2184(INI)

Rezolūcijas priekšlikums

Grozījumu iesniedza Inger Segelström

Grozījums Nr. 1
5.a atsauce (jauna)

- ņemot vērā tā 2007. gada 15. februāra rezolūciju par Irākas bēgļu humāno 
situāciju1,

Or. sv

Grozījumu iesniedza Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler un Claude Moraes

Grozījums Nr. 2
6.a atsauce (jauna)

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta2005. gada 27. septembra leģislatīvo rezolūciju par 
grozīto priekšlikumu Padomes direktīvai par minimālajām prasībām attiecībā uz 
procedūrām, ar kurām dalībvalstīs piešķir un atsauc bēgļa statusu2,

Or. en

  
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0056.
2 OJ C 227 E, 21.9.2006, p. 46.
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Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 3
A apsvērums (jauns)

-A. tā kā garantētas patvēruma tiesības ir ES tiesiskās kultūras sākotnēja daļa, kuras 
ietvaros ir pilnībā jāievēro starptautiskās konvencijas un Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencija, kā arī vienmēr jāatbalsta patvēruma 
meklētāju atpakaļnenosūtīšanas princips;

Or. it

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 4
A.a apsvērums (jauns)

-Aa. tā kā pēdējos gados – kā tas jau ir nosodīts daudzās Eiropas Parlamenta rezolūcijās 
– patvēruma meklētāju atpakaļnenosūtīšanas principu ir pārkāpušas vairākas 
dalībvalstis;

Or. it

Grozījumu iesniedza Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler un Claude Moraes

Grozījums Nr. 5
D apsvērums

D. tā kā līdz šim pieņemto instrumentu gadījumā patvēruma jomā ir noteikti tikai 
obligātie standarti un, paturot prātā, ka tendence vienoties par mazāko kopsaucēju 
ir jāpārvar, lai izvairītos no ,,atlaižu sacensības”, pazeminot aizsardzību un 
uzņemšanas, procedūru un aizsardzības kvalitāti;

Or. en

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 6
E apsvērums

E. tā kā Eiropadome 2004. gada 4./5. novembra Hāgas programmā aicināja Padomi un 
Komisiju izveidot piemērotas struktūras, iesaistot dalībvalstu kompetentus patvēruma 
dienestus, lai atvieglotu praktisko sadarbību, kā arī uzskatot, ka šīs praktiskās 
sadarbības, tostarp informācijas un pārbaudītu procedūru apmaiņas veicināšana starp 
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dalībvalstīm, ir svarīgs instruments, lai sasniegtu mērķi – izveidotu vienotu 
patvēruma procedūru un vienādu statusu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 7

F apsvērums

F. tā kā kopējas patvēruma sistēmas izveidē stūrakmens ir savstarpējas uzticības princips, 
ko attīsta konkrēta un regulāra sadarbība starp patvēruma dienestiem dalībvalstu 
pārvaldes līmeņos; tā kā savstarpējas uzticības nostiprināšanai ir vajadzīgs arī tas, 
lai praktiskā sadarbība starp dalībvalstīm notiek pārredzamā veidā ar publiskiem 
uzdevuma ietvariem un pienācīgām ziņošanas funkcijām, tostarp pārskatu Eiropas 
Parlamentā, kas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu kvalitāti un arī paaugstinātu 
sabiedrības uzticību patvēruma pārvaldīšanai, tādējādi veicinot mazāk pretrunīgu 
un efektīvāku procesu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jeanine Hennis-Plasschaert

Grozījums Nr. 8
F apsvērums

F. tā kā kopējas patvēruma sistēmas izveidē stūrakmens ir savstarpējas uzticības princips, 
ko attīsta konkrēta un regulāra sadarbība starp patvēruma dienestiem dalībvalstu 
pārvaldes līmeņos, ko īsteno pārredzamā veidā ar pareiziem ziņojumiem, tostarp 
ziņošanu Eiropas Parlamentam, ir labākā šādas uzticēšanās izveidošanas metode;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 9
F.a apsvērums (jauns)

Fa. tā kā, neraugoties uz karu un cilvēcisko traģēdiju skaita pieaugumu, pēdējos gados 
ir samazinājies patvēruma meklētāju skaits Eiropas Savienībā, kā cēlonis 
nepārprotami ir bijušas grūtības, ko patvēruma meklētāji piedzīvo mēģinājumos 
sasniegt ES dalībvalstis;
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Or. it

Grozījumu iesniedza Jean Lambert

Grozījums Nr. 10
G apsvērums

G. tā kā patvēruma politikas efektīva īstenošana paredz vairākus papildu mērķus, 
piemēram, lēmumu pieņemšanas kvalitātes uzlabošanu un patvēruma pieteikumu ātru 
un drošu novērtēšanu (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 11
G apsvērums

G. tā kā patvēruma politikas efektīva īstenošana paredz vairākus papildu mērķus, 
piemēram, lēmumu pieņemšanas kvalitātes uzlabošanu, patvēruma pieteikumu ātru un 
drošu novērtēšanu, tostarp izcelsmes valstīs informācijas kampaņu organizēšanu, kas 
izskaidro likumīgas imigrācijas iespējas, pasākumus bēgļa statusa piešķiršanai vai 
humānai aizsardzībai un gan nelegālās imigrācijas, gan bēgļa statusa nepiešķiršanas 
konsekvences (svītrojums);

Or. it

Grozījumu iesniedza Javier Moreno Sánchez

Grozījums Nr. 12
G apsvērums

G. tā kā patvēruma politikas efektīva īstenošana paredz vairākus papildu mērķus, piemēram, 
lēmumu pieņemšanas kvalitātes uzlabošanu, patvēruma pieteikumu ātru un drošu 
novērtēšanu, tostarp izcelsmes un tranzīta valstīs informācijas kampaņu organizēšanu, 
kas izskaidro (svītrojums) nelegālas imigrācijas konsekvences, briesmas, kas saistītas ar 
cilvēku tirdzniecību it īpaši attiecībā uz sievietēm un nepilngadīgajiem bez pavadoņiem,
bēgļa statusa nepiešķiršanu un likumīgas imigrācijas iespējas; 

Or. es

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 13
K apsvērums

K. tā kā 2006. gada 8. martā Parlaments ir iesniedzis Eiropas Kopienu Tiesā prasību 
pret Padomi par Direktīvas 2005/85/EK anulēšanu (lieta C-133/06); tā kā 
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Parlaments pieprasa, lai Tiesa anulē šīs direktīvas 29. panta 1. un 2. punktu un 
36. panta 3. punktu, kas nosaka procedūru drošu izcelsmes valstu kopēja saraksta 
un drošu Eiropas trešo valstu kopēja saraksta pieņemšanai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler un Claude Moraes

Grozījums Nr. 14
K apsvērums

K. tā kā Padome neņēma vērā Parlamenta atzinumu, pieņemot Direktīvu 2005/85/EK 
(svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Jeanine Hennis-Plasschaert

Grozījums Nr. 15
K apsvērums

K. tā kā Direktīvas 2005/85 29. pants nosaka procedūras to trešo valstu minimālā kopējā 
saraksta izveidei, kuras uzskata par drošām izcelsmes valstīm (svītrojums);

Or. nl

Grozījumu iesniedza Jean Lambert

Grozījums Nr. 16
K apsvērums

K. tā kā Direktīvas 2005/85 29. pants nosaka procedūras to trešo valstu minimālā kopējā 
saraksta izveidei, kuras uzskata par drošām izcelsmes valstīm (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Patrick Gaubert

Grozījums Nr. 17
K apsvērums

K. tā kā Direktīvas 2005/85 29. pants nosaka procedūras to trešo valstu minimālā kopējā 
saraksta izveidei, kuras uzskata par drošām izcelsmes valstīm, un šis saraksts diemžēl 
joprojām nav sagatavots, kaut gan šajā gadījumā runa ir par būtisku faktoru kopējas 
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patvēruma sistēmas ieviešanas, tostarp lēmuma pieņemšanas, jomā par statusa 
piešķiršanu personai; uzsverot, ka valsts iekļaušana šajā sarakstā nozīmē, ka 
patvēruma meklētājiem no šīs valsts automātiski tiks atteikts patvērums, bet drīzāk, 
ka viņu pieteikumi tiks izskatīti prioritārā kārtā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Giusto Catania un Adamos Adamou

Grozījums Nr. 18
K apsvērums

K. tā kā Direktīvas 2005/85 29. pants nosaka procedūras to trešo valstu minimālā kopējā 
saraksta izveidei, kuras uzskata par drošām izcelsmes valstīm, un atzīmējot, ka šis 
saraksts diemžēl joprojām nav sagatavots, un tādējādi uzskatot, ka nepārprotami nav 
nosakāms, kuras valstis var uzskatīt par drošām ar absolūtu pārliecību;

Or. it

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 19
K apsvērums

K. tā kā Direktīvas 2005/85 29. pants nosaka procedūras to trešo valstu minimālā kopējā 
saraksta izveidei, kuras uzskata par drošām izcelsmes valstīm, un atzīmējot, ka šis 
saraksts diemžēl joprojām nav sagatavots, un tādējādi uzskatot, ka nepārprotami nav 
nosakāms, kuras valstis var uzskatīt par drošām ar absolūtu pārliecību;

Or. it

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 20
L apsvērums

svītrots

Or. en
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Grozījumu iesniedza Giusto Catania un Adamos Adamou

Grozījums Nr. 21
L apsvērums

svītrots

Or. it

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 22
L apsvērums

svītrots

Or. it

Grozījumu iesniedza Javier Moreno Sánchez

Grozījums Nr. 23
M apsvērums

M. tā kā dalībvalstīm jāgarantē drošas un godīgas procedūras, to rīcībā jābūt kvalitatīvi 
augstvērtīgai informācijai par aktuālo apdraudējumu situāciju izcelsmes valstīs, lai 
garantētu patvēruma meklētāju tiesību ievērošanu;

Or. es

Grozījumu iesniedza Jean Lambert

Grozījums Nr. 24
N apsvērums

N. tā kā ir apzinātas tehniskas un politiskas grūtības, kas traucē izmantot jutīgu 
informāciju par izcelsmes valstīm, taču ir pārliecība, ka ilgtermiņā izdosies izveidot 
kopēju datu bāzi par izcelsmes valstīm un ka patvēruma meklētājiem un viņu 
konsultantiem būs piekļuves iespējas šai datu bāzei;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler un Claude Moraes

Grozījums Nr. 25
N apsvērums

N. tā kā ir apzinātas tehniskas un politiskas grūtības, kas traucē izmantot jutīgu 
informāciju par izcelsmes valstīm, taču ir pārliecība, ka ilgtermiņā izdosies izveidot 
kopēju datu bāzi par izcelsmes valstīm, lai visi lēmumu pieņēmēji izmantotu vienādu 
informāciju, izskatot individuālos pieteikumus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 26
N apsvērums

N. tā kā ir apzinātas tehniskas un politiskas grūtības, kas traucē izmantot jutīgu 
informāciju par izcelsmes valstīm, taču ir pārliecība, ka ilgtermiņā izdosies izveidot 
kopēju datu bāzi par dzīves apstākļiem un individuālas vajāšanas risku šajās valstīs 
(svītrojums), lai visas dalībvalstis savu lēmumu pieņemšanā pamatotos uz vienādu 
informāciju; 

Or. it

Grozījumu iesniedza Jeanine Hennis-Plasschaert

Grozījums Nr. 27
O apsvērums 

O. tā kā lēmumu pieņemšanas procedūras uzlabošanai ir vajadzīgi ierēdņi ar labu izglītību 
(svītrojums), viņiem ir jāsaņem pienācīga apmācība un jāiegūst atbilstīga kompetence;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler un Claude Moraes

Grozījums Nr. 28
1. punkts (jauns)

-1. Atkārtoti apstiprina vajadzību pēc proaktīvas kopējas ES patvēruma politikas, kas 
pamatota uz pienākumu pieņemt patvēruma meklētājus un uz cieņu pret 
atpakaļnenosūtīšanas principu, kā arī uz spēcīgu reģionālās aizsardzības stratēģiju, 
tostarp izmantojot reģionālās aizsardzības programmas; šajā saistībā atgādina par 
stingras Kopējās ārpolitikas un drošības politikas būtisko lomu, veicinot un 
nodrošinot demokrātiju un pamattiesības;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 29
1. punkts (jauns)

-1. uzskata, ka garantētas patvēruma tiesības ir ES tiesiskās kultūras sastāvdaļa, 
saskaņā ar kuru ir pilnībā jāievēro starptautiskās konvencijas un Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencija, kā arī vienmēr  jāatbalsta patvēruma 
meklētāju atpakaļnenosūtīšanas princips;

Or. it

Grozījumu iesniedza Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler un Claude Moraes

Grozījums Nr. 30
1. punkts 

1. atkārtoti uzsver kopējas patvēruma sistēmas ieviešanas galveno mērķi nodrošināt 
aizsardzības, individuālo patvēruma pieteikumu novērtējumu un procedūru augstu 
kvalitāti, kuras rezultāts ir pienācīgi pamatoti un taisnīgi lēmumi,; norāda, ka 
lēmumu pieņemšanas kvalitātes uzlabošanai ir jānodrošina, ka tie, kam vajadzīga 
aizsardzība, var droši iebraukt Eiropas Savienībā, un ka viņu pieteikumi tiks 
pienācīgi izskatīti, kā arī jānodrošina starptautisko cilvēktiesību un bēgļu tiesību 
stingra ievērošana, it īpaši atpakaļnenosūtīšanas principa ievērošana;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 31
3. punkts 

3. aicina Komisiju atbalstīt vienotas procedūras ieviešanu visās dalībvalstīs, tādējādi 
iegūstot ātrumu un efektivitāti, lai nodrošinātu, ka bēgļa statuss tiek piešķirts 
iespējami ātri visiem, kam uz to ir tiesības;

Or. it
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Grozījumu iesniedza Javier Moreno Sánchez

Grozījums Nr. 32
3. punkts 

3. aicina Komisiju un Padomi atbalstīt vienotas procedūras ieviešanu visās dalībvalstīs, 
tādējādi iegūstot ātrumu un efektivitāti;

Or. es

Grozījumu iesniedza Jeanine Hennis-Plasschaert

Grozījums Nr. 33
3. punkts 

3. aicina Padomi un Komisiju atbalstīt vienotas procedūras ieviešanu visās dalībvalstīs, 
tādējādi iegūstot ātrumu un efektivitāti;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler un Claude Moraes

Grozījums Nr. 34
3. punkts 

3. aicina Komisiju atbalstīt vienas procedūras ieviešanu visās dalībvalstīs, tādējādi 
iegūstot taisnīgu un (svītrojums) efektīvu lēmumu pieņemšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jean Lambert

Grozījums Nr. 35
4. punkts

4. norāda uz atšķirību pastāvēšanu starp dalībvalstīm attiecībā uz nosacījumiem un 
modalitātēm starptautiskās un jo īpaši papildu aizsardzības piešķiršanā (svītrojums), 
ciktāl patvēruma jomā spēkā esošie tiesību akti pamatojas uz minimāliem standartiem; 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jeanine Hennis-Plasschaert

Grozījums Nr. 36
4. punkts

4. norāda uz atšķirību pastāvēšanu starp dalībvalstīm attiecībā uz nosacījumiem un modalitātēm 
starptautiskās un jo īpaši papildu aizsardzības piešķiršanā un „patvēruma šopingu” fakta 
saglabāšanos, ciktāl patvēruma jomā spēkā esošie tiesību akti pamatojas uz minimāliem 
standartiem un uz mazāko kopsaucēju;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler un Claude Moraes

Grozījums Nr. 37
6. punkts 

6. (svītrojums) ar interesi sagaida Komisijas novērtējumu par Dublinas II regulu, kā arī 
tās iespējamo pārskatīšanu, lai atvieglotu neproporcionālo slogu, ko nes tās 
dalībvalstis, kuras atrodas pie ES ārējām robežām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 38
6. punkts 

6. uzskata patvēruma sloga proporcionālu sadali par vienu no Eiropas patvēruma sistēmā 
veicamajiem uzlabojumiem (lai novērstu tādu pirmās pieturas valstu kā Malta 
administratīvo pārslodzi, ar ko tās pienācīgi nespēj tikt galā) un ar interesi sagaida 
Komisijas Dublinas II regulas izvērtējumu, kā arī varbūtējos priekšlikumus šajā jomā 
ar nolūku nodrošināt, lai patvēruma meklētājiem nebūtu jāgaida tik daudzi mēneši 
līdz viņu lietu izskatīšanai (nereti drausmīgos apcietinājuma apstākļos);

Or. it

Grozījumu iesniedza Inger Segelström

Grozījums Nr. 39
6. punkts 

6. uzskata patvēruma sloga proporcionālu sadali par vienu no Eiropas patvēruma sistēmā 
veicamajiem uzlabojumiem, kā cita starpā prasīts tā 2007. gada 15. februāra 
rezolūcijā par Irākas bēgļu humāno situāciju, un ar interesi sagaida Komisijas 
Dublinas II regulas izvērtējumu, kā arī varbūtējos priekšlikumus šajā jomā; 
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Or. sv

Grozījums Nr. Jeanine Hennis-Plasschaert

Grozījums Nr. 40
6. punkts 

6. uzskata patvēruma sloga proporcionālu sadali par vienu no Eiropas patvēruma sistēmā 
veicamajiem uzlabojumiem un sagaida priekšlikumus sloga sadales procedūras 
ieviešanai, kas padarīs solidaritātes principu par saistošu;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Javier Moreno Sánchez

Grozījums Nr. 41
6. punkts 

6. uzskata labākas solidaritātes veicināšanu starp dalībvalstīm par vienu no Eiropas 
patvēruma sistēmā veicamajiem uzlabojumiem un ar interesi sagaida Komisijas 
Dublinas II regulas izvērtējumu, kā arī varbūtējos priekšlikumus šajā jomā; 

Or. es

Grozījumu iesniedza Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler un Claude Moraes

Grozījums Nr. 42
6.a. punkts (jauns)

6a. uzskata, ka vienam no instrumentiem, kas garantētu labāku pārvaldību to personu 
iebraukšanai Eiropas Savienībā, kurām ir vajadzīga starptautiska aizsardzība, būtu 
jābūt visas Kopienas pārvietošanas sistēmai, kas ņem vērā individuālās vēlmes un 
pamatojas uz visu dalībvalstu brīvprātīgu piedalīšanos sistēmā, turklāt šādas 
personas tiktu pārvietotas no pirmās uzņēmējas valsts uz dalībvalsti, kurā tām 
varētu nodrošināt aizsardzību un piedāvāt integrācijas un autonomijas perspektīvas, 
ANO augstajam komisāram bēgļu jautājumos piedaloties īpašu gadījumu izvēlē un 
virzīšanā;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 43
7. punkts 

7. atgādina ņemt vērā to ierēdņu un tiesnešu labu sagatavošanu, kuri ir kompetenti par 
bēgļa statusa atzīšanu; uzskata, ka šādā apmācībā ir jāiekļauj norādes par 
intervēšanas paņēmieniem, darbs ar jūtīgiem un traumas pārdzīvojušiem 
pieteikumu iesniedzējiem, izcelsmes valsts informācijas izpēte un novērtēšana, 
uzticamības novērtēšana, starptautisko bēgļu un cilvēktiesību tiesību akti un 
lēmumu sagatavošana; tā jāveido ciešā sadarbībā ar ANO augsto komisāru bēgļu 
lietās, nevalstiskajām organizācijām un neatkarīgiem akadēmiskajiem ekspertiem; 
uzskata, ka lēmuma pieņēmēju apmācībai ir jābūt obligātai un nepārtrauktai un 
jāaptver arī kvalifikācijas celšanas kursi pieredzējušam personālam; uzskata, ka 
Eiropas Patvēruma mācību plāna izveides iniciatīvai tās pašreizējā veidā ir 
potenciāls augsta standarta radīšanai lēmumu pieņēmēju apmācībai visā Eiropas 
Savienībā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Hubert Pirker

Grozījums Nr. 44
7. punkts 

7. atgādina ņemt vērā to ierēdņu labu sagatavošanu, kuri ir kompetenti par bēgļa statusa 
atzīšanu; nodrošinot pienācīgu apmācību uz Eiropas mācību plāna pamata;

Or. de

Grozījumu iesniedza Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler un Claude Moraes

Grozījums Nr. 45
7. punkts 

7. atgādina ņemt vērā to ierēdņu labu sagatavošanu, kuri ir kompetenti par bēgļa statusa 
atzīšanu, paredzot iespēju ieviest obligātas kvalifikācijas vai obligātu kvalifikācijas 
līmeni;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jean Lambert

Grozījums Nr. 46
8. punkts 

8. aicina veikt informācijas kampaņas uzņēmējās valstīs ar nolūku paaugstināt Eiropas 
vienotās patvēruma politikas izpratni un pieņemšanu, kā arī nepieciešamību sniegt 
starptautisku aizsardzību bēgļiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler un Claude Moraes

Grozījums Nr. 47
8. punkts 

8. aicina veikt informācijas kampaņas izcelsmes valstīs ar nolūku informēt ieinteresētās 
personas par patvēruma procedūrām Eiropas Savienībā un iespējamajām likumīgas 
imigrācijas iespējām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jeanine Hennis-Plasschaert

Grozījums Nr. 48
8. punkts 

8. aicina veikt informācijas kampaņas, kas informē potenciālos patvēruma meklētājus 
gan par nelegālās imigrācijas riskiem un konsekvencēm bēgļa statusa nepiešķiršanas 
gadījumā, gan par likumīgas imigrācijas iespējām (svītrojums);

Or. nl

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 49
8. punkts 

8. aicina veikt informācijas kampaņas, kas informē potenciālos patvēruma meklētājus 
gan par nelegālās imigrācijas riskiem un konsekvencēm bēgļa statusa nepiešķiršanas 
gadījumā, gan par pasākumiem bēgļa statusa vai humānās aizsardzības 
nodrošināšanai (svītrojums); mērķim būtu jābūt ES bēgļu uzņemšanas spējas 
paaugstināšanai, lai nodrošinātu, ka potenciālie ekonomiskie imigranti pareizi veic 
patvēruma procedūras, lai novērstu imigrantu bojāeju, cenšoties nelegāli šķērsot 
robežas, un lai samazinātu nepamatotu patvēruma iesniegumu, kā arī nelegālo 
robežšķērsošanas gadījumu skaitu; 
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Or. it

Grozījumu iesniedza Javier Moreno Sánchez

Grozījums Nr. 50
8. punkts 

8. aicina veikt informācijas kampaņas, kas informē potenciālos patvēruma meklētājus 
izcelsmes un tranzīta valstīs gan par nelegālās imigrācijas riskiem un konsekvencēm 
bēgļa statusa nepiešķiršanas gadījumā, gan par likumīgas imigrācijas iespējām 
(svītrojums), lai samazinātu nepamatotu patvēruma iesniegumu, kā arī nelegālo 
robežšķērsošanas gadījumu skaitu; un par briesmām, kas saistītas ar cilvēku 
tirdzniecību, it īpaši attiecībā uz sievietēm un nepilngadīgajiem bez pavadoņiem, un 
ar nelegālu robežu šķērsošanu;

Or. es

Grozījumu iesniedza Patrick Gaubert

Grozījums Nr. 51
8. punkts 

8. aicina dalībvalstis un Komisiju veikt informācijas kampaņas (svītrojums), kas informē 
potenciālos patvēruma meklētājus gan par nelegālās imigrācijas riskiem un 
konsekvencēm bēgļa statusa nepiešķiršanas gadījumā, gan par likumīgas imigrācijas 
iespējām, lai samazinātu nepamatotu patvēruma iesniegumu, kā arī nelegālo 
robežšķērsošanas gadījumu skaitu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Martine Roure

Grozījums Nr. 52
8. punkts 

(Neattiecas uz angļu valodas versiju.)

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 53
8.a punkts (jauns)

8a. aicina Komisiju un dalībvalstis pārtraukt jebkādu finansēšanu apcietinājuma centru 
būvēšanai patvēruma meklētājiem ārpus ES teritorijas vai valstīs, kas gatavojas 
pievienoties ES;

Or. it

Grozījumu iesniedza Jeanine Hennis-Plasschaert

Grozījums Nr. 54
9. punkts 

9. pieprasa godīgi un ātri veikt pasākumus, kas piemērojami tām personām, kuras nav ieguvušas 
bēgļa statusu vai kurām tas ir atņemts, saskaņā ar katra indivīda pamattiesībām; šajā 
saistībā vērš uzmanību uz nepieciešamību izveidot Eiropas repatriācijas procedūru;

Or. nl

Grozījumu iesniedza  Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler un Claude Moraes

Grozījums Nr. 55
9. punkts 

9. pieprasa godīgi (svītrojums)veikt pasākumus, kas piemērojami tām personām, kuras nav 
ieguvušas bēgļa statusu vai kurām tas ir atņemts, kad izsmelti tiesiskās aizsardzības 
līdzekļi, pilnībā ievērojot atpakaļnenosūtīšanas principu un cieņu pret cilvēku, kā arī 
ievērojot patvēruma procedūras;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 56
9. punkts

9. pieprasa godīgi un ātri veikt pasākumus, kas piemērojami tām personām, kuras nav 
ieguvušas bēgļa statusu vai kurām tas ir atņemts, ja tiek norādīts lēmuma 
pamatojums un apelācijas procedūras ir pabeigtas;

Or. it
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Grozījumu iesniedza Luciana Sbarbati

Grozījums Nr. 57
9. punkts 

9. pieprasa godīgi un ātri veikt pasākumus, kas piemērojami tām personām, kuras nav 
ieguvušas bēgļa statusu vai kurām tas ir atņemts, taču repatriācijas operācijās 
nedrīkst pārkāpt patvēruma meklētāju tiesības, un izcelsmes valstīm ir jāievēro 
starptautiskās cilvēktiesību konvencijas;

Or. it

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 58
9.a punkts (jauns)

9a. aicina ātri un godīgi veikt pasākumus, kas piemērojami personām, kurām piešķirts 
bēgļa statuss vai humānā aizsardzība, lai veicinātu piedienīgus dzīves apstākļus, 
efektīvu integrāciju sociālajā un politiskajā dzīvē un aktīvu piedalīšanos lēmumu 
pieņemšanā vietējā kopienā;

Or. it

Grozījumu iesniedza Jean Lambert

Grozījums Nr. 59
10. punkts 

10. aicina Komisiju garantēt, ka kopējās datu bāzes par izcelsmes valstīm informācija ir 
pareiza, pārredzama, atjaunināta un publiski pieejama; atzīst, ka izcelsmes valstu 
informācija ir īpaši svarīgs elements patvēruma pieteikumu novērtēšanā un ka 
vienādu iespēju princips paredz, ka patvēruma meklētājiem un viņu juridiskajiem 
konsultantiem ir tādas pašas piekļuves iespējas izcelsmes valstu informācijai kā 
iestādēm, kas pieņem lēmumus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 60
10. punkts 

10. aicina Komisiju iespējami ātri novērst tehniskos un politiskos šķēršļus kopējas datu 



PE 386.375v01-00 18/26 AM\656408LV.doc

LV  Ārējais tulkojums

bāzes ieviešanā par izcelsmes valstīm; vēlas rast pragmatisku risinājumu 
daudzvalodības problēmai; aicina Komisiju garantēt, ka kopējās datu bāzes par 
izcelsmes valstīm informācija ir pareiza, pārredzama, atjaunināta un publiski 
pieejama; atzīst, ka izcelsmes valstu informācija ir īpaši svarīgs elements patvēruma 
pieteikumu novērtēšanā un ka vienādu iespēju princips paredz, ka patvēruma 
meklētājiem un viņu juridiskajiem konsultantiem ir tādas pašas piekļuves iespējas 
izcelsmes valstu informācijai kā iestādēm, kas pieņem lēmumus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler un Claude Moraes

Grozījums Nr. 61
10. punkts 

10. aicina Komisiju iespējami ātri novērst tehniskos un politiskos šķēršļus kopējas datu 
bāzes ieviešanā par izcelsmes valstīm; uzskata, ka ES datu bāzei ir jādarbojas kā 
atvērtai sistēmai, kurā informācija par izcelsmes valstīm ir pārredzama, atjaunināta, 
publiska un speciālistu grupas apstiprināta; pieprasa, lai patvēruma meklētājiem un 
viņu juridiskajiem konsultantiem būtu pieejama tāda pati informācija par izcelsmes 
valsti, kāda pieejama iestādēm, kuras pieņem lēmumus; vēlas rast pragmatisku 
risinājumu daudzvalodības problēmai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Patrick Gaubert

Grozījums Nr. 62
10. punkts 

10. aicina Komisiju iespējami ātri novērst tehniskos un politiskos šķēršļus kopējas datu 
bāzes ieviešanā par izcelsmes valstīm, lai dalībvalstīm būtu pieejama vienāda 
informācija lēmumu pieņemšanai; vēlas rast pragmatisku risinājumu daudzvalodības 
problēmai; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 63
10. punkts 

10. aicina Komisiju iespējami ātri novērst tehniskos un politiskos šķēršļus kopējas datu 
bāzes ieviešanā par dzīves apstākļiem un individuālās vajāšanas risku izcelsmes 
valstīs; vēlas rast pragmatisku risinājumu daudzvalodības problēmai; 
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Or. it

Grozījumu iesniedza Inger Segelström

Grozījums Nr. 64
10.a punkts (jauns)

10a. atgādina tā 2007. gada 14. februāra rezolūciju par iespējamo CIP veikto Eiropas 
valstu izmantošanu, lai pārvadātu un nelikumīgi turētu apcietinājumā gūstekņus 1, 
kuras mērķis cita starpā ir apsvērt risinājumus, kā novērst jebkādu ar pretterorisma 
pasākumiem saistīto nelikumību un vardarbības aktu atkārtošanos; uzsver nostāju, 
ka pret terorismu ir jācīnās ar likumīgiem līdzekļiem un tas jāsakauj starptautisko 
un valstu tiesību aktu ietvaros; uzskata it īpaši, ka nekad nav pieļaujami nekādi 
kompromisi attiecībā uz cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzību; uzskata, ka 
cilvēktiesību ievērošanai vienmēr ir jābūt prioritātei, lai par terorismu aizdomās 
turēto personu lietas tiktu izskatītas un izspriestas korektā tiesas procesā; konstatē, 
ka šis princips ir īpaši jāievēro attiecībā uz jaunajām patvēruma lietām, ko tagad 
izskata dalībvalstīs;

Or. sv

Grozījumu iesniedza Inger Segelström

Grozījums Nr. 65
10.b punkts (jauns)

10b. atkārto aicinājumu Padomei saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2006. gada 6. jūlija2

un 2007. gada 14. februāra rezolūciju3 par iespējamo CIP veikto Eiropas valstu 
izmantošanu, lai pārvadātu un nelikumīgi turētu apcietinājumā gūstekņus pieņemt 
kopēju nostāju, kas izslēdz tikai diplomātisku garantiju pieņemšanu no trešām 
valstīm par pamatu likumīgai izdošanai, ja ir būtisks pamatojums uzskatīt, ka 
personām varētu draudēt spīdzināšana vai slikta apiešanās; 

Or. sv

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 66
11. punkts 

11. aicina Komisiju pārtraukt pūliņus izveidot drošo izcelsmes valstu sarakstu, kamēr 
Eiropas Kopienu Tiesa nav izlēmusi jautājumu par noteikumu anulēšanu, kas 
attiecas uz to trešo valstu minimālā saraksta pieņemšanu, kuras uzskata par drošām 
izcelsmes valstīm, un kopēju Eiropas drošo trešo valstu sarakstu Direktīvā

  
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0032.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0316.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0032.
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2005/85/EK, ko ierosinājis Eiropas Parlaments;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jean Lambert

Grozījums Nr. 67
11. punkts 

11. aicina Komisiju pārtraukt pūliņus izveidot drošo izcelsmes valstu sarakstu, kamēr 
Eiropas Kopienu Tiesa nav izlēmusi jautājumu par noteikumu anulēšanu saistībā ar 
to trešo valstu minimālā saraksta pieņemšanu, kuras uzskata par drošām izcelsmes 
valstīm, un kopēju Eiropas drošo trešo valstu sarakstu Direktīvā 2005/85/EK, ko 
ierosinājis Eiropas Parlaments;

Or. en

Grozījumu iesniedza Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler un Claude Moraes

Grozījums Nr. 68
11. punkts 

11. mudina Komisiju pārtraukt pūliņus sagatavot drošo izcelsmes valstu sarakstu, kā to 
paredz Patvēruma procedūru direktīvas 29. panta noteikumi, iekams nav pieņemts 
Eiropas Kopienu Tiesas spriedums šajā jautājumā; norāda, ka tā var pieņemt tikai 
tādu kopēju Eiropas drošo trešo izcelsmes valstu sarakstu, kas ir pieņemts 
koplēmuma procedūrā un kas ievēro galvenos noteikumus šajā jautājumā, kas 
noteikti 2005. gada 27. septembra leģislatīvajā rezolūcijā par grozīto priekšlikumu 
Padomes direktīvai par dalībvalstu obligātajiem standartiem par procedūrām bēgļa 
statusa piešķiršanai un atņemšanai1; turklāt norāda, ka drošo trešo valstu koncepcija 
neatbrīvo dalībvalstis no pienākuma pildīt starptautisko tiesību aktu prasības, jo īpaši 
Ženēvas Konvencijas noteikumus attiecībā uz atpakaļnenosūtīšanas principu un 
katra patvēruma pieteikuma individuālu novērtēšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jeanine Hennis-Plasschaert

Grozījums Nr. 69
11. punkts 

11. vēlas uzzināt vairāk par Komisijas pūliņiem izveidot drošo izcelsmes valstu minimālo 
kopējo sarakstu, kā to paredz Patvēruma procedūru direktīvas 29. panta noteikumi 
(svītrojums);

  
1 OV C 227 E, 21.9.2006, 46. lpp.
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Or. nl

Grozījumu iesniedza Giusto Catania un Adamos Adamou

Grozījums Nr. 70
11. punkts 

11. atbalsta Komisijas pūliņus sagatavot drošo izcelsmes valstu minimālo kopējo sarakstu, 
kā to paredz Patvēruma procedūru direktīvas 29. panta noteikumi, taču atzīmē 
neiespējamību šādu sarakstu sagatavot, un pieprasa Padomei nekavējoties pieņemt 
attiecīgus lēmumus;

Or. it

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 71
11. punkts 

11. atbalsta Komisijas pūliņus sagatavot drošo izcelsmes valstu minimālo kopējo sarakstu, 
kā to paredz Patvēruma procedūru direktīvas 29. panta noteikumi, taču atzīmē 
neiespējamību šādu sarakstu sagatavot, un pieprasa Padomei nekavējoties pieņemt 
attiecīgus lēmumus;

Or. it

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 72
12. punkts 

12. uzskata, ka doma par Eiropas atbalsta biroja izveidi ir jāpēta tālāk, un aicina 
Komisiju paredzēt nepieciešamās garantijas tā pārredzamībai un kontroles 
iespējām;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jeanine Hennis-Plasschaert

Grozījums Nr. 73
12. punkts 

12. aicina Komisiju (svītrojums) savā Progresa ziņojumā par sasniegto pirmā posma 
beigās, ko tā iesniegs 2008. gada sākumā, norādīt, vai ,,Eiropas atbalsta aģentūra” 
tiešām tiek uzskatīta par vajadzīgu, norādot priekšrocības, trūkumus un ar to 
saistītās papildu izmaksas;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Jean Lambert

Grozījums Nr. 74
12. punkts 

12. uzskata darbību koordinēšanu saistībā ar praktisko sadarbību patvēruma jomā 
joprojām par Komisijas pienākumu, kura veikšanai tās rīcībā jābūt atbilstīgiem 
resursiem; uzskata, ka doma par Eiropas atbalsta biroja izveidi ir jāpēta tālāk, un 
aicina Komisiju paredzēt nepieciešamās garantijas tā pārredzamībai un kontroles 
iespējām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler un Claude Moraes

Grozījums Nr. 75
12. punkts 

12. uzskata darbību koordinēšanai saistībā ar praktisko sadarbību patvēruma jomā joprojām 
ir jāpaliek par Komisijas pienākumu, kura veikšanai tās rīcībā jābūt atbilstīgiem 
resursiem; aicina Komisiju tālāk pētīt domu par Eiropas atbalsta biroja izveidi un 
paredzēt garantijas tā pārredzamībai un kontroles iespējām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 76
12.a punkts (jauns)

12a. uzskata par nepieņemamu, ka patvēruma meklētāji tiek turēti apstākļos, kuros 
viņiem liegta personiskā brīvība, un uzsver vajadzību patvēruma procedūras laikā 
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patvēruma meklētājus izvietot citās telpās, nevis nelegālo imigrantu apcietinājuma 
centros;

Or. it

Grozījumu iesniedza Javier Moreno Sánchez

Grozījums Nr. 77
13. punkts 

13. aicina dalībvalstis sadarboties ar UNHCR un (svītrojums) izmantot „Quality 
Initiative” pasākumu, publicēt šīs iniciatīvas rezultātus, lai darītu zināmas un 
atbalstītu labākās procedūras, apstrādājot pieteikumus par starptautisku aizsardzību;

Or. es

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 78
13. punkts 

13. aicina dalībvalstis sadarboties ar UNHCR un (svītrojums) izmantot „Quality 
Initiative” pasākumu, publicēt šīs iniciatīvas rezultātus, lai darītu zināmas un atbalstītu 
labākās procedūras, apstrādājot pieteikumus par starptautisku aizsardzību;

Or. it

Grozījumu iesniedza Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler un Claude Moraes

Grozījums Nr. 79
13. punkts 

13. aicina dalībvalstis sadarboties pilnībā ar UNHCR un nodrošināt tam pienācīgu 
atbalstu, ieskaitot papildu un saskaņotu finansējumu; pēc Apvienotās Karalistes un 
Austrijas parauga izmantot „Quality Initiative” pasākumu, publicēt šīs iniciatīvas 
rezultātus, lai darītu zināmas un atbalstītu labākās procedūras, apstrādājot pieteikumus 
par starptautisku aizsardzību; 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Luciana Sbarbati

Grozījums Nr. 80
14. punkts 

14. atbalsta Komisijas paredzētos pasākumus to dalībvalstu atbalstīšanai (ieskaitot 
finansiālu atbalstu), lai nodrošinātu, ka to ģeogrāfiskais stāvoklis nerada tām 
netaisnīgas grūtības imigrācijas un bēgļu aizsardzības pārvaldīšanā, jo patvēruma 
pieteikumu izskatīšanai ir vajadzīgas piemērotas struktūras un ātras procedūras, 
kuru izpildei vēlama arī ekspertu grupu nosūtīšana;

Or. it

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 81
14. punkts 

14. atbalsta Komisijas paredzētos pasākumus to dalībvalstu atbalstīšanai, uz kurām gulstas 
liels slogs, lai atrisinātu problēmas saistībā ar patvēruma meklētāju uzņemšanas un 
patvēruma iesniegumu izskatīšanu, jo īpaši un galvenokārt –veidojot un nosūtot 
ekspertu grupas, un uzskata, ka nākamajam solim ir jābūt atkāpju atļaušanai no 
Dublinas II regulas;

Or. it

Grozījumu iesniedza Patrick Gaubert

Grozījums Nr. 82
14. punkts 

14. atbalsta Komisijas paredzētos pasākumus to dalībvalstu atbalstīšanai, uz kurām gulstas 
liels slogs, lai atrisinātu problēmas saistībā ar patvēruma meklētāju uzņemšanas un 
patvēruma iesniegumu izskatīšanu, jo īpaši un galvenokārt –veidojot un nosūtot 
ekspertu grupas, kuras varētu koordinēt Frontex aģentūra;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Hubert Pirker

Grozījums Nr. 83
14. punkts 

14. atbalsta Komisijas paredzētos pasākumus to dalībvalstu atbalstīšanai, uz kurām gulstas 
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liels slogs, lai atrisinātu problēmas saistībā ar patvēruma meklētāju uzņemšanas un 
patvēruma iesniegumu izskatīšanu, jo īpaši un galvenokārt –veidojot un nosūtot 
ekspertu grupas ar speciālistiem no dažādām dalībvalstīm;

Or. de

Grozījumu iesniedza Patrick Gaubert

Grozījums Nr. 84
15.a punkts (jauns)

15a. iesaka Komisijai atvieglot piekļuvi tādiem finanšu instrumentiem kā Eiropas bēgļu 
fonds un ARGO programma, lai dalībvalstis varētu ātri iegūt finansējumu ārkārtas 
gadījumos;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler un Claude Moraes

Grozījums Nr. 85
16. punkts 

16. pieprasa vienoti interpretēt un piemērot visā Eiropas Savienībā Kopienas tiesību 
kopumu, kas radīts patvēruma politikas jomā; atzīst harmonizācijas uzlabošanos un 
paātrināšanos patvēruma jomā, ja Eiropas Kopienu Tiesas kompetencē ir sniegt 
prejudiciālus nolēmumus par ES tiesību interpretāciju un atvasināto tiesību aktu spēkā 
esību, kā tas ir patlaban; tādēļ aicina Padomi atkal piešķirt Tiesai pilnvaras pilnā apjomā 
saskaņā ar EK līguma IV sadaļas virsrakstu prejudiciālo nolēmumu jomā; atzinīgi vērtē 
Eiropas Kopienu Tiesas1 diskusiju dokumentu par to jautājumu izskatīšanu, kas 
iesniegti prejudiciālam nolēmumam attiecībā uz brīvības, drošības un tiesiskuma 
telpu, un veicina diskusiju par tādas procedūras nepieciešamību, kas ir pielāgota lietu 
īpašajai dabai patvēruma un imigrācijas jomā; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Sarah Ludford

Grozījums Nr. 86
16.a punkts (jauns)

16a. atbalsta Komisijas 2006. gada 28. jūnija paziņojumā pausto nostāju par EK līguma 
IV sadaļas noteikumu pielāgošanu saistībā ar Eiropas Kopienu tiesas jurisdikciju ar 

  
1  Padomes dokuments 13272/06.
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nolūku nodrošināt efektīvāku tiesisko aizsardzību (COM(2006)0346); atgādina 
Padomei, ka saskaņā ar EK līguma 67. panta 2. punktu Padomes pienākums ir 
pieņemt lēmumu ar nolūku piemērot noteikumus attiecībā uz Tiesas jurisdikciju 
piecu gadu pārejas perioda beigās pēc Amsterdamas līguma stāšanās spēkā; aicina 
Padomi cik drīz vien iespējams pieņemt Padomes lēmuma projektu, ar ko pielāgo 
noteikumus attiecībā uz Tiesu tajās jomās, uz kurām attiecas EK līguma IV sadaļa; 
vienlaikus pauž bažas par prejudiciālā nolēmuma procedūras ilgumu Tiesā tai 
laikā, kad patvēruma gadījumos Tiesas prejudiciālais nolēmums par Kopienas 
instrumentu interpretāciju vai derīgumu var būt steidzams, piemēram, saistībā ar 
draudošajiem izraidīšanas pasākumiem; atzinīgi vērtē Tiesas diskusiju dokumentu 
par to prejudiciālajā nolēmumā minēto jautājumu risināšanu, kas attiecas uz 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpu kā pamatu diskusijai, lai risinātu šo 
problēmu.

Or. en


