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Ziņojuma projekts (PE 384.636v02-00)
Bogdan Klich
Stratēģija attiecībā uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpas ārējo dimensiju
(2006/2111(INI))

Rezolūcijas priekšlikums

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 1
A apsvērums

A. tā kā brīvības, drošības un tiesiskuma iekšējā telpa arvien pieaugošā savstarpēji 
saistītās pasaules spiediena, kā arī draudu — terorisma, organizētās noziedzības un 
tādu problēmu kā migrācijas plūsmas — starptautiskā rakstura dēļ pakāpeniski 
veidojas, BDTT ārējā dimensija pieaug; un tā kā ir svarīgi ārēji projicēt BDTT pamatā 
esošās vērtības, lai nodrošinātu tiesiskuma un pamattiesību ievērošanu, drošību un 
stabilitāti Eiropas Savienībā;

Or. it

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 2
B apsvērums

B. tā kā, pieņemot un īstenojot saskaņotu BDTT ārējās dimensijas stratēģiju, ES palielina 
savu uzticamību un ietekmi pasaulē, un tā kā stratēģiju var īstenot tikai ciešā sadarbībā 
ar trešām valstīm, ieskaitot tādus sabiedrotos kā ASV un starptautiskās organizācijas, 
taču jāņem vērā, ka Eiropas Savienības iestādēm ir jābūt autonomām iniciatīvas 
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tiesībām, nevis tikai pakārtotai lomai;

Or. it

Grozījumu iesniedza Martine Roure un Javier Moreno Sánchez

Grozījums Nr. 3
B apsvērums

B. tā kā, pieņemot un īstenojot saskaņotu BDTT ārējās dimensijas stratēģiju, ES palielina 
savu uzticamību un ietekmi pasaulē, un tā kā stratēģiju var īstenot tikai ciešā sadarbībā 
ar trešām valstīm (svītrojums) un starptautiskām organizācijām;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou, Giusto Catania

Grozījums Nr. 4
B.a apsvērums (jauns)

B.a tā kā veicot sagatavošanās darbus un īstenojot visas tās politikas jomas, kuru mērķis 
ir izveidot īstu un ilgtspējīgu brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, ir jātiecas 
nostiprināt patiesu līdzsvaru starp drošību un tiesiskumu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 5
1. punkts

1. mudina Eiropadomi ņemt vērā Parlamenta (svītrojums) ieteikumus, kas saistīti ar ES 
ārējo stratēģiju brīvības, drošības un tiesiskuma telpā; atgādina par Parlamenta būtisko 
lomu atbildības stiprināšanā par ES ārpolitikas pasākumiem;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Adamos Adamou, Giusto Catania

Grozījums Nr. 6
2.a punkts (jauns)

2.a ar bažām konstatē, ka Hāgas programma nevis veicina cilvēktiesību un pilsonisko 
brīvību ievērošanu un aizsardzību, bet tā lielā mērā ir tikusi īstenota kā drošības 
stiprināšanas programma ar mērķi apkarot terorismu un organizēto noziedzību, 
savukārt migrācija ir tikusi uzskatīta par apdraudējumu nevis par sociālā stāvokļa 
uzlabošanas iespēju;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 7
3. punkts

3. mudina Padomi vienlaikus ar notiekošo konstitucionālo procesu LES 42. pantā 
aktivizēt passerelle klauzulu, kas Kopienā paredzētu noteikumus par policijas un tiesu 
iestāžu sadarbību krimināllietās, tādējādi panākot lielāku efektivitāti, pārredzamību, 
atbildību, kā arī demokrātisko un tiesu iestāžu uzraudzību; tādēļ mudina Komisiju līdz 
2007. gada oktobrim iesniegt Padomei oficiālu lēmuma priekšlikumu, kas aktivizē 
LES 42. pantu; (svītrojums)

Or. it

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 8
3. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Panayiotis Demetriou

Grozījums Nr. 9
3.a punkts (jauns)

3.a aicina Padomi īpaši steigties pieņemt tos pamatlēmumus, kuri attiecas uz 
informācijas par notiesājošiem spriedumiem krimināllietās glabāšanu, izmantošanu 
un apmaiņu un uz kriminālprocesa procesuālo tiesību kodifikāciju Eiropas 
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Savienībā (2004/0113(CNS));

Or. en

Grozījumu iesniedza Francisco José Millán Mon

Grozījums Nr. 10
4. punkts

4. atzinīgi vērtē Stratēģijā izklāstītos principus, it īpaši — partnerattiecību 
nepieciešamību ar trešām valstīm, lai risinātu kopīgas problēmas un sasniegtu kopējās 
politikas mērķus; nepieciešamību koordinēt virkni ES rīcībā esošo instrumentu, lai 
nodrošinātu piemērotu un saskaņotu atbildes darbību; nepieciešamību koordinēt 
dalībvalstu un Komisijas rīcību, lai nodrošinātu papildināmību un izvairītos no 
dublēšanās; ņemot vērā to nozīmi, ko ES un tās dalībvalstis piešķir brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpas izveidošanai, uzskata, ka trešo valstu cieša sadarbība šajās 
jomās labvēlīgi ietekmētu viņu attiecības ar ES, kas stimulētu šo nepieciešamo 
sadarbību; 

Or. es

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 11
5. punkts

5. atgādina, ka ir jāracionalizē ES iestāžu darbs, jāizmanto esošie instrumenti un 
jāizveido kanāls informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm un ar trešām valstīm, lai 
nodrošinātu līdzsvarotu īstas brīvības, drošības un tiesiskuma telpas attīstību, 
pamatojoties uz abpusēju sapratni un cieņu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Martine Roure un Javier Moreno Sánchez

Grozījums Nr. 12
6. punkts

6. aicina Eiropas Parlamentu uzlabot ārpolitikas pasākumu saskaņotību, jo tajos ir 
iesaistīts liels pušu skaits (svītrojums); tādēļ pieprasa racionalizēt pasākumus, kas 
saistīti gan ar cilvēktiesībām, demokrātisku valsts pārvaldi un tiesiskumu trešās 
valstīs, gan ar drošības ārējo dimensiju (svītrojums);
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 13
8. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou, Giusto Catania

Grozījums Nr. 14
9. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Maria Carlshamre

Grozījums Nr. 15
9. punkts

9. uzsver, ka, plānojot EDAP darbības un pēckonfliktu stabilizācijas misijas, jāņem vērā 
dažādie Kopienas instrumentu paredzētie papildu vai atbalsta pasākumi tādās jomās kā 
tiesiskums, nelegāla tirdzniecība ar ieročiem un narkotikām, sieviešu un bērnu
tirdzniecība, terorisma un organizētās noziedzības nepieļaušana un cīņa pret to;

Or. sv

Grozījumu iesniedza Maria Carlshamre

Grozījums Nr. 16
10. punkts

10. uzskata, ka ir pienācis laiks pārvarēt politiskos šķēršļus, kas traucē padziļināt 
transatlantisko sadarbību brīvības un drošības robeždimensijā, īpaši attiecībā uz 
sievietēm, piemēram, tādās jomās kā cīņa pret narkotiku tirdzniecību, organizēto 
noziedzību un terorismu, ņemot vērā it īpaši turpmākās EDAP paredzētās civilās 
operācijas Kosovā un Afganistānā;
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Or. sv

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 17
10. punkts

10. uzskata, ka ir pienācis laiks, ievērojot pamattiesības, pārvarēt politiskos šķēršļus, kas 
traucē padziļināt transatlantisko sadarbību brīvības un drošības robeždimensijā, 
piemēram, tādās jomās kā cīņa pret narkotiku tirdzniecību, organizēto noziedzību un 
terorismu, ņemot vērā it īpaši turpmākās EDAP paredzētās civilās operācijas Kosovā 
un Afganistānā;

Or. it

Grozījumu iesniedza Martine Roure un Javier Moreno Sánchez

Grozījums Nr. 18
10. punkts

10. uzskata, ka ir pienācis laiks, stingri ievērojot tādas pamatvērtības kā demokrātija, 
cilvēktiesības, tiesiskums un starptautiskās tiesības, pārvarēt politiskos šķēršļus, kas 
traucē padziļināt transatlantisko sadarbību brīvības un drošības robeždimensijā, 
piemēram, tādās jomās kā cīņa pret narkotiku tirdzniecību, organizētā noziedzība, 
personas datu apmaiņa un aizsardzība un terorisms, ņemot vērā it īpaši turpmākās 
EDAP paredzētās civilās operācijas Kosovā un Afganistānā; atgādina tāpēc par 
Eiropas Parlamenta aicinājumiem slēgt nelikumīgo Gvantanamo cietumu, uzsverot, 
ka šā centra pastāvēšana ir negatīvs piemērs tam, kā apkarot terorismu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Stavros Lambrinidis

Grozījums Nr. 19
10.a punkts (jauns)

10.a neatlaidīgi aicina dalībvalstis individuāli, kolektīvi un visos piemērotos divpusējos 
un starptautiskos forumos veicināt pasaulē pastāvošo konfliktu diplomātisku un 
miermīlīgu atrisināšanu, izvairoties Eiropas ārpolitikā, drošības politikā un 
cilvēktiesību politikā piemērot divējādu standartu politiku vai radīt iespaidu, ka 
tāda tiek piemērota;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Panayiotis Demetriou

Grozījums Nr. 20
11. punkts

11. aicina veidot labāku sadarbību starp ES un starptautiskajām organizācijām, bet īpaši 
ar Eiropas Padomi un EDSO, un uzsver vajadzību pēc uzlabota reģionālā dialoga 
un sadarbības, risinot tiesiskuma, brīvības un drošības jautājumus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou un Giusto Catania

Grozījums Nr. 21
11. punkts

11. aicina veidot labāku sadarbību starp ES un starptautiskajām organizācijām un uzsver 
vajadzību pēc uzlabota reģionālā dialoga un sadarbības, risinot tiesiskuma, brīvības un 
drošības jautājumus, balstoties uz cieņu un toleranci pret kultūras, reliģiskām un 
citām atšķirībām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marianne Mikko

Grozījums Nr. 22
12. punkts

12. aicina Komisiju nepārtraukti pārraudzīt, kā tiek īstenoti (svītrojums) Stratēģijā minētie
uzdevumi un prioritātes (svītrojums), un katru gadu iesniegt ziņojumus; aicina 
Komisiju regulāri novērtēt līdzekļu izlietojuma lietderību Stratēģijā ietvertajās jomās; 
aicina Padomi regulāri pārskatīt attīstības gaitu un prioritātes, jo BDTT ārējā dimensija 
ātri pieaug;

Or. en

Grozījumu iesniedza Sophia in 't Veld

Grozījums Nr. 23
Virsraksts pirms 13. punkta

...Drošības un cilvēktiesību nostiprināšana...
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Or. en

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 24
13. punkta 1. ievilkums

– sekmēt, lai tādu pašu būtiskāko demokrātijas standartu ievērošana kā cilvēktiesības, 
politiskās brīvības un labi funkcionējošu iestāžu veidošana — būtu obligāts
priekšnosacījums ES un trešo valstu attiecībās; uzsver, ka tas ir svarīgi vispārējo BDTT 
ārējās dimensijas mērķu sasniegšanā,

Or. it

Grozījumu iesniedza Maria Carlshamre

Grozījums Nr. 25
13. punkta 1. ievilkums

– sekmēt demokrātijas standartu bez reliģiskiem elementiem ievērošanu, cilvēktiesības, 
politisko brīvību un labi funkcionējošu iestāžu veidošanu — tam jābūt obligātam 
priekšnosacījumam ES un trešo valstu attiecībās; uzsver, ka tas ir svarīgi vispārējo 
BDTT ārējās dimensijas mērķu sasniegšanā,

Or. sv

Grozījumu iesniedza Martine Roure

Grozījums Nr. 26
13. punkta 3. ievilkums

– dialogos ar trešām valstīm par BDTT integrēt pierādījumus, kas saņemti no 
starptautiskajām cilvēktiesību organizācijām, un Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
spriedumus,

Or. fr

Grozījumu iesniedza Giusto Catania
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Grozījums Nr. 27
13. punkta 5. ievilkums

– ietvert cilvēktiesību klauzulu visos nolīgumos ar trešām valstīm un novērtēt gan šo 
cilvēktiesību klauzulu, gan citu BDTT klauzulu efektivitāti visos nolīgumos ar trešām 
valstīm tā, lai šo klauzulu neievērošana izraisītu visu nolīgumu apturēšanu,

Or. it

Grozījumu iesniedza Tatjana Ždanoka

Grozījums Nr. 28
14. punkts

14. pauž bažas par to, ka dažas trešās valstis, ar kurām Eiropas Savienībai ir cieša saikne, 
(svītrojums) neievēro pamattiesības, un pieprasa izvērst par šo jautājumu intensīvāku 
dialogu (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou un Giusto Catania

Grozījums Nr. 29
14. punkts

14. pauž bažas par to, ka dažas trešās valstis, ar kurām Eiropas Savienībai ir cieša saikne, 
(svītrojums) neievēro pamattiesības, kā arī ir norūpējies par to, kā Eiropas Savienība 
pati ievēro cilvēktiesību normas, ņemot vērā neseno CIP pārsūtīšanas programmu 
piemēru un visas pārējās darbības, kas vairākās dalībvalstīs ir tikušas veiktas 
saistībā ar šīm programmām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Maria Carlshamre

Grozījums Nr. 30
14. punkts

14. pauž bažas par to, ka dažas trešās valstis, ar kurām Eiropas Savienībai ir cieša saikne, 
neievēro pamattiesības, piemēram, Krievijas Federācija, kurā tiek pārkāpta tieši 
preses un izteiksmes brīvība, un pieprasa izvērst par šo jautājumu intensīvāku dialogu 
ar Krieviju;

Or. sv
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Grozījumu iesniedza Martine Roure

Grozījums Nr. 31
14. punkts

14. pauž bažas par to, ka dažas trešās valstis, ar kurām Eiropas Savienībai ir cieša saikne, 
bet īpaši tās valstis, uz kurām attiecas kaimiņattiecību politika, piemēram, Krievijas 
Federācija, neievēro pamattiesības, un pieprasa izvērst par šo jautājumu intensīvāku 
dialogu ar šīm valstīm;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou un Giusto Catania

Grozījums Nr. 32
14.a punkts (jauns)

14.a aicina Eiropas Savienību un dalībvalstis pilnībā ievērot tādu principu, kā personu 
neizdošana tām valstīm, kurās izdotās personas varētu tikt spīdzinātas, pakļautas 
pazemojošai attieksmei vai sodītas ar nāvessodu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Giusto Catania un Adamos Adamou

Grozījums Nr. 33
14.b punkts (jauns)

14.b ir nobažījies par to, ka netiek pietiekami strādāts pie nāvessoda starptautiska 
moratorija noteikšanas un tā atcelšanas, un prasa, lai Eiropas Savienība dara visu, 
lai valstīs, ar kurām tā uztur ciešas attiecības tiktu pārtraukta šā barbariskā soda 
mēra izmantošana;

Or. it

Grozījumu iesniedza Sophia in 't Veld

Grozījums Nr. 34
14.a punkts (jauns)

14.a pauž nopietnu satraukumu par Eiropas Savienības pilsoņiem piešķirto 
nepietiekamo juridisko aizsardzību tajos gadījumos, kad personas dati tiek nodoti 
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trešām valstīm, piemēram saistībā ar pasažieru datu reģistru (PNR) vai ar finanšu 
datiem (SWIFT), vai ar telekomunikācijām; atkārtoti ir nobažījies par 
acīmredzamo nesaskaņu starp nolīguma par pasažieru datu reģistra noteikumiem 
un automatizētās atlases sistēmas noteikumiem, un pauž nožēlu par to, ka līdz šim 
nedz Komisija nedz Padome nav atradusi šā jautājuma skaidru un apmierinošu 
risinājumu; atkārtoti aicina Komisiju noskaidrot, kādas ir tās personas datu 
kategorijas par kurām saistībā ar Eiropas pilsoņiem trešās valstis ievāc 
informāciju un izmanto to suverenitātē esošajā teritorijā; uzsver, ka datu apmaiņai 
nepieciešamības gadījumā būtu jānotiek saskaņā ar nolīgumu, kas pastāv starp 
Eiropas Savienību un ASV par savstarpējo juridisko palīdzību un personu 
izdošanu, kā arī ievērojot EK un ES tiesību aktus datu aizsardzības jomā; uzskata, 
ka personas datu savstarpējai izmantošanai ir jānotiek uz atbilstīga juridiskā 
pamata, kas saistīts ar precīziem noteikumiem un nosacījumiem un tai ir jābūt 
pakļautai atbilstīgai pilsoņu privātās dzīves un pilsonisko brīvību aizsardzībai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Sophia in 't Veld

Grozījums Nr. 35
14.b punkts (jauns)

14.b pauž nožēlu par to, ka attiecības starp Eiropas Savienību un ASV nav pakļautas 
demokrātiskai kontrolei, jo augsta līmeņa kontaktgrupā, kuras sastāvā ir 
Komisijas un Padomes pārstāvji, kā arī Amerikas Tieslietu un Iekšējās drošības 
ministriju pārstāvji, nav ietverts Eiropas Parlaments un dalībvalstu parlamenti;

Or. en

Grozījumu iesniedza Panayiotis Demetriou

Grozījums Nr. 36
15. punkts

15. iesaka īstenot vienotu datu aizsardzības politiku, kas aptver gan pirmo, gan trešo 
pīlāru; atgādina, ka starp tiem esošās pretrunas ietekmē ne tikai pilsoņu tiesības uz 
savu personas datu aizsardzību, bet arī tiesībaizsardzības efektivitāti un dalībvalstu 
savstarpēju uzticību; tāpēc aicina Padomi pēc iespējas ātrāk pieņemt Padomes 
pamatlēmuma priekšlikumu par personas datu, ko apstrādā, sadarbojoties policijas 
un tiesu iestādēm krimināllietās, aizsardzību (COM(2005)0475);

Or. en
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Grozījumu iesniedza Sophia in 't Veld

Grozījums Nr. 37
16. punkts

16. uzskata, ka ES pretterorisma politikai būtu pilnībā jāatbilst visiem demokrātiskas 
leģitimitātes, proporcionalitātes, efektivitātes un cilvēktiesību ievērošanas principiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Martine Roure

Grozījums Nr. 38
16. punkts

16. uzskata, ka ES pretterorisma politikai būtu pilnībā jāatbilst visiem leģitimitātes, 
proporcionalitātes, efektivitātes un cilvēktiesību ievērošanas principiem, ievērojot 
2007. gada 14. februāra rezolūcijas par iespējamo CIP veikto Eiropas valstu 
izmantošanu, lai pārvadātu un nelikumīgi turētu apcietinājumā gūstekņus 
secinājumus;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Martine Roure, Javier Moreno Sánchez un Claudio Fava

Grozījums Nr. 39
16.a punkts (jauns)

16.a aicina Komisiju un Padomi saistībā ar starptautisko terorisma apkarošanu 
piemērot secinājumus, ko ir izdarījusi TDIP komiteja un kurus Eiropas 
Parlaments akceptēja 2007. gada 14. februārī; rosina visas Eiropas iestādes īpaši 
uzraudzīt to, lai dalībvalstu prasības drošības jomā nebūtu pretrunā ar jebkuras 
personas pamattiesībām pat tad, ja persona tiek turēta aizdomās par terorisma aktu 
izdarīšanu;

Or. it

Grozījumu iesniedza Sophia in 't Veld

Grozījums Nr. 40
18.a punkts (jauns)

18.a atgādina, ka ir nepieciešams novērtēt starptautisko antiterorisma pasākumu jomā 
pastāvošās iniciatīvas (piemēram, Amerikas Patriot Act pārskatīšana); uzsver īstas 
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Kopienas politikas nozīmi terorisma apkarošanas jomā, jo pretterorisma pasākumu 
efektivitāte būtiski palielināsies, ja diskutējot par šādiem pasākumiem ar trešām 
valstīm Eiropas Savienība paudīs vienotu viedokli;

Or. en

Grozījumu iesniedza Martine Roure

Grozījums Nr. 41
19. punkts

19. atgādina, ka, ievērojot pamattiesības un Eiropas Savienības vērtības, ir jāuzlabo 
sadarbība ar ASV un Krieviju jomās, kas saistītas ar nozīmīgas infrastruktūras 
aizsardzību un cīņu pret terorismu, teroristu vervēšanu un finansēšanu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Marianne Mikko

Grozījums Nr. 42
19. punkts

19. atgādina, ka ir jāuzlabo sadarbība ar visām reģionālajām lielvarām, kas saistītas ar 
nozīmīgas infrastruktūras aizsardzību un cīņu pret terorismu, teroristu vervēšanu un 
finansēšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Martine Roure

Grozījums Nr. 43
20. punkts

20. aicina Padomi uzlabot dialogu ar trešām valstīm, atbalstīt institucionālo un darbības 
iespēju attīstību, turpināt izstrādāt un ieviest valstu rīcības plānus, lai efektīvi apkarotu 
korupciju (svītrojums); uzskata, ka šajā jomā ir vajadzīgs lielāks finansējums un nesen 
izveidoto ES instrumentu izmantošana;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 44
20. punkts

20. aicina Padomi uzlabot dialogu ar trešām valstīm, atbalstīt institucionālo un darbības 
iespēju attīstību, turpināt izstrādāt un ieviest valstu rīcības plānus, lai efektīvi apkarotu 
korupciju, un (svītrojums) uzskata, ka šajā jomā ir vajadzīgs lielāks finansējums un 
nesen izveidoto ES instrumentu izmantošana;

Or. it

Grozījumu iesniedza Sophia in 't Veld

Grozījums Nr. 45
21. punkts

21. mudina tās valstis, kas to vēl nav izdarījušas, parakstīt vai ratificēt tādus instrumentus 
kā ANO Pretkorupcijas konvencija, ANO Konvencija pret transnacionālo organizēto 
noziedzību un tās trīs protokoli pret migrantu nelikumīgu ievešanu, par cilvēku 
tirdzniecības novēršanu un pret ieroču nelegālu ražošanu un tirdzniecību, kā arī
ievērot ANO noteikto slepeno pārsūtīšanas un aizturēšanas aizliegumu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Maria Carlshamre

Grozījums Nr. 46
22. punkts

22. aicina Padomi pieprasīt ES trešo valstu partneriem noslēgt, ja tie to vēl nav izdarījuši, 
unificētos izdošanas nolīgumus, par paraugu izmantojot ar ASV noslēgtos nolīgumus 
par izdošanu un savstarpējo juridisko palīdzību krimināllietās attiecībā uz iespējamo 
teroristu un par kriminālnoziegumiem aizdomās turēto personu izdošanu tiesāšanai; ir 
svarīgi, lai iespējamie teroristi tiktu tiesāti korektā tiesas procesā; Eiropas 
Savienībai ir arī jāizvairās izdot iespējamos teroristus uz tādām partnervalstīm, 
kurās viņi varētu tikt spīdzināti un/vai sodīti ar nāvessodu;

Or. sv
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Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 47
27.a punkts (jauns)

27.a uzskata, ka visos ar trešām valstīm noslēgtos nolīgumos informācijas apmaiņas 
jomā ir jāiekļauj savstarpīguma noteikums un šiem nolīgumiem ir jābūt balstītiem 
uz pašām stingrākajām jutīgu datu aizsardzības normām;

Or. it

Grozījumu iesniedza Marianne Mikko

Grozījums Nr. 48
28.a punkts (jauns)

28.a norāda, ka ir nepieciešams panākt būtisku Eiropas Savienības un Krievijas 
sadarbības uzlabošanos, lai Eiropas Savienībā un Eiropas kaimiņattiecību 
politikas teritorijā samazinātu nestabilitātes avotus, piemēram slēptos Moldāvijas 
un Gruzijas konfliktus, kā arī krievu minoritāšu pārstāvju vardarbīgu radikālu 
ietekmi Eiropas Savienības dalībvalstīs;

Or. en

Grozījumu iesniedza Martine Roure

Grozījums Nr. 49
29. punkts

29. atzinīgi vērtē gan ES un ASV nolīgumus par personu izdošanu un tiesu iestāžu 
sadarbību krimināllietās, jo to īstenošana notiek sekmīgi; konstatē, ka Kongress ir 
uzsācis nolīgumu ratifikācijas procedūru un aicina visas dalībvalstis sekot šim 
piemēram, un atzinīgi vērtē arī Eurojust un ASV sadarbības nolīgumu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Martine Roure

Grozījums Nr. 50
30. punkts

30. aicina ASV un citas valstis, kuras piemēro noteikumus par ieceļošanas vīzām attiecībā 
uz dažām ES dalībvalstīm, nekavējoties atcelt vīzu režīmu un pret visiem ES 
dalībvalstu pilsoņiem izturēties vienādi; izsaka nožēlu par papildu „informācijas 
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apmaiņas klauzulas” (pasažieru datu reģistra klauzula) iekļaušanu ASV vīzu režīma 
atcelšanas programmas grozījumu priekšlikumā un atgādina, ka nav pieņemama 
divpusēju nolīgumu slēgšana šajā jomā un ka ir jāstrādā tikai pie ES–ASV 
nolīgumu sagatavošanas;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Martine Roure

Grozījums Nr. 51
30.a punkts (jauns)

30.a uzskata, ka Eiropas Savienība un ASV ir galvenie sabiedrotie un uzticami partneri 
terorisma apkarošanā un tāpēc šai tiesību situācijai ir jākļūst par potenciālā 
starptautiskā nolīguma pamatu, balstoties uz postulātu, ka SWIFT kā Beļģijas 
uzņēmums ir pakļauts Beļģijas tiesībām un līdz ar to tas ir atbildīgs par datu 
apstrādi saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 4. panta 1.punktu; norāda, ka līdz ar to 
SWIFT, protams, būtu kādreiz jāpārtrauc līdzšinējā prakse visus ar Eiropas 
Savienības pilsoņiem un uzņēmumiem saistītos datus reproducēt ekvivalentā tīmekļa 
vietnē ASV vai arī tam būs jāizveido datu bāzei paredzēta vietne tādā vietā, kas 
neatrodas ASV pakļautībā; neatlaidīgi prasa šajā starptautiskajā nolīgumā noteikt 
nepieciešamās garantijas, lai novērstu šo datu nelikumīgu izmantošanu 
ekonomiskiem vai tirdzniecības mērķiem;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Martine Roure

Grozījums Nr. 52
31. punkts

31. uzstāj, ka ir svarīgi nodrošināt iedarbīgu robežkontroli, lai cīnītos pret nelikumīgu 
imigrāciju un atsevišķos gadījumos tā var būt noderīga, lai apkarotu organizēto 
noziedzību un terorismu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Martine Roure un Javier Moreno Sánchez

Grozījums Nr. 53
32. punkts

32. iesaka, ka Frontex, palielinot tā darbības spējas un nodrošinot pietiekamus finanšu, 
cilvēku un tehniskos resursus, būtu jāuzņemas galvenā izpildītāja loma ārējo robežu 
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pārvaldībā, īstenojot solidaritātes un savstarpējās palīdzības principu starp 
dalībvalstīm, jo tām visām kopīgi būtu jārisina problēmas, kas saistītas ar Savienības 
ārējo robežu pārvaldību;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 54
32. punkts

32. iesaka, ka Frontex (svītrojums), būtu jāuzņemas galvenā izpildītāja loma ārējo robežu 
pārvaldībā, taču izvairoties no Eiropas Savienības ārējo robežu militarizēšanas;

Or. it

Grozījumu iesniedza Marian-Jean Marinescu

Grozījums Nr. 55
32.a punkts (jauns)

32.a prasa atbalstīt jauno dalībvalstu nemitīgo cīņu, kuras mērķis ir aizsargāt Eiropas 
Savienības jauno ārējo robežu austrumu pusē, kā arī novērst un apkarot jaunos 
apdraudējumus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Francisco José Millán Mon

Grozījums Nr. 56
32.a punkts (jauns)

32.a prasa, lai Komisija un Padome dara visu, lai izcelsmes un tranzīta valstis nopietni 
sadarbojas ar ES un tās dalībvalstīm ar mērķi novērst nelegālo imigrāciju un 
apkarot tās organizācijas, kas nodarbojas ar cilvēku tirdzniecību; prasa arī, lai 
Komisija un Padome regulāri novērtē, cik lielā mērā šīs trešās valstis sadarbojas 
nelegālās imigrācijas jomā, un tāpēc uzsver to nozīmi, kāda ir trešo valstu 
uzraudzības un vērtēšanas mehānismam nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, 
ko 2003. gadā izveidoja Padome pēc Saloniku Eiropadomes prasības;

Or. es
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Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 57
34. punkts

34. iesaka Komisijai pieņemt visaptverošu ES migrācijas politiku, ietverot tajā atbilstošus 
pasākumus, lai efektīvi risinātu gan, pirmkārt, legālās (svītrojums) imigrācijas 
problēmas un tikai tad veidot nelegālo imigrantu repatriācijas plānu; šajā kontekstā 
pieprasa īstenot secinājumus, kurus pirms astoņiem gadiem pieņēma Tamperē 
notikušajā augstākā līmeņa sanāksmē un kurus apstiprināja Lahti Padome;

Or. it

Grozījumu iesniedza Martine Roure un Javier Moreno Sánchez

Grozījums Nr. 58
34. punkts

34. iesaka Komisijai pieņemt kopēju ES migrācijas politiku, ietverot tajā atbilstošus 
pasākumus, lai efektīvi risinātu gan legālās, gan nelegālās imigrācijas problēmas; šajā 
kontekstā pieprasa īstenot secinājumus, kurus pirms astoņiem gadiem pieņēma 
Tamperes Eiropadome un kurus apstiprināja Lahti neformālā Eiropadome, kā arī 
īstenot Hāgas programmu un 2006. gada Eiropadomes secinājumus, ar kuriem tiek 
apstiprināta nepieciešamība piemērot 2005. gadā apstiprināto visaptverošo stratēģiju 
imigrācijas jomā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Martine Roure

Grozījums Nr. 59
35. punkts

35. atgādina, ka imigrācija var sniegt ievērojamu labumu, ja tā tiek rūpīgi pārvaldīta, 
solidarizējoties un veidojot partnerību ar trešām valstīm, un ka topošajā Eiropas 
migrācijas politikā imigrantu integrēšanai ir jābūt tās galvenajam elementam; uzsver, 
ka ES pasākumi (svītrojums) ir jāveic uz visaptverošas politikas pamata, kurā ir 
vienlaikus ietverts gan atbalsts trešām valstīm ar mērķi pārvaldīt migrācijas 
plūsmas, gan atbalsts attīstības efektivitātes uzlabošanai, ņemot vērā īpašo 
ekonomisko un sociālo situāciju un pievēršoties īstajiem migrācijas avotiem 
attiecīgajās valstīs;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Maria Carlshamre

Grozījums Nr. 60
35. punkts

35. atgādina, ka imigrācija var sniegt ievērojamu labumu, ja tā tiek rūpīgi pārvaldīta, 
solidarizējoties un veidojot partnerību ar trešām valstīm, un ka topošajā Eiropas 
migrācijas politikā imigrantu integrēšanai ir jābūt tās galvenajam elementam; uzsver, 
ka ES pasākumi, kuru mērķis ir uzlabot trešo valstu iespējas pārvaldīt migrācijas 
plūsmu un savas robežas, ir jāveic uz efektīvas attīstības politikas pamata, ņemot vērā 
īpašo ekonomisko un sociālo situāciju un pievēršoties īstajiem migrācijas avotiem, 
piemēram, nabadzībai un nepietiekamai cilvēktiesību ievērošanai attiecīgajās valstīs;

Or. sv

Grozījumu iesniedza Martine Roure

Grozījums Nr. 61
35.a punkts (jauns)

35.a atgādina, ka nelegālo imigrāciju ir iespējams pārvaldīt tikai, konkrēti sadarbojoties 
un sniedzot solidāru atbalstu imigrantu izcelsmes valstīm, jo īpaši atbalstot 
sadarbības politiku attīstības jomā šajās valstīs;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 62
37. punkts

37. pieprasa bez liekas kavēšanās izveidot kopīgu Eiropas patvēruma sistēmu un mudina 
Padomi novērst jebkādus šķēršļus tās veidošanā, pilnībā atsakoties no drošu trešo 
valstu saraksta veidošanas un ārpakalpojumu izmantošanas robežu pārvaldībā (kas 
ietver uzņemšanas un aizturēšanas centru izveidi ārpus Eiropas Savienības);

Or. it

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 63
38. punkts

38. (svītrojums) atgādina, ka ir vajadzīgi skaidri, pārskatāmi un taisnīgi kopīgi noteikumi 
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par atgriešanos, bet tikai pēc jaunu legālās imigrācijas kanālu izveidošanas; pauž 
bažas par to, ka ES vārdā parakstītajos atpakaļuzņemšanas nolīgumos nav 
nepārprotamā veidā norādīts, ka nolīgums neattiecas uz patvēruma meklētājiem, un 
līdz ar to var notikt tādu patvēruma meklētāju izdošana, kuru prasības pamatotība nav 
pārbaudīta vai kuru prasība noraidīta vai atzīta par nepamatotu tādēļ, ka attiecīgā 
valsts tiek uzskatīta par „drošu trešo valsti”; pieprasa drošības pasākumus, lai 
nodrošinātu atpakaļ neizdošanas principa (non-refoulement) ievērošanu;

Or. it

Grozījumu iesniedza Martine Roure

Grozījums Nr. 64
38. punkts

38. uzskata, ka atpakaļuzņemšanas nolīgumu noslēgšana ir (svītrojums) nelegālās 
imigrācijas apkarošanas stratēģijas aspekts; atgādina, ka ir vajadzīgi skaidri, 
pārskatāmi un taisnīgi kopīgi noteikumi par atgriešanos un pauž bažas par to, ka ES 
vārdā parakstītajos atpakaļuzņemšanas nolīgumos nav nepārprotamā veidā norādīts, ka 
nolīgums neattiecas uz patvēruma meklētājiem, un līdz ar to var notikt tādu patvēruma 
meklētāju izdošana, kuru prasības pamatotība nav pārbaudīta (svītrojums); pieprasa 
drošības pasākumus, lai nodrošinātu atpakaļ neizdošanas principa (non-refoulement) 
ievērošanu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Giusto Catania

Grozījums Nr. 65
39. punkts

39. nolūkā attīstīt patiesu partnerību jautājumos par migrācijas pārvaldību iesaka sākt 
sarunas par direktīvām saistībā ar vīzu atvieglotu izsniegšanu trešo valstu pilsoņiem 
Kopienas atpakaļuzņemšanas politikas kontekstā gadījumos, kad tas iespējams, kā arī 
pamatojoties uz savstarpības principu; aicina Padomi samazināt maksu par vīzu, lai 
EKP valstīs iedrošinātu demokrātisku notikumu attīstību un lai drošības vārdā 
nepieļautu radīt papildu šķēršļus parastam ceļotājam, kas vēlas šķērsot robežu 
likumīgi, kā arī atteikties no biometrisko vīzu ieviešanas, kuru izmaksa, neskatoties 
uz citiem apsvērumiem, būtu pārmērīga un tās nebūtu iespējams finansēt no 
Eiropas Savienības budžeta;

Or. it
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Grozījumu iesniedza Martine Roure

Grozījums Nr. 66
39. punkts

39. (svītrojums) aicina Padomi samazināt maksu par vīzu, lai EKP valstīs iedrošinātu 
demokrātisku notikumu attīstību un lai drošības vārdā nepieļautu radīt papildu šķēršļus 
parastam ceļotājam, kas vēlas šķērsot robežu likumīgi;

Or. fr
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