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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par stratēģiju attiecībā uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpas ārējo dimensiju
(2006/2111(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. un 6. pantu un VI sadaļu un Eiropas 
Kopienas dibināšanas līguma (EK līguma) IV sadaļu par Eiropas Savienības kā brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpas stiprināšanu, 

– ņemot vērā prezidentūras secinājumus un kopš 1999. gada visu Eiropas Padomes 
prezidējošo valstu noteiktos mērķus brīvības, drošības un tiesiskuma telpas (BDTT) 
ārējās dimensijas jomā, ieskaitot mērķi, kas tika noteikts 2006. gada 14.–15. decembrī, 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu (COM(2005)0491) par stratēģiju brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpas ārējā dimensijā un Komisijas progresa ziņojumu (SEC(2006)1498) par 
šīs stratēģijas ieviešanu,

– ņemot vērā 2005. gada 1. decembrī pieņemto Padomes stratēģiju attiecībā uz tieslietu un 
iekšlietu ārējo dimensiju — globāla brīvība, drošība un tiesiskums (turpmāk tekstā —
Stratēģija) un Padomes 2006. gada ziņojumu par šīs Stratēģijas ieviešanu, ko savā 
2768. sanāksmē, kas notika no 2006. gada 4. decembra līdz 5. decembrim, atbalstīja 
Tieslietu un iekšlietu (TI) padome,

– ņemot vērā 2007. gada 23. janvārī pieņemto TI ārējo attiecību Multiprezidentūras 
darbības programmu (5003/1/7), 2006. gada 1.–2. jūnijā pieņemto rīcību paredzošo TI 
padomes dokumentu (9360/06) par ES un Rietumbalkānu valstu sadarbības uzlabošanu 
cīņā ar organizēto noziedzību, korupciju, nelegālo imigrāciju un terorismu un rīcību 
paredzošo dokumentu (9305/06) par ES atbalsta palielināšanu, apkarojot narkotiku 
ražošanu Afganistānā un nelikumīgu tirdzniecību no Afganistānas, ieskaitot tranzīta 
ceļus, kā arī 2006. gada 11. novembrī pieņemto rīcību paredzošo dokumentu (15534/06) 
par kopējas brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidi ar Krieviju,

– ņemot vērā iepriekšējā gada debates par BDTT un rezolūcijas, kurās uzmanība ir pievērsta 
BDTT ārējai dimensijai (terorisms, CIP, datu aizsardzība, migrācija, nelegāla tirdzniecība, 
narkotiku apkarošana, nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšana),

– ņemot vērā Parlamenta iepriekšējos ieteikumus Eiropadomei par BDTT stiprināšanu 
(J. L. Bourlanges ziņojums, 2004. gads)1,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas atzinumu (A6-211/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 47. pantu,

- ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu, kā arī Ārlietu 
komitejas atzinumu (A6-0000/2007),

A. tā kā brīvības, drošības un tiesiskuma iekšējā telpa arvien pieaugošā savstarpēji saistītās 
pasaules spiediena, kā arī draudu — terorisma, organizētās noziedzības un tādu problēmu 

  
1 OV C 166, 7.7.2005, 24. lpp.
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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 ievērošanu, drošību un stabilitāti Eiropas Savienībā;

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; 

C. tā kā ES ārpolitikas pasākumu politisko konsekvenci un efektivitāti faktiski aizkavē:

- iekšējo iestāžu struktūras sarežģītība gadījumos, kad par ārējiem līgumiem un 
programmām lēmumi tiek pieņemti saskaņā ar pirmo, otro un trešo pīlāru,

- Eiropas Parlamenta nepietiekamā iesaistīšanās, neskatoties uz Padomes un Komisijas 
spēkā esošo pienākumu apspriesties ar Parlamentu un informēt to, 

- pilnvaru sadalījums starp ES iestādēm un 27 dalībvalstīm;

D. tā kā ES rīcībā ir vairāki politikas instrumenti, ar kuriem ieviest Stratēģiju attiecībā uz 
BDTT ārējo dimensiju, piemēram, divpusēji nolīgumi (asociācijas nolīgumi, 
partnerattiecību un sadarbības nolīgumi), ES paplašināšanās un pirmspievienošanās 
process, Eiropas kaimiņattiecību politikas rīcības plāni, reģionālā sadarbība, individuālie 
nolīgumi (ar ASV, Japānu, Ķīnu u.c.), operatīvā sadarbība, attīstības politika un ārējā 
palīdzība,

iesniedz izskatīšanai Padomē un Komisijā šādu ieteikumu sarakstu

...Demokrātiskās atbildības uzlabošana BDTT ārējā dimensijā...

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

2. mudina Padomes prezidentūru un Komisiju

- apspriesties ar Parlamentu par ikvienu starptautisku nolīgumu, kas jānoslēdz saskaņā 
ar LES 24. un 38. pantu gadījumos, ja nolīgumi ietekmē Eiropas pilsoņu pamattiesības 
un galvenos aspektus attiecībā uz tiesu iestāžu un policijas sadarbību ar trešām valstīm 
vai starptautiskām organizācijām,

- regulāri informēt Parlamentu par sarunu gaitu attiecībā uz nolīgumiem par BDTT un 
pārliecināties, vai Parlamenta viedoklis tiek pienācīgi ņemts vērā, kā to nosaka LES 
39. un 21. pants un EK līguma 300. pants; 

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; 
uzskata, ka iekšējā saskaņotība uzlabotos, ja stātos spēkā Konstitucionālais līgums un — it 
īpaši — ja tiktu izveidots Eiropas ārlietu ministra amats un ārējais diplomātiskais dienests;
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...Attiecībā uz Stratēģijas galvenajiem mērķiem...
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;

5. atgādina, ka ir jāracionalizē ES iestāžu darbs, jāizmanto esošie instrumenti un jākoordinē 
gan dalībvalstu pasākumi, gan pasākumi ES līmenī, lai nodrošinātu saskaņotu un efektīvu 
atbildes darbību ES attiecībās ar trešām valstīm un izvairītos no dublēšanās; uzsver 
nepieciešamību pēc BDTT iekšējo un ārējo dimensiju līdzsvarotas attīstības;

6. aicina Eiropas Parlamentu uzlabot ārpolitikas pasākumu saskaņotību, jo lielais tajos 
iesaistīto pušu skaits darbojas politikas jomās, kas savstarpēji pārklājas; tādēļ pieprasa 
racionalizēt pasākumus, kas saistīti gan ar cilvēktiesībām, demokrātisku valsts pārvaldi un 
tiesiskumu trešās valstīs, gan ar drošības ārējo dimensiju, nodrošinot, ka arī turpmāk 
galvenā loma būs par ārpolitiku atbildīgajai komitejai;

7. aicina Padomi sniegt papildu skaidrojumu par tās politiku attiecībā uz BDTT ārējo 
dimensiju un nodrošināt Padomes ģeogrāfisko darba grupu un to grupu koordinētu darbu, 
kuras izskata tiesiskuma, brīvības un drošības jautājumus; 

8. atzīmē, ka ir svarīgi uzlabot saskaņotību starp pīlāriem un izvairīties no dažādu BDTT, 
EDAP, KĀDP un Kopienas instrumentu dublēšanās;  uzsver, ka Eiropas Parlamentam 
regulāri jāpārskata šādas saskaņošanas efektivitāte; atzinīgi vērtē pasākumus, kas veikti, 
lai panāktu lielāku saskaņotību Eiropas drošības un aizsardzības politikas civilmilitārās 
sadarbības jomā, īpaši krīžu pārvarēšanas jomā;

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, terorisma un organizētās 
noziedzības nepieļaušana un cīņa pret to;

10. uzskata, ka ir pienācis laiks 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;

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;

12. aicina Komisiju nepārtraukti pārraudzīt, kā saskaņā ar Stratēģijā minētajiem uzdevumiem 
un prioritātēm tiek sasniegti rezultāti, 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;
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...Drošības un cilvēktiesību līdzsvarošana...

13. mudina Padomi, Komisiju un dalībvalstis

- sekmēt demokrātijas standartu 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, 

- visās ES un tās dalībvalstu sarunās un nolīgumos ar trešām valstīm balstīties uz Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju,

- dialogos ar trešām valstīm par BDTT integrēt pierādījumus, kas saņemti no 
starptautiskajām cilvēktiesību organizācijām, 

- nodrošināt, ka šīs pamattiesības veido neatņemamu jebkura instrumenta, programmas vai 
pasākuma sastāvdaļu, kas saistīts ar cīņu pret terorismu, organizēto noziedzību, migrācijas 
un patvēruma jautājumiem un robežu pārvaldību,

- ietvert cilvēktiesību klauzulu visos nolīgumos ar trešām valstīm un novērtēt gan šo 
cilvēktiesību klauzulu, gan citu BDTT klauzulu efektivitāti visos nolīgumos ar trešām 
valstīm,

- visās BDTT ārpolitikas iniciatīvās vai dokumentos ietvert ziņojumu par cilvēktiesību 
ievērošanu, kurš regulāri tiktu precizēts un iesniegts Parlamentam un kura sagatavošanai 
tiks piešķirts īpašs cilvēktiesību aizsardzības finansējums; jo īpaši iesaka Padomei jebkurā 
rīcību paredzošā dokumentā iekļaut daļu par cilvēktiesību situāciju attiecīgajā trešā valstī; 
uzskata, ka Pamattiesību aģentūrai būtu jāpalīdz ES iestādēm izvērtēt ES nolīgumu 
atbilstību cilvēktiesību ievērošanas principiem;

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

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;  

...ES pilsoņu nodrošināšana ar augsta līmeņa drošību pret terorismu un organizēto 
noziedzību...

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

17. aicina ES un dalībvalstis veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai ierobežotu sadarbību 
ar trešām valstīm, kuras aizsargā un/vai finansē teroristu organizācijas; uzsver, ka valstij ir 
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pilnībā jāatsakās no terorisma, pirms tā var gūt kādu labumu no attiecībām ar ES; mudina 
tās valstis, kuras tā nav rīkojušās, parakstīt un/vai ratificēt ANO konvencijas attiecībā uz 
terorismu;

18. uzsver ārpolitikas jomā pieejamo ES reakcijas daudzšķautņaino raksturu cīņā pret 
terorismu un akcentē nepieciešamību saskaņoti izmantot visus pieejamos līdzekļus; aicina 
dalībvalstis turpināt darbu, lai izveidotu kopīgu ANO definīciju jēdzienam „terorisms”;

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

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 visas vienošanās, kas noslēgtas ar trešām valstīm, papildināt ar 
„pretterorisma klauzulu”; uzskata, ka šajā jomā ir vajadzīgs lielāks finansējums un nesen 
izveidoto ES instrumentu izmantošana;

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; 

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;

23. uzsver nepieciešamību ratificēt Eiropas Padomes Konvenciju par kibernoziegumiem, lai 
no trešās valstīs esošām datorsistēmām nebūtu iespējams ļaunprātīgi izmantot datus un 
telekomunikāciju tīklus teroristiskiem mērķiem un krimināli sodāmā nolūkā; 

24. aicina Komisiju un Padomi izveidot standartizētas procedūras bruņojuma, 
sprādzienbīstamu vielu un ieroču ražošanas, uzglabāšanas, tirdzniecības, importa un 
eksporta uzraudzībai, lai nepieļautu to ļaunprātīgu izmantošanu gan Eiropas Savienībā, 
gan trešo pušu valstīs; 

...Policijas un tiesu iestāžu sadarbības, kā arī robežu pārvaldības stiprināšana...

25. pieprasa, lai policijas un tiesu iestāžu sadarbība kļūtu efektīvāka un lai valstī uzlabotos 
prakse izmantot sadarbības koordinatoru pakalpojumus; uzsver, ka, lai arī ir svarīgi šajās 
jomās pilnveidot institucionālās spējas un operatīvo sadarbību, ES pasākumi šajā jomā 
jāīsteno tā, lai tiktu atbalstīti starptautiskie cilvēktiesību standarti;

26. iesaka, ka pēc iespējas drīzāk Eiropolam būtu jāpiešķir pilnvaras organizēt un koordinēt 
operatīvās darbības un izmeklēšanu, lai tas varētu piedalīties kopīgās izmeklēšanas grupās 



PR\662096LV.doc PE 384.636v02-008/9PR\662096LV.doc

LV

un tādos prioritārajos reģionos kā Rietumbalkāni norīkot darbā savus sadarbības 
koordinatorus; 

27. iesaka, ka Eiropas Savienībai, pamatojoties uz LES 30. pantu, vajadzētu sākt sarunas par 
standarta līgumiem attiecībā uz policijas sadarbību ar ASV, ar tām valstīm, uz kurām 
attiecas Eiropas Kaimiņattiecību politika (EKP) , kā arī ar citiem partneriem; pieprasa, lai 
Parlaments kā to pilsoņu likumīgais demokrātiskais pārstāvis, kurus skar šāds nolīgums, 
sarunu laikā par nolīguma noslēgšanu nākotnē aktīvi iesaistītos dialogā ar ASV Kongresu; 

28. atbalsta informācijas apmaiņu starp ES un Krieviju, tomēr atgādina, ka šo procesu 
joprojām ir iespējams uzlabot, it īpaši attiecībā uz informācijas apmaiņu organizētās 
noziedzības un terorisma jomā;

29. atzinīgi vērtē gan ES un ASV nolīgumus par personu izdošanu un tiesu iestāžu sadarbību 
krimināllietās, jo to īstenošana notiek sekmīgi, gan arī Eurojust un ASV sadarbības 
nolīgumu;

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 apmaiņas klauzulas” 
(pasažieru datu reģistra klauzula) iekļaušanu ASV vīzu režīma atcelšanas programmas 
grozījumu priekšlikumā;

31. uzstāj, ka ir svarīgi nodrošināt iedarbīgu robežkontroli, lai cīnītos pret terorisma un 
organizētās noziedzības draudiem un nelegālās migrācijas problēmām;

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

33. atbalsta pastiprināto Eurojust nozīmību un tajā ietilpstošo valstu pilnvaru saskaņošanu, 
kam būtu jāuzlabo Eurojust iespējas efektīvi koordinēt un sākt izmeklēšanas un 
apsūdzēšanas darbības;

...Starptautiskās solidaritātes nostiprināšana migrācijas, atpakaļuzņemšanas un 
patvēruma politikās...

34. iesaka Komisijai pieņemt visaptverošu 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 Tamperē 
notikušajā augstākā līmeņa sanāksmē un kurus apstiprināja Lahti Padome;

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 
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ekonomisko un sociālo situāciju un pievēršoties īstajiem migrācijas avotiem attiecīgajās 
valstīs;

36. aicina Padomi sākt koplēmuma un kvalificēta balsu vairākuma balsojuma procedūru 
legālās migrācijas un imigrantu integrācijas jomās, lai uzlabotu lēmumu pieņemšanu un 
pabeigtu 2005. gadā sākto procesu, kad Kopienas kompetencē ietvēra jautājumu 
risināšanu par nelegālo migrāciju un robežkontroli;

37. pieprasa bez liekas kavēšanās izveidot kopīgu Eiropas patvēruma sistēmu un mudina 
Padomi novērst jebkādus šķēršļus tās veidošanā;

38. uzskata, ka atpakaļuzņemšanas nolīgumu noslēgšana ir prioritāte, kas veido daļu no 
plašākas nelegālās imigrācijas apkarošanas stratēģijas; 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 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;

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;

40. atbalsta reģionālās aizsardzības programmas, kuras Komisija ir izstrādājusi ciešā 
sadarbībā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas augsto komisāru bēgļu jautājumos un 
iesaistītajām trešām valstīm, un atgādina, ka ir svarīgi nodrošināt, lai tie, kuriem ir 
vajadzīga aizsardzība, spētu to saņemt pēc iespējas ātrāk neatkarīgi no valsts vai reģiona, 
kurā viņi atrodas;

o
o     o

41. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta priekšlikumu Eiropadomei, Padomei, 
Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.


