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Grozījums Nr. 2
Cecilia Wikström

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ar Padomes Lēmumu 2005/267/EK 
izveido drošu tīmeklī izvietotu 
informācijas un koordinācijas tīklu 
dalībvalstu migrācijas pārvaldes dienestiem 
(ICONet) informācijas apmaiņai par 
nelikumīgo migrāciju, nelegālu ieceļošanu 
un imigrāciju, kā arī to personu 
atpakaļnosūtīšanu, kas uzturas nelegāli. 
Elementos, kas paredzēti informācijas 
apmaiņai, ir jāietver imigrācijas sadarbības 
koordinatoru tīkli.

(2) Ar Padomes Lēmumu 2005/267/EK 
izveido drošu tīmeklī izvietotu 
informācijas un koordinācijas tīklu 
dalībvalstu migrācijas pārvaldes dienestiem 
(ICONet) informācijas apmaiņai par 
nelikumīgo migrāciju, nelegālu ieceļošanu 
un nelikumīgo imigrāciju, kā arī to 
personu atpakaļnosūtīšanu, kas uzturas 
nelegāli. Elementos, kas paredzēti 
informācijas apmaiņai, ir jāietver 
imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkli.

Or. sv

Pamatojums

Termini „nelegāls” un „nelikumīgs” attiecībā uz migrāciju un imigrāciju tiek lietoti, lai 
skaidrotu vienu un to pašu jēdzienu. Tomēr jēdziens „nelegāls”, šķiet, izceļ problēmu, tāpēc 
ir labāk lietot terminus "nelikumīga migrācija” un „nelikumīga imigrācija”.

Grozījums Nr. 3
Sylvie Guillaume

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Imigrācijas sadarbības koordinatoriem 
ir jāvāc informācija par nelegālo imigrāciju 
operatīvai vai stratēģiskai izmantošanai vai 
izmantošanai abos minētajos līmeņos. 
Minētā informācija var dot būtisku 
ieguldījumu FRONTEX darbībā, kas 
saistīta ar riska analīzi, un šai nolūkā ir 
jāveido ciešāka sadarbība starp imigrācijas 
sadarbības koordinatoru tīkliem un 

(4) Imigrācijas sadarbības koordinatoriem 
ir jāvāc informācija par  nelikumīgo 
imigrāciju operatīvai vai stratēģiskai 
izmantošanai vai izmantošanai abos 
minētajos līmeņos. Minētā informācija var 
dot būtisku ieguldījumu FRONTEX 
darbībā, kas saistīta ar riska analīzi, un šai 
nolūkā ir jāveido ciešāka sadarbība starp 
imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkliem 
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FRONTEX. un FRONTEX.

Or. fr

Pamatojums

Var runāt par „nelegālu uzturēšanos”, „nelikumīgu uzturēšanos”,vai „nelikumīgu 
imigrāciju, taču ir nevietā runāt par „nelegālu imigrāciju”.

Grozījums Nr. 4
Cecilia Wikström

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Imigrācijas sadarbības koordinatoriem 
ir jāvāc informācija par nelegālo imigrāciju
operatīvai vai stratēģiskai izmantošanai vai 
izmantošanai abos minētajos līmeņos. 
Minētā informācija var dot būtisku 
ieguldījumu FRONTEX darbībā, kas 
saistīta ar riska analīzi, un šai nolūkā ir 
jāveido ciešāka sadarbība starp imigrācijas 
sadarbības koordinatoru tīkliem un 
FRONTEX.

(4) Imigrācijas sadarbības koordinatoriem 
ir jāvāc informācija par  nelikumīgo 
imigrāciju operatīvai vai stratēģiskai 
izmantošanai vai izmantošanai abos 
minētajos līmeņos. Minētā informācija var 
dot būtisku ieguldījumu FRONTEX 
darbībā, kas saistīta ar riska analīzi, un šai 
nolūkā ir jāveido ciešāka sadarbība starp 
imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkliem 
un FRONTEX.

Or. sv

Pamatojums

Termini „nelegāls” un „nelikumīgs” attiecībā uz migrāciju un imigrāciju tiek lietoti, lai 
skaidrotu vienu un to pašu jēdzienu. Tomēr jēdziens „nelegāls”, šķiet, izceļ problēmu, tāpēc 
ir labāk lietot terminus "nelikumīga migrācija” un „nelikumīga imigrācija”.

Grozījums Nr. 5
Cecilia Wikström

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes (6) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
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2007. gada 23. maija Lēmumu 
Nr. 574/2007/EK laikposmam no 
2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 
31. decembrim izveido Eiropas Ārējo 
robežu fondu kā daļu no Vispārīgās 
programmas Solidaritāte un migrācijas 
plūsmu pārvaldība, lai palīdzētu stiprināt 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpu un 
solidaritātes principa piemērošanu starp 
dalībvalstīm. Šā fonda pieejamos līdzekļus 
var izmantot, lai sniegtu ieguldījumu tādu 
pasākumu veicināšanā, kurus organizē 
dalībvalstu konsulārie un citi dienesti trešās 
valstīs, kā arī lai atbalstītu migrācijas 
sadarbības koordinatoru tīklu darbspējas 
stiprināšanu un efektīvākas sadarbības 
veicināšanu starp dalībvalstīm, izmantojot 
tīklu.

2007. gada 23. maija Lēmumu 
Nr. 574/2007/EK laikposmam no 
2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 
31. decembrim izveido Eiropas Ārējo 
robežu fondu kā daļu no Vispārīgās 
programmas Solidaritāte un migrācijas 
plūsmu pārvaldība, lai palīdzētu stiprināt 
brīvības, drošības un tiesiskuma telpu un 
solidaritātes principa piemērošanu starp 
dalībvalstīm un trešām valstīm. Šā fonda 
pieejamos līdzekļus var izmantot, lai 
sniegtu ieguldījumu tādu pasākumu 
veicināšanā, kurus organizē dalībvalstu 
konsulārie un citi dienesti trešās valstīs, kā 
arī lai atbalstītu migrācijas sadarbības 
koordinatoru tīklu darbspējas stiprināšanu 
un efektīvākas sadarbības veicināšanu starp 
dalībvalstīm, izmantojot tīklu.

Or. sv

Pamatojums

Runājot par solidaritāti attiecībā uz migrāciju, ir jāuzsver, ka tai jābūt ne vien starp 
dalībvalstīm, bet arī ar trešām valstīm.

Grozījums Nr. 6
Sylvie Guillaume

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Padomei, Eiropas Parlamentam un 
Komisijai regulāri jāsaņem informācija par 
imigrācijas sadarbības koordinatoru tīklu 
darbību konkrētos reģionos un/vai valstīs, 
par kurām Eiropas Savienībai ir īpaša 
interese, kā arī par situāciju minētajos 
reģionos un/vai valstīs saistībā ar nelegālo 
imigrāciju. Konkrētu reģionu un/vai valstu, 
par kurām Eiropas Savienībai ir īpaša 
interese, izvēlei ir jābūt balstītai uz tādiem 
objektīviem migrācijas rādītājiem kā 
statistika par nelegālo migrāciju un riska 

(7) Padomei, Eiropas Parlamentam un 
Komisijai regulāri jāsaņem informācija par 
imigrācijas sadarbības koordinatoru tīklu 
darbību konkrētos reģionos un/vai valstīs, 
par kurām Eiropas Savienībai ir īpaša 
interese, kā arī par situāciju minētajos 
reģionos un/vai valstīs saistībā ar 
nelikumīgo imigrāciju. Konkrētu reģionu 
un/vai valstu, par kurām Eiropas 
Savienībai ir īpaša interese, izvēlei ir jābūt 
balstītai uz tādiem objektīviem migrācijas 
rādītājiem kā statistika par nelikumīgo 
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analīze, ko sagatavojusi FRONTEX, un šai 
izvēlei ir jābūt saskaņā ar ES ārējo 
attiecību vispārīgo politiku.

migrāciju un riska analīze, ko sagatavojusi 
FRONTEX, un šai izvēlei ir jābūt saskaņā 
ar ES ārējo attiecību vispārīgo politiku.

Or. fr

Pamatojums

Var runāt par „nelegālu uzturēšanos”, „nelikumīgu uzturēšanos”, vai „nelikumīgu 
imigrāciju”, taču ir nevietā runāt par „nelegālu imigrāciju”.

Grozījums Nr. 7
Cecilia Wikström

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Padomei, Eiropas Parlamentam un 
Komisijai regulāri jāsaņem informācija par 
imigrācijas sadarbības koordinatoru tīklu 
darbību konkrētos reģionos un/vai valstīs, 
par kurām Eiropas Savienībai ir īpaša 
interese, kā arī par situāciju minētajos 
reģionos un/vai valstīs saistībā ar nelegālo
imigrāciju. Konkrētu reģionu un/vai valstu, 
par kurām Eiropas Savienībai ir īpaša 
interese, izvēlei ir jābūt balstītai uz tādiem 
objektīviem migrācijas rādītājiem kā 
statistika par nelegālo migrāciju un riska 
analīze, ko sagatavojusi FRONTEX, un šai 
izvēlei ir jābūt saskaņā ar ES ārējo 
attiecību vispārīgo politiku.

(7) Padomei, Eiropas Parlamentam un 
Komisijai regulāri jāsaņem informācija par 
imigrācijas sadarbības koordinatoru tīklu 
darbību konkrētos reģionos un/vai valstīs, 
par kurām Eiropas Savienībai ir īpaša 
interese, kā arī par situāciju minētajos 
reģionos un/vai valstīs saistībā ar
nelikumīgo imigrāciju. Konkrētu reģionu 
un/vai valstu, par kurām Eiropas 
Savienībai ir īpaša interese, izvēlei ir jābūt 
balstītai uz tādiem objektīviem migrācijas 
rādītājiem kā statistika par nelikumīgo 
migrāciju un riska analīze, ko sagatavojusi 
FRONTEX, un šai izvēlei ir jābūt saskaņā 
ar ES ārējo attiecību vispārīgo politiku.

Or. sv

Pamatojums

Termini „nelegāls” un „nelikumīgs” attiecībā uz migrāciju un imigrāciju tiek lietoti, lai 
skaidrotu vienu un to pašu jēdzienu. Tomēr jēdziens „nelegāls”, šķiet, izceļ problēmu, tāpēc 
ir labāk lietot terminus "nelikumīga migrācija” un „nelikumīga imigrācija”.



AM\795577LV.doc 7/20 PE430.622v01-00

LV

Grozījums Nr. 8
Franziska Keller

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1. punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 377/2004
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) 1. panta 1. punktu groza šādi:
„1. Šajā regulā „imigrācijas sadarbības 
koordinators” ir kādas dalībvalsts 
pārstāvis, ko imigrācijas dienests vai 
citas kompetentās iestādes norīkojušas 
darbā ārzemēs, lai veidotu un uzturētu 
sakarus ar uzņēmējas valsts iestādēm 
nolūkā veicināt piespiedu migrācijas 
cēloņu novēršanu un apkarošanu, 
migrantu labprātīgu atgriešanos un 
likumīgās migrācijas pārvaldību.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Sylvie Guillaume

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 377/2004
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1a) 2. panta 2. punktu groza šādi:
„2. Imigrācijas sadarbības koordinatori 
vāc informāciju izmantošanai darbības 
līmenī, stratēģiskā līmenī vai abos 
minētajos līmeņos. Šāda informācija jo 
īpaši attiecas uz šādiem jautājumiem:
- nelikumīgo imigrantu plūsmas, kuru 
izcelsme ir uzņēmējā valstī vai kuras 
tranzītā šķērso uzņēmēju valsti,
- minēto nelikumīgo migrantu plūsmu 
maršruti dalībvalstu teritoriju 
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sasniegšanai,
- to darbības veids, tostarp 
izmantotajiem transporta līdzekļi, 
starpnieku iesaiste utt.,
- imigrantu kontrabandā iesaistītu 
noziedzīgu organizāciju esamība un 
darbība,
- starpgadījumi un notikumi kas ir vai 
var kļūt par jaunu nelikumīgo imigrantu 
plūsmas pieauguma cēloni,
- personu apliecinošu dokumentu un 
ceļošanas dokumentu viltošanai vai 
falsifikācijai izmantotie paņēmieni,
- veidi un līdzekļi, kā palīdzēt uzņēmēju 
valstu iestādēm novērst nelikumīgo 
imigrantu plūsmas, kuru izcelsme ir 
minēto valstu teritorijā vai kuras 
tranzītā šķērso šīs teritorijas, 
- veidi un līdzekļi, lai atvieglotu 
nelikumīgo imigrantu atgriešanos un 
repatriāciju uz viņu izcelsmes valstīm, 
- tiesību aktiem un tiesu praksi, kas ir 
būtiska attiecībā uz iepriekšminētajiem 
jautājumiem,
- informāciju, kas nodota, izmantojot 
agrīnās brīdināšanas sistēmu,
- veidi un līdzekļi, lai palīdzētu 
nekavējoties uzsākt humāno palīdzību 
migrantu masveida ierašanās gadījumos 
uz robežas,
- veidi un līdzekļi, lai atvieglotu legālo 
migrāciju.”

Or. fr

Pamatojums

Var runāt par „nelegālu uzturēšanos”, „nelikumīgu uzturēšanos”vai ņelikumīgu imigrāciju”, 
taču ir nevietā runāt par „nelegālu imigrāciju”.

Vajadzētu norādīt arī, ka migrācijas sadarbības koordinatoru pienākumi attiecas arī uz 
legālās imigrācijas jautājumiem, kā noteikts Padomes Regulas (EK) Nr. 377/2004 par 
sadarbības koordinatoru tīkla izveidi imigrācijas jomā 1. panta 1. punktā.
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Grozījums Nr. 10
Franziska Keller

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 377/2004
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1b) 2. panta 2. punktu groza šādi:
„2. Imigrācijas sadarbības koordinatori 
vāc informāciju izmantošanai darbības 
līmenī, stratēģiskā līmenī vai abos 
minētajos līmeņos. Šāda informācija jo 
īpaši attiecas uz šādiem jautājumiem:
- nelegālo imigrantu plūsmas no 
uzņēmējas valsts vai kuras tranzītā 
šķērso uzņēmēju valsti,
- nelegālo imigrantu plūsmu maršruti 
dalībvalstu teritoriju sasniegšanai,
- viņu darbības veids, tostarp izmantotie 
transportlīdzekļi, starpnieku iesaiste u.c.
- imigrantu kontrabandā iesaistītu 
noziedzīgu organizāciju pastāvēšana un 
darbība,
- starpgadījumi un notikumi, kas ir vai 
var kļūt par jaunu nelegālo imigrantu 
plūsmas izmaiņu cēloni,
- personu apliecinošu dokumentu un 
ceļošanas dokumentu viltošanai vai 
falsifikācijai izmantotie paņēmieni,
- veidi un līdzekļi, lai palīdzētu 
uzņemošajām valstīm novērst piespiedu 
migrācijas cēloņus,
- veidi un līdzekļi, lai atvieglotu nelegālo 
imigrantu atgriešanos un repatriāciju uz 
viņu izcelsmes valstīm,
- tiesību akti un tiesu prakse, kas ir 
būtiska attiecībā uz iepriekšminētajiem 
jautājumiem,
- informācija, kas nodota, izmantojot 
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agrīnās brīdināšanas sistēmu,
- informācija par situāciju cilvēktiesību 
jomā uzņemošajā valstī.”

Or. en

Grozījums Nr. 11
Franziska Keller

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.c punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 377/2004
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1c) 3. panta 1. punktu groza šādi:
„1. Dalībvalstis regulāri un bez 
kavēšanās sniedz informāciju viena 
otrai, Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Komisijai par savu imigrācijas 
sadarbības koordinatoru nosūtīšanu, 
iekļaujot viņu pienākumu aprakstu.  
Komisija nodod šādas informācijas 
apkopojumu Padomei un dalībvalstīm.”

Or. en

Grozījums Nr. 12
Franziska Keller

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – -1.d punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 377/2004
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1d) 3. panta 2. punktu groza šādi:
„2. Katra dalībvalsts informē pārējās 
dalībvalstis un Eiropas Parlamentu arī 
par tās nodomiem attiecībā uz 
imigrācijas sadarbības koordinatoru 



AM\795577LV.doc 11/20 PE430.622v01-00

LV

nosūtīšanu uz trešām valstīm, lai pārējās 
dalībvalstis varētu izteikt interesi 
saistībā ar sadarbības līguma noslēgšanu 
ar minēto dalībvalsti attiecībā uz šādu 
nosūtīšanu, kā norādīts 5. pantā.”

Or. en

Grozījums Nr. 13
Sylvie Guillaume

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 377/2004
4. pants – 1. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- apmainās ar informāciju un praktisko 
pieredzi, īpaši sanāksmēs un izmantojot 
ICONet.

- apmainās ar informāciju un 
paraugprakses pieredzi, kas iegūta, 
apkarojot nelikumīgo imigrāciju un 
cilvēktirdzniecības tīklus, attiecībā uz 
piekļuves nodrošināšanu patvēruma 
meklētājiem legālās imigrācijas 
procedūrām un legālās imigrācijas 
pārvaldību īpaši sanāksmēs un izmantojot 
ICONet.

Or. fr

Pamatojums

Šķiet lietderīgi precizēt informācijas veidu, ar kuru apmainās, jo īpaši izmantojot ICONet,kā 
arī, lai nodrošinātu apmaiņu ar paraugpraksi sadarbības koordinatoru tīklā.

Grozījums Nr. 14
Sylvie Guillaume

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 377/2004
4. pants – 1. punkts – 8.a ievilkums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a a) 1. Pirmajam punktam pievieno šādu 
(8.a) ievilkumu:
„- ievieš kopīgu informācijas politiku, lai 
veicinātu izcelsmes valstu iedzīvotāju 
informētību par to, ka pastāv legāli 
imigrācijas kanāli, kā arī, lai viņus 
brīdinātu par nelikumīgas imigrācijas un 
cilvēktirdzniecības tīklu briesmām."

Or. fr

Pamatojums

Jautājumam par vietējo iedzīvotāju informēšanu par riskiem, kas saistīti ar cilvēktirdzniecību 
un nelikumīgo imigrāciju, vajadzētu būt svarīgam imigrācijas sadarbības koordinatoru darba 
komponentam.

Grozījums Nr. 15
Sylvie Guillaume

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 377/2004
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijas un ar Regulu (EK) 
Nr. 2007/2004 izveidotās aģentūras 
FRONTEX pārstāvji ir tiesīgi piedalīties 
imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla 
struktūrā organizētajās sanāksmēs, lai gan, 
ja operatīvi apsvērumi to prasa, sanāksmes 
var sasaukt bez Eiropas Komisijas 
pārstāvju klātbūtnes. Attiecīgā gadījumā 
var uzaicināt arī citas struktūras un 
iestādes.

2. Komisijas un ar Regulu (EK) 
Nr. 2007/2004 izveidotās aģentūras 
FRONTEX pārstāvji ir tiesīgi piedalīties 
imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla 
struktūrā organizētajās sanāksmēs, lai gan, 
ja operatīvi apsvērumi to prasa, sanāksmes 
var sasaukt bez Eiropas Komisijas 
pārstāvju klātbūtnes. Attiecīgā gadījumā 
var uzaicināt arī citas struktūras un 
iestādes, kas atbildīgajām valsts pārvaldes 
iestādēm ziņo par migrācijas plūsmu 
pārvaldību.

Or. fr
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Pamatojums

Šajā punktā vajadzētu precizēt, kuras iestādes faktiski varētu uzaicināt piedalīties migrācijas 
sadarbības koordinatoru tīkla sanāksmēs.

Grozījums Nr. 16
Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 377/2004
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijas un ar Regulu (EK) 
Nr. 2007/2004 izveidotās aģentūras 
FRONTEX pārstāvji ir tiesīgi piedalīties 
imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla 
struktūrā organizētajās sanāksmēs, lai gan, 
ja operatīvi apsvērumi to prasa, sanāksmes 
var sasaukt bez Eiropas Komisijas 
pārstāvju klātbūtnes. Attiecīgā gadījumā 
var uzaicināt arī citas struktūras un 
iestādes.

2. Komisijas un ar Regulu (EK) 
Nr. 2007/2004 izveidotās aģentūras 
FRONTEX, kā arī Eiropas Patvēruma 
atbalsta biroja (EPAB) pārstāvji ir tiesīgi 
piedalīties imigrācijas sadarbības 
koordinatoru tīkla struktūrā organizētajās 
sanāksmēs, lai gan, ja operatīvi apsvērumi 
to prasa, sanāksmes var sasaukt bez 
Eiropas Komisijas pārstāvju klātbūtnes. 
Attiecīgā gadījumā var uzaicināt arī citas 
struktūras un iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Franziska Keller, Hélène Flautre

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 377/2004
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijas un ar Regulu (EK) 
Nr. 2007/2004 izveidotās aģentūras 
FRONTEX pārstāvji ir tiesīgi piedalīties 
imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla 
struktūrā organizētajās sanāksmēs, lai gan, 
ja operatīvi apsvērumi to prasa, sanāksmes 

2. Komisijas un ar Regulu (EK) 
Nr. 2007/2004 izveidotās aģentūras 
FRONTEX, kā arī neatkarīgu 
starptautisku struktūru, piemēram, ANO 
Augstā pārstāvja bēgļu jautājumos biroja
pārstāvji ir tiesīgi piedalīties imigrācijas 
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var sasaukt bez Eiropas Komisijas 
pārstāvja klātbūtnes. Attiecīgā gadījumā 
var uzaicināt arī citas struktūras un 
iestādes.

sadarbības koordinatoru tīkla struktūrā 
organizētajās sanāksmēs, lai gan, ja 
operatīvi apsvērumi to prasa, sanāksmes 
var sasaukt bez Eiropas Komisijas 
pārstāvju klātbūtnes. Attiecīgā gadījumā 
var uzaicināt arī citas struktūras un 
iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Sylvie Guillaume

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 377/2004
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts, kas ir Eiropas Savienības 
Padomes prezidējošā valsts, vai, ja šī 
dalībvalsts attiecīgajā valstī vai reģionā nav 
pārstāvēta, dalībvalsts, kura izpilda 
prezidējošās valsts funkcijas, līdz katra 
pusgada beigām sagatavo ziņojumu 
Padomei, Eiropas Parlamentam un 
Komisijai par imigrācijas sadarbības 
koordinatoru tīklu darbību konkrētos 
reģionos un/vai valstīs, par kurām Eiropas 
Savienībai ir īpaša interese, kā arī par 
situāciju minētajos reģionos un/vai valstīs 
par jautājumiem, kas saistīti ar nelegālo 
imigrāciju. Konkrētu reģionu un/vai valstu, 
par kurām Eiropas Savienībai ir īpaša 
interese, izvēle, apspriežoties ar 
dalībvalstīm un Komisiju, tiek balstīta uz 
tādiem objektīviem migrācijas rādītājiem 
kā statistika par nelegālo migrāciju un 
riska analīze, ko sagatavojusi aģentūra 
FRONTEX, un šai izvēlei ir jābūt saskaņā 
ar ES ārējo attiecību vispārīgo politiku.

1. Dalībvalsts, kas ir Eiropas Savienības 
Padomes prezidējošā valsts, vai, ja šī 
dalībvalsts attiecīgajā valstī vai reģionā nav 
pārstāvēta, dalībvalsts, kura izpilda 
prezidējošās valsts funkcijas, līdz katra 
pusgada beigām sagatavo ziņojumu 
Padomei, Eiropas Parlamentam un 
Komisijai par imigrācijas sadarbības 
koordinatoru tīklu darbību reģionos un/vai 
valstīs, kurās migrācijas plūsmas 
jautājums ir īpaši jutīgs Eiropas 
Savienībai, kā arī par situāciju minētajos 
reģionos un/vai valstīs par jautājumiem, 
kas saistīti ar nelikumīgo imigrāciju.
Konkrētu reģionu un/vai valstu, par kurām 
Eiropas Savienībai ir īpaša interese, izvēle, 
apspriežoties ar dalībvalstīm un Komisiju, 
tiek balstīta uz tādiem objektīviem 
migrācijas rādītājiem kā statistika par 
nelikumīgo migrāciju un riska analīze, ko 
sagatavojusi aģentūra FRONTEX, un šai 
izvēlei ir jābūt saskaņā ar ES ārējo 
attiecību vispārīgo politiku.

Or. fr
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Pamatojums

Var runāt par „nelegālu uzturēšanos”, „nelikumīgu uzturēšanos”, vai :nelikumīgu 
imigrāciju”,taču ir nevietā runāt par „nelegālu imigrāciju”.

Grozījums Nr. 19
Rui Tavares

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 377/2004
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts, kas ir Eiropas Savienības 
Padomes prezidējošā valsts, vai, ja šī 
dalībvalsts attiecīgajā valstī vai reģionā nav 
pārstāvēta, dalībvalsts, kura izpilda 
prezidējošās valsts funkcijas, līdz katra 
pusgada beigām sagatavo ziņojumu 
Padomei, Eiropas Parlamentam un 
Komisijai par imigrācijas sadarbības 
koordinatoru tīklu darbību konkrētos 
reģionos un/vai valstīs, par kurām Eiropas 
Savienībai ir īpaša interese, kā arī par 
situāciju minētajos reģionos un/vai valstīs 
par jautājumiem, kas saistīti ar nelegālo 
imigrāciju. Konkrētu reģionu un/vai 
valstu, par kurām Eiropas Savienībai ir 
īpaša interese, izvēle, apspriežoties ar 
dalībvalstīm un Komisiju, tiek balstīta uz 
tādiem objektīviem migrācijas rādītājiem 
kā statistika par nelegālo migrāciju un 
riska analīze, ko sagatavojusi aģentūra 
FRONTEX, un šai izvēlei ir jābūt saskaņā 
ar ES ārējo attiecību vispārīgo politiku.

1. Dalībvalsts, kas ir Eiropas Savienības 
Padomes prezidējošā valsts, vai, ja šī 
dalībvalsts attiecīgajā valstī vai reģionā nav 
pārstāvēta, dalībvalsts, kura izpilda 
prezidējošās valsts funkcijas, līdz katra 
pusgada beigām sagatavo ziņojumu 
Padomei, Eiropas Parlamentam un 
Komisijai par imigrācijas sadarbības 
koordinatoru tīklu darbību konkrētos 
reģionos un/vai valstīs, par kurām Eiropas 
Savienībai ir īpaša interese, kā arī par 
situāciju minētajos reģionos un/vai valstīs 
par jautājumiem, kas saistīti ar nelikumīgo 
migrāciju. Konkrētu reģionu un/vai valstu, 
par kurām Eiropas Savienībai ir īpaša 
interese, izvēle, apspriežoties ar 
dalībvalstīm un Komisiju, tiek balstīta uz 
tādiem objektīviem migrācijas rādītājiem 
kā statistika, ko sagatavojusi aģentūra 
FRONTEX un Eiropas Patvēruma 
atbalsta birojs (EPAB), un šai izvēlē ir 
jāņem vērā ES ārējo attiecību vispārīgā 
politika.

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Franziska Keller, Hélène Flautre

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 377/2004
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts, kas ir Eiropas Savienības 
Padomes prezidējošā valsts, vai, ja šī 
dalībvalsts attiecīgajā valstī vai reģionā nav 
pārstāvēta, dalībvalsts, kura izpilda 
prezidējošās valsts funkcijas, līdz katra 
pusgada beigām sagatavo ziņojumu 
Padomei, Eiropas Parlamentam un 
Komisijai par imigrācijas sadarbības 
koordinatoru tīklu darbību konkrētos 
reģionos un/vai valstīs, par kurām Eiropas 
Savienībai ir īpaša interese, kā arī par 
situāciju minētajos reģionos un/vai valstīs 
par jautājumiem, kas saistīti ar nelegālo 
imigrāciju. Konkrētu reģionu un/vai valstu, 
par kurām Eiropas Savienībai ir īpaša 
interese, izvēle, apspriežoties ar 
dalībvalstīm un Komisiju, tiek balstīta uz 
tādiem objektīviem migrācijas rādītājiem 
kā statistika par nelegālo migrāciju un riska 
analīze, ko sagatavojusi aģentūra 
FRONTEX, un šai izvēlei ir jābūt saskaņā 
ar ES ārējo attiecību vispārīgo politiku.

1. Dalībvalsts, kas ir Eiropas Savienības 
Padomes prezidējošā valsts, vai, ja šī 
dalībvalsts attiecīgajā valstī vai reģionā nav 
pārstāvēta, dalībvalsts, kura izpilda 
prezidējošās valsts funkcijas, līdz katra 
pusgada beigām sagatavo ziņojumu 
Padomei, Eiropas Parlamentam un 
Komisijai par imigrācijas sadarbības 
koordinatoru tīklu darbību konkrētos 
reģionos un/vai valstīs, par kurām Eiropas 
Savienībai ir īpaša interese, kā arī par 
situāciju minētajos reģionos un/vai valstīs 
par jautājumiem, kas saistīti ar legālo un 
nelegālo imigrāciju, tostarp arī par pieeju, 
kuras pamatā ir cilvēktiesības. Konkrētu 
reģionu un/vai valstu, par kurām Eiropas 
Savienībai ir īpaša interese, izvēle, 
apspriežoties ar dalībvalstīm, Eiropas 
Parlamentu un Komisiju, tiek balstīta uz 
tādiem objektīviem migrācijas rādītājiem 
kā statistika par legālo un nelegālo 
migrāciju, situāciju cilvēktiesību jomā un 
riska analīze, ko sagatavojusi aģentūra 
FRONTEX, un šai izvēlei ir jābūt saskaņā 
ar ES ārējo attiecību vispārīgo politiku.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Cecilia Wikström

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 377/2004
6. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts, kas ir Eiropas Savienības 
Padomes prezidējošā valsts, vai, ja šī 
dalībvalsts attiecīgajā valstī vai reģionā nav 
pārstāvēta, dalībvalsts, kura izpilda 
prezidējošās valsts funkcijas, līdz katra 
pusgada beigām sagatavo ziņojumu 
Padomei, Eiropas Parlamentam un 
Komisijai par imigrācijas sadarbības 
koordinatoru tīklu darbību konkrētos 
reģionos un/vai valstīs, par kurām Eiropas 
Savienībai ir īpaša interese, kā arī par 
situāciju minētajos reģionos un/vai valstīs 
par jautājumiem, kas saistīti ar nelegālo 
imigrāciju. Konkrētu reģionu un/vai valstu, 
par kurām Eiropas Savienībai ir īpaša 
interese, izvēle, apspriežoties ar 
dalībvalstīm un Komisiju, tiek balstīta uz 
tādiem objektīviem migrācijas rādītājiem 
kā statistika par nelegālo migrāciju un 
riska analīze, ko sagatavojusi aģentūra 
FRONTEX, un šai izvēlei ir jābūt saskaņā 
ar ES ārējo attiecību vispārīgo politiku.

1. Dalībvalsts, kas ir Eiropas Savienības 
Padomes prezidējošā valsts, vai, ja šī 
dalībvalsts attiecīgajā valstī vai reģionā nav 
pārstāvēta, dalībvalsts, kura izpilda 
prezidējošās valsts funkcijas, līdz katra 
pusgada beigām sagatavo ziņojumu 
Padomei, Eiropas Parlamentam un 
Komisijai par imigrācijas sadarbības 
koordinatoru tīklu darbību konkrētos 
reģionos un/vai valstīs, par kurām Eiropas 
Savienībai ir īpaša interese, kā arī par 
situāciju minētajos reģionos un/vai valstīs 
par jautājumiem, kas saistīti ar nelikumīgo 
imigrāciju. Konkrētu reģionu un/vai valstu, 
par kurām Eiropas Savienībai ir īpaša 
interese, izvēle, apspriežoties ar 
dalībvalstīm un Komisiju, tiek balstīta uz 
tādiem objektīviem migrācijas rādītājiem 
kā statistika par nelikumīgo imigrāciju un 
riska analīze, ko sagatavojusi aģentūra 
FRONTEX, un šai izvēlei ir jābūt saskaņā 
ar ES ārējo attiecību vispārīgo politiku.

Or. sv

Pamatojums

Termini „nelegāls” un „nelikumīgs” attiecībā uz migrāciju un imigrāciju tiek lietoti, lai 
skaidrotu vienu un to pašu. Tomēr jēdziens „nelegāls”,šķiet, izceļ problēmu, tāpēc ir labāk 
lietot terminus "nelikumīga migrācija” un „nelikumīga imigrācija”.

Grozījums Nr. 22
Franziska Keller, Hélène Flautre

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 377/2004
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Balstoties uz iepriekš minētajiem 
ziņojumiem, Komisija katru gadu sniedz 
Padomei un Eiropas Parlamentam faktu 
kopsavilkumu par imigrācijas sadarbības 

3. Balstoties uz iepriekš minētajiem 
ziņojumiem, Komisija katru gadu sniedz 
Padomei un Eiropas Parlamentam faktu 
kopsavilkumu par imigrācijas sadarbības 
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koordinatoru tīklu attīstību. koordinatoru tīklu attīstību, kā arī viņu 
darbības novērtējumu, jo īpaši attiecībā uz 
starptautisko tiesību aktu cilvēktiesību 
jomā aizsardzību un ievērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Emine Bozkurt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 377/2004
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Šie ziņojumi ir svarīgs informācijas 
veids gada pārskata ziņojuma 
sagatavošanai, kas jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei, un ko 
sagatavo Komisija par situāciju izvēlētajos 
reģionos un/vai valstīs atbilstīgi šā panta 
1. punktam.

Or. en

Pamatojums

Lai novērtētu sadarbības koordinatoru darbu, ir svarīgi, lai Padomei un Eiropas 
Parlamentam tiktu iesniegts viņu darbības novērtējums.

Grozījums Nr. 24
Emine Bozkurt

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 377/2004
6. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2b. Šajos novērtējuma ziņojumos īpaša 
nozīme jāpiešķir imigrācijas sadarbības 
koordinatoru tīkliem saistībā ar kopējās 
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imigrācijas politikas izveidi, cilvēku 
kontrabandu un cilvēktirdzniecību, 
ārējām robežām un nelikumīgo imigrantu 
atpakaļnosūtīšanu. Turklāt ziņojumos 
jāsniedz pārskats par imigrācijas 
sadarbības koordinatoru norīkošanas 
iespējamo ietekmi uz to patvēruma 
meklētāju/starptautiskās aizsardzības 
pieprasījumu skaitu, kuri ierodas no 
attiecīgajām trešām valstīm, kā arī 
pārskatu par pasažieru skaitu, kuriem 
lidostā, kur šādi koordinatori atrodas, 
gaisa pārvadātāji aizlieguši iekāpt 
lidmašīnā.

Or. en

Pamatojums

Lai varētu novērtēt šo koordinatoru norīkošanas efektivitāti, attiecībā uz svarīgajiem kopējās 
politikas mērķiem, šajos ziņojumos uzmanība jāpievērš šo koordinatoru darbam saistībā ar 
kopējās politikas izveidi nelikumīgās imigrācijas, kontrabandas u.c. jomās. Turklāt ir 
nepieciešams novērtēt, vai šo koordinatoru norīkošanai ir kāda ietekme uz patvēruma 
meklētāju/starptautiskas palīdzības pieprasījumu skaitu no šīm trešām valstīm, kā arī par šo 
koordinatoru un gaisa pārvadātāju sadarbību un iespējamo ietekmi uz gaisa pārvadātājiem 
attiecībā uz atteikumu tiem pasažieriem, kuri vēlas iekāpt lidmašīnā lidojumam uz Eiropu.

Grozījums Nr. 25
Sylvie Guillaume

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 377/2004
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) Regulai pievieno šādu pantu:
„6.a pants

Imigrācijas koordinatoriem savā darbībā 
jāievēro demokrātijas principi, 
pamattiesības, pārredzamības princips, 
valstu suverenitāte un to likumi.

Or. fr



PE430.622v01-00 20/20 AM\795577LV.doc

LV

Pamatojums

Nepieciešams vēlreiz atgādināt kontekstu, kādā norit imigrācijas koordinatoru darbs, jo īpaši 
attiecībā uz pamattiesībām un nepieciešamību ievērot demokrātisku pārredzamību.


